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 „Oricât ar fi  de stupide vorbele unui prost, acestea pot fi  uneori 
sufi ciente ca să-l tulbure pe omul inteligent.”

- Culese de Tata  Nikolai Vasilievici (1809 - 1852) scriitor rus
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Antreprenorii din Prahova, Antreprenorii din Prahova, 
invitați să participe la o... invitați să participe la o... 
„regiune inteligentă”„regiune inteligentă”

Continuare în pagina 7

APLAUZE!APLAUZE!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Pentru că le merită. Pentru că sunt 
sincere. Pentru că sunt cam singurii 

în fața cărora îți vine să îți scoți pălăria. 
Pentru că în toți anii ăștia în care orașul 

și județul s-au dus în jos, ei au avut grijă 
de sufl etele noastre. Pentru că atunci când 
totul a fost gri în jur, ei au colorat cerul. 
Pentru că au făcut ca totul să pară atât de 
ușor, încât ne-au inspirat și ne-au ajutat 
să depășim momentele grele. Pentru că 
ne-au arătat că dacă vrei, se poate. Pentru 
că ne-au obișnuit să venim la întâlnire cu 
ei, de fi ecare dată, cu aceeași nerăbdare și 
încântare. Pentru că au fost singurii care 
ne-au redat parte din identinate. Pentru 
că nu au lăsat ștacheta jos nicio secundă. 
Pentru că nu au lăsat mizeria politică să se 
atingă de ei și de munca lor. Pentru că sunt 
singurele instituții județele care au sufl et 
și sufl u. Pentru toate acestea, mulțumesc 
în nume personal și al cititorilor Ziarului 
Ploieștii, doamnei Mihaelei Rus și 
excepționalei echipe a Teatrului Toma 
Caragiu, cât și lui Vlad Mateescu și marii 
familii formate în jurul Filarmonicii “Paul 
Constantinescu” Ploiești, și îi felicit pentru 
pasiunea cu care își fac treaba precum și 
pentru verticalitatea de care au dat dovadă 
în toți anii ăștia în care aproape nimic nu a 
rămas neatins de rușine. APLAUZE!

ACTUALITATE  pagina 5

Trei centre din rețeaua Trei centre din rețeaua 
DGASPC Prahova au DGASPC Prahova au 
intrat în carantinăintrat în carantină
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PRAHOVA, SUB 
RESTRICȚII RESTRICȚII 

PÂNĂ PE PÂNĂ PE 
31 AUGUST31 AUGUST
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Activ Prahova Activ Prahova 
Ploiești, pregătiri Ploiești, pregătiri 
pentru promovarepentru promovare

i j d ț l d î j i t ijă

RĂMÂNEM ACASĂ SAU PLECĂM HAI-HUI?

În Prahova, ca întotdeauna în 
vremea din urmă, două forțe 

politice contează și la alegerea 
prin vot direct a președintelui 

Consiliului Județean Prahova, și 
pentru obținerea majorității în CJ 
Prahova: PSD și PNL. po

pr

„Guvernul PNL, De la pandemie 
la pande-mită generalizată”. 

Așa se cheamă moțiunea de cenzură 
depusă de PSD în Parlament, pentru 
demiterea Guvernului Orban, pentru 
a doua oară în acest an. În textul 
de 23 de pagini a moțiunii se face 
referire la chermezele PNL în vreme 
de pandemie, la distorsionarea 
datelor despre Covid, netestarea 
în masă a populației, restricții 
contradictorii impuse 
cetățenilor români, utilizarea 
unor metode „milițienești” 
pentru controlul pandemiei, 
devalizarea bugetului de stat sub 
paravanul epidemiei, prăbușirea 
nivelului de trai al populației, 
șomajul ridicat (n.n.-pe fondul 
coronavirus), reducerea 
dramatică a exporturilor (tot pe 
fondul Covid) etc. Votul se pare 

că va avea loc în septembrie. Moțiunea, 
dacă aveți curiozitatea s-o citiți, este 
scrisă într-un vocabular mai degrabă 
de... gașcă de cartier, e un soi de 
bășcălie greu de admis că ar fi  de nivelul 
unei instituții  de asemenea greutate 
și importanță, cum este Parlamentul 
României.

Cu 3.293 de îmbolnăviri de Covid-19 (locul V la 
nivel național, după București, Suceava, Argeș și 

Brașov), județul Prahova a fost menținut de Comitetul 
Național pentru Situații de Urgență pe lista de restricții 
orare impuse unor activități precum terase, cluburi, 
baruri și jocuri de noroc. În Hotărârea 42 a CNSU 
se arată că programul de lucru al operatorilor care 
desfășoară astfel de activități nu poate începe înainte 
de orele 06.00 și nu poate depăși orele 24.00, ultima 
comandă putând fi  preluată cel târziu la orele 23.00. 
Această interdicție, prelungită până pe 31 august, vizează 
județele Argeș, Brașov, Brăila, Bihor, Buzău, Constanța, 
Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Galați, Gorj, Ilfov, Prahova, 
Galați, Vaslui, Vrancea și municipiul București.

4 OFERTE PENTRU PRAHOVA URMĂTORILOR 4 ANI:4 OFERTE PENTRU PRAHOVA URMĂTORILOR 4 ANI:

Dispută acerbă între partide pentru ocuparea funcției de 
demnitate publică, de președinte al Consiliului Județean 

Prahova, remunerată cu 18. 720 lei brut/lună! Încrâncenare mare și 
pentru obținerea majorității politice în legislativul județean, care oferă 
36 de posturi de consilieri județeni, din rândul cărora se vor alege și 
doi vicepreședinți, plătiți cu 16.640 lei brut/lună. Să admitem că bătălia 
se referă și la rolul cel mai important al instituției, de dezvoltarea 
economico-socială a județului. Al întregului județ, fără părtinirea la 
care suntem martori de 30 de ani, de alocare a banilor către comunități 
în funcție de culoarea politică a CJ Prahova și a primarilor! Miza 
așadar este una uriașă pentru partide, nu știm dacă și pentru locuitorii 
județului. Și pentru candidați, știind totuși faptul că poziția de consilier 
-nu bine plătită- deschide însă larg calea spre ocuparea unui post bine 
răsplătit fi nanciar într-una din instituțiile subordonate CJ sau în general 
în administrație centrală, județeană sau locală.

DIRECTORUL DSP, SCHIMBAT PENTRU DIRECTORUL DSP, SCHIMBAT PENTRU 
A CINCEA OARĂ ÎN OPT LUNIA CINCEA OARĂ ÎN OPT LUNI
Pandemia dă mari bătăi de cap Direcției de Sănătate 

Publică Prahova, care se pare că gestionează din ce în ce 
mai greu situația epidemiologică din județ. Și ca întotdeauna 
în aceste împrejurări, primul vinovat este directorul instituției. 
Așa s-au petrecut lucrurile și zilele trecute, când dr. Dan 
Decebal a fost înlocuit la o lună de la numire, în locul său 
fi ind adusă de la București Ioana Julieta Loghin, care a mai 

deținut această funcție în ministeriatul Sorinei Pintea, când a 
fost detașată în Prahova, de la Ministerul Sănătății. În afară de 
Loghin, schimbată în februarie cu Dan Ioniță, la conducerea 
DSP a mai trecut, pentru câteva luni, și dr. Dan Nica, transferat 
ulterior la M. Sănătății. Așadar, în opt luni, DSP Prahova a 
avut cinci directori: Loghin, Ioniță, Nica, Decebal și din nou 
Loghin!

ȚARA ARDE ȘI ȚARA ARDE ȘI 
BABA SE PIAPTĂNĂBABA SE PIAPTĂNĂ

Școala Școala 
în Ploiești în Ploiești 
(2)(2)
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Dom` profesor Marius 
Nistor, șeful Sindicatelor 

din Educație „Spiru Haret”, zice 
că, „prin decizia de amânare a 
creșterilor salariale, Guvernul își 
arată incapacitatea de a gestiona 
începerea anului școlar în condiții 
de siguranță maximă”. Da, nene, ca 
să vezi, cred că din cauză că latră 
câinii la lună se întâmplă încălzirea 
globală pe planeta asta! Invers 

cum e: dacă vă majorează vouă 
leafa o să fi e siguranță maximă în 
școli, dispare Covidul cumva sau 
se suspendă pandemia? Și ne mai 
mirăm de unde naiba a apărut 
clasa asta politică falfabetă... Dacă 
te-au avut pe tine profesor, Nistore, 
totul devine explicabil!

De la catindatul Ganea citire: 
„Pentru prima oară stânga 

demonstrează că este unită și merge 
să transforme Ploieștiul într-un oraș 
european!” Mihăiță, nu știu de ce, 
dar am impresia că Ploieștiul sau 
sătucul de dinainte este situat de 
vreo câteva mii de ani în Europa. 
Întrebarea e alta: tu pe ce continent 
te-ai afl at 8 ani, de când conduci 
Primăria ca viceprimar, prin 
Africa? După cum arată orașul... 
cam da!

Penelistul Iulică Dumitrescu 
găvărește așa: „Proiectul 

nostru administrativ, „Prahova pe 
Primul Loc”, înseamnă gaze, apă, 
canalizare, digitalizare, curățenie, 
parcuri industriale, înseamnă 
să trăim în cel mai puternic și 
mai modern județ din România.” 
Nu, drăguță, mai înseamnă și 
fasole, măcar să știm de ce fâsâie 
proiectul vostru, fi indcă pe primul 
loc nu poți fi  niciodată, fi indcă în 
România asta există Cluj și ăia sunt 
la ani lumină de voi!

Ciolacu, la lansarea 
candidaților PSD pentru 

Capitală: „Vreau încă odată să 
le arătați oamenilor de ce sunteți 
în stare.” Crezi că mai e nevoie, 
Ciolacule? Ai senzația că, în 30 
de ani, nu ne-am prins și noi de 
banc? În condițiile date, ca să vă 
mai voteze careva, e de preferat 
să le spuneți oamenilor de ce NU 
sunteți voi în stare...

Marius Constantin Budăi, 
fost ministru al Muncii, 

școlit la o facultate de-asta pe la 
care treci când te înscrii și când 
ridici diploma, zice că Guvernul ar 
fi  avut bani de pensii și alocații dacă 
„nu furau liberalii în pandemie”. 

Acuma, Costică, tu vorbești din 
propria experiență? Adică știi 
precis că asta se face când ajungi 
la minister sau Guven, furi? Bine, 
pe de altă parte, dacă te gândești 
de câte miliarde e nevoie ca să 
crești pensiile cu 40%, eu cred că 
ăștia n-au avut timp fi zic să fure 
o asemenea sumă, bașca faptul că 
n-au avut acești bani la dispoziție, 
ca să-i fi tilească. 

Încercând să justifi ce de 
ce nu vor crește salariile 

profesorilor, Ludovic Orban a 
făcut-o de oaie: „Uitați-vă la datele 
prezentate de INS și la prognoza 
legată de creșterea economică, care 
este o scădere de 3,8%. E ca într-o 
familie. Dacă îți scad veniturile și 

abia mai ai bani de mâncare, de 
plata chiriei, nu te duci să îți bei 
banii la cârciumă.” Bre, în primul 
rând, dacă zici că scade, aia nu mai 
e creștere economică, bine? Doi: 
dacă tu le ai cu crâșma, asta nu 
înseamnă că toți profesorii merg 
la bodegă. Bine, în cazul de față e 
foarte probabil ca mulți să-și înece 
amarul în pahar, dar pentru asta 
nu-i musai să se matolească așa 
cum ai tu obiceiul, Mandolină!

Antena 3 zice că toată 
România râde cu lacrimi 

fi indcă Orban a fost fotografi at 
fumând în timp ce avea masca 
sub bărbie. Păi ce-ați fi  vrut să facă 
omul, dacă e pasionat de iarba 
dracului, să fumeze cu urechile? 
Normal că și-a dat masca jos! Pe 
bune, voi când mâncați, indiferent 
ce, ce faceți, vă țineți botnița 
pe gură? Ok, România râde cu 
lacrimi, dar nu de Sică, ci de voi, 
când a auzit că sunteți pe locul I în 
clasamentul celor mai mincinoase 
televiziuni...

Nea Ion Bulion Cristoiu 
spune că e mare cutremur 

pe scena politică, asta pentru 
că Băsescu chiar candidează la 
Primăria Generală a Capitalei. 
Cutremur e, bre, dar seismul a 
fost provocat de căderea ultimului 
neuron de ziarist pe care-l mai 
aveai în țeasta aia de turnător la 
secu. Acum îți va fi  mai simplu: la 

cât gol ai în căpățână poți băga și 
tractorul, să facă o arătură pentru 
o cultură de ceapa ciorii, ok?

Agerpres scrie că „un 
electrician proaspăt 

absolvent de școală profesională 
se angajează în România cu un 
salariu brut de minim 3.500-
4.000 de lei pe lună, în timp ce un 
absolvent de facultate primește 
imediat după terminarea cursurilor 
oferte de muncă la nivelul salariului 
lunar minim brut pe economie, de 
2.230 de lei.” Acuma asta e, avem 
noi și primari cu patru clase mai 
bine plătiți decât un absolvent 
la Oxford! Cred că e inutil să ne 
oft icăm pentru un electrician; 
măcar ăsta face ceva, aduce lumină 
unuia care a terminat facultatea de 
la Alexandria...

Tudor Tim Ionescu, liderul 
consilierilor generali ALDE, 

propune  ca fi ecare bucureștean de 
peste 14 ani să primească un tichet 
în valoare de 50 de lei, pe care să-l 
poată folosi în restaurantele și 
cafenelele de pe raza municipiului 
București, măsură menită să 
salveze sectorul HoReCa, puternic 

afectat de pandemie. Bună măsură, 
Ionescule, cu o sigură condiție: 
voucherele să fi e date în ziua 
votului și numai pentru rachiu... 
Poate așa s-o mai găsi vreun amețit 
care să vă voteze și pe voi...

Cică Dorinel Munteanu 
deschide lista PMP pentru 

Consiliul Local Galați, asta după ce 
un alt sportiv, Cătălin Moroșanu, 
candidează pe un loc pentru PNL. 
Mai e nevoie ca și PSD să aducă un 
boxeur și astfel la Galați lucrurile 
sunt gata rezolvate: o miuță, un 
pumn în bot și un picior în spate, 
aveți motive să justifi cați de ce 
sunteți, ca oraș, mai mult în patru 
labe...Mă rog, ar putea fi  și invers: 
să luați atâtea șuturi încât să fi ți 
obligați să faceți naibii ceva la 
primăria aia.

 Săptămâna pe scurt 
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UN HOȚ S-A ARUNCAT DE 
LA ETAJUL III AL UNUI BLOC 

DIN PLOIEȘTI
Polițiștii Secției de Poliție 

nr.3 Ploiești au fost sesizați de o 
persoană despre faptul că într-un 
apartament vecin se aud zgomote. 
La fața locului au fost direcționate 
mai multe echipaje de poliție 
pentru verifi cări. „În momentul 
în care polițiștii au ajuns la ușa 
apartamentului indicat de apelant, o 
persoană surprinsă în apartamentul 

încuiat pe interior a sărit voluntar 
de pe geamul balconului situat la 
etajul 3”, a precizat IJP Prahova. 
Persoana în cauză este un bărbat de 
31 de ani, iar în urma impactului a 
supraviețuit și a fost transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale. La 
scurt timp, polițiștii au depistat o a 
doua persoană bănuită a fi  implicată 
în comiterea faptei, față de care a 
fost dispusă măsura reținerii pentru 
24 de ore. „În cauză, cercetările sunt 
continuate sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de tentativă la furt 
califi cat și complicitate la tentativă 
la furt califi cat”, a mai anunțat IJP 
Prahova.
UN BĂRBAT S-A DEZBRĂCAT 

ȘI A FĂCUT GESTURI 
OBSCENE ÎN CENTRUL 

PLOIEȘTIULUI
Un echipaj de jandarmi din 

cadrul Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Prahova a fost sesizat de 
către o femeie care a reclamat faptul 
că un bărbat în vârstă de 47 ani, în 
zona Bloc 7 Etaje din Ploiești, s-a 
dezbrăcat în fața acesteia făcând 
gesturi obscene și încercând să o 
atingă. „Jandarmii, în urma celor 
relatate și a descrierii date de 
aceasta a trecut la verifi carea zonei 
și identifi carea persoanei în cauză. 
La aproximativ 3 minute, bărbatul 
a fost interceptat în zona Parcului 
Nichita Stănescu”, a anunțat IJJ 
Prahova. Bărbatul este acum 
acuzat de „ultraj contra bunelor 
moravuri”. Acesta a fost predat 
organelor de urmărire penală 

pentru continuarea cercetărilor.
TENTATIVĂ DE SUICID ÎN 

ZONA OBOR DIN PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Serviciului 

Județean de Poliție Transporturi 
au fost sesizați despre o posibilă 
tentativă de suicid pe calea ferată, în 
zona străzii Gârlei, din municipiul 
Ploiești. La fața locului au fost 
direcționate mai multe echipaje 
de poliție, care au constatat că cele 
sesizate se confi rmă, persoana fi ind 
identifi cată drept o femeie în vârstă 
de 43 de ani din localitate. Femeia 
a fost preluată de echipajul medical 
sosit la fața locului și transportată 
la spital.

ă
o
n
c

p
f
p

e
f

abia mai ai bani de mâncare de

d ă ă j ă ă

Acuma Costică tu vorbești din
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S-A URCAT BĂUT LA VOLAN
Polițiștii rutieri au oprit pentru 

control un autoturism care se 
deplasa pe DN1 A, în localitatea 
Vălenii de Munte. Conducătorul 
auto a fost identifi cat în persoana 
unui buzoian în vârstă de 42 de ani, 
care, la testarea cu aparatul etilotest 
a înregistrat o valoare de 0,46 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. „În 
baza celor constatate, polițiștii au 
întocmit pe numele acestuia un 
dosar penal pentru conducere sub 

infl uența alcoolului”, a precizat IJP 
Prahova.

TAXIMETRIST „PIRAT”, 
DEPISTAT ÎN BUȘTENI

Polițiștii din Bușteni au 

depistat pe raza localității, un 
conducător auto despre care 
existau indicii că efectuează, în 
mod repetat, transport rutier de 
persoane, contra cost, fără a deține 
autorizație taxi. La momentul 
opririi în trafi c, în autoturism 
se afl au patru persoane, care 
au declarat că urmau să achite 
contravaloarea transportului 
la destinație. „Șoferul a fost 
sancționat contravențional, 
polițiștii dispunând măsura 
suspendării dreptului de utilizare 
a autovehiculului pe o perioadă 
de 6 luni, reținerea certifi catului 
de înmatriculare, precum și a 
plăcuțelor de înmatriculare”, a 

anunțat IJP Prahova.
FĂRĂ PERMIS, LA VOLAN
O femeie de 39 de ani din Ploiești 

este cercetată penal, după ce a fost 
depistată în trafi c, conducând un 
autoturism, deși avea acest drept 
suspendat. Femeia a fost oprită 
pentru control, de către polițiștii 
din cadrul Secției de Poliție nr. 
4, pe o stradă din municipiul 
Ploiești. „În cauză, se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere fără 
permis”, a precizat IJP Prahova. 
Acesta nu este, însă, singurul caz 
depistat de polițiști. La Bușteni, 

oamenii legii au oprit, pentru 
control, un autoturism care se 
deplasa pe strada Iancu Jianu. La 
volanul mașinii a fost identifi cat 
un bărbat care avea permisul de 
conducere suspendat. „Cercetările 
continuă în cadrul unui dosar 
penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
autovehicul pe drumurile publice 
având permisul de conducere 
suspendat. De asemenea, bărbatul 
a fost sancționat contravențional 
întrucât la testarea cu aparatul 
etilotest, acesta a indicat o valoare 
de 0,24mg/l alcool pur în aerul 
expirat”, a precizat IJP Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Conceptul de  „O Europă 
mai inteligentă” obligă 

România să iasă cumva din 
confortul ei administrativ-nu și 

antreprenorial- și să adopte noi 
soluții pentru viitorul nu foarte 
îndepărtat. În acest sens, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a lansat în consultare 
publică „Strategia de Specializare 
Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 
2021-2027”, documentul fi ind un 
pas necesar și pentru a îndeplini 
condiția favorizantă „Buna 
guvernanță a strategiei naționale 
sau regionale de specializare 
inteligentă.” Scopul Strategiei 
este de a sprijini acele sectoare 
în care economia regională este 
competitivă pe piețele globale, 
identifi când totodată, prin 

intermediul mecanismului de 
descoperire antreprenorială, 
sectoarele regionale cu potențial 
mare de inovare, asigurând astfel 
tranziția regiunii spre o economie 
bazată pe cunoaștere.

Au fost identifi cate următoarele 
sectoare ce asigură potențialul 
de specializare inteligentă 
al regiunii:  construcția 
de mașini, componente și 
echipamente,  agricultura și 
industria alimentară,  bioeconomia 
- dezvoltarea  economiei 
circulare,  turismul și identitatea 
culturală,  localități inteligente și 
industria și cercetarea de înaltă 

tehnologie.
Reprezentanții mediilor de 

afaceri, academic și de cercetare, 
ai administrației publice și 
din sfera civilă sunt invitați 
să transmită observațiile sau 
propunerile privind îmbunătățirea 
documentului  până la data de 
7 septembrie 2020  pe adresa de 
email programe@adrmuntenia.ro. 
După fi nalizarea acestei consultări, 
Strategia revizuită va fi  avizată de 
Comitetul Regional de Inovare 
și apoi supusă spre aprobarea 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia.

În 2019, între Consiliul Județean 
Prahova și localitățile Cocorăștii 

Mislii, Vâlcănești, Cosminele, 
Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, 
Bertea și Slănic s-a încheiat Parteneriatul 
pentru realizarea documentației 
proiectului „Înfi ințare rețea distribuție 
gaze naturale” în localitățile de mai sus. 

Contribuția fi nanciară a CJ Prahova 
pentru realizarea studiului de fezabilitate 
a fost de 790.000 de lei, iar fi ecare dintre 
cele nouă localități a alocat o cotă proprie 
calculată în funcție de lungimea rețelei 
estimate de distribuție a gazelor naturale, 

în total fi ind vorba despre 270.000 de lei.
Până în prezent s-au realizat 

studiul geotehnic, studiul topografi c, 
documentația fi ind predată, pe 6 august 
2020, ordonatorului de proiect, Primăria 
Vărbilău. Până pe 10 septembrie va fi  
încheiat și studiul de fezabilitate pentru 
toate cele 9 primării. Odată studiul 
predat, etapa I-a se consideră fi nalizată.

În etapa a doua, tot în luna septembrie, 
se va încheia un nou parteneriat între CJ 
Prahova și cele nouă localități în vederea 
depunerii proiectului spre fi nanțare 
europeană. De data aceasta lider de 

proiect va fi  împuternicit CJ Prahova, ca 
ordonator și coordonator al investiției. 
Termenul de depunere a cererii de 
fi nanțare este 10 octombrie 2020. Restul 
depinde de cât de repede se vor parcurge 
etapele la unitatea de implementare 
a Programului Național de racordare 
la rețeaua inteligentă de distribuție a 
gazelor. 

Populația ce urmează a benefi cia de 
alimentarea cu gaze naturale a zonei 
este de  45.000 locuitori, respectiv, 
13.500 gospodării și circa 970 agenți 
economici, instituții publice și obiective 
social culturale. Rețeaua va avea 
aproximativ 306 km, distribuită astfel pe 
localități: Slănic-54,73 km, Aluniș-35,44 
km, Bertea-37,76 km, Cocorăștii 
Mislii-21,05 km, Cosminele-16,31 
km, Dumbrăvești-38,95 km, 
Ștefești-24,29 km, Vărbilău-46,12 km și 
Vâlcănești-31,51 km.

La nivel național, sunt disponibile 
fonduri de 200 milioane euro în timpul 
actualului Cadru Financiar Multianual 
(2014-2020), prin intermediul 
Programului Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) și de 800 milioane euro 
în viitorul exercițiu fi nanciar 2021-
2027, prin intermediul Programului 
Operațional Transport. Până în acest an 
nu a existat linie de fi nanțare din fonduri 
UE pentru alimentarea cu gaze.

VIITORUL VIITORUL 
MEDIULUI MEDIULUI 
RURAL ÎN RURAL ÎN 

CONDIȚII DE CONDIȚII DE 
PANDEMIEPANDEMIE

Comisia Europeană a lansat consultarea publică 
cu privire la Foaia de Parcurs pentru viziunea 

strategică pe termen lung pentru comunitățile 
din mediul rural. Aspectele supuse consultării se 
referă la schimbările demografi ce, conectivitatea 
mediului rural, veniturile scăzute și noile provocări 
apărute drept urmare a crizei pandemice COVID19. 
Autoritățile și entitățile implicate în dezvoltarea 
regională și locală sunt invitate să sprijine acest 
demers al Comisiei prin transmiterea punctelor de 
vedere până la data de 9 septembrie 2020.

ANTREPRENORII DIN PRAHOVA, INVITAȚI SĂ 
PARTICIPE LA O... „REGIUNE INTELIGENTĂ”

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

onceptul de O Europă România să iasă cumva din

STRATEGIE SCHIMBATĂ PE VALEA STRATEGIE SCHIMBATĂ PE VALEA 
SLĂNICULUISLĂNICULUI

Posibilitatea fi nanțării din fonduri europene a investițiilor pentru 
alimentarea cu gaze a schimbat strategia de introducere a rețelei de gaz 

metan pe Valea Slănicului. Până deunăzi vreme toate speranțele se legau de 
fondurile guvernamentale, dar acum Guvernul Orban a obținut un miliard de 
euro, pentru următorii șapte ani, dar și pentru 2020, din fondurile UE.
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 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

INCENDIU LA ALBEȘTI-
PALEOLOGU

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care 
a cuprins mai multe furaje 
depozitate sub forma de baloți, în 
satul Albești din comuna Albești-
Paleologu. La fata locului au 
fost mobilizate cinci echipaje de 
stingere. „Incendiul se manifesta 
pe o suprafata de aproximativ 
1000 mp la 250 de baloți mari 

și un utilaj agricol”, a anunțat 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Prahova. Din fericire, nu 
au fost înregistrate victime. 

TURIȘTI RĂTĂCIȚI ÎN 
BUCEGI

Șapte tineri turiști s-au rătăcit pe 
traseul Crucea Caraiman – Cabana 
Caraiman din Masivul Bucegi. 
Pentru depistarea tinerilor au fost 
mobilizate echipaje de jandarmi 
montani și salvamontiști.  Echipa 
Salvamont a recuperat două tinere 

care au fost transportate cu ajutorul 
unui ATV, iar echipajul de jandarmi 
a recuperat restul grupului de 
turiști. „Pe drumul de întoarcere 
către telecabina Bușteni, echipa de 
salvamont a făcut joncțiunea cu 
jandarmii montani, predând astfel 

pentru coborarea cu telecabina 
și cele două persoane pe care le 
transporta cu atv-ul. Cei în cauză nu 
au avut nevoie de îngrijiri medicale, 
deși în grupul respectiv o persoană, 
care avea unele afectiuni medicale si 
acuza amețeli”, a precizat IJJ Prahova. 
Turiștii au fost coborâți până la 
telecabină, urmând a fi  transportati 
pe cablu până în Bușteni.

LOCALNICII DIN TELEGA, 
TERORIZAȚI DE O URSOAICĂ 

CU DOI PUI
Ursoaica și cei doi pui și-au 

făcut apariția în comuna Telega, 
atât în cursul zilei, cât și noaptea. 
După ce a luat un porc, ursoaica 

a intrat într-o stână și a omorât 
două oi. Mai multe persoane au 
sunat la 112 și au cerut ajutorul. 
Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Prahova a dispus măsuri 
de suplimentare a efectivelor. Trei 
echipaje de jandarmi, împreună 
cu reprezentanți ai fondului de 
vânătoare, au efectuat patrulări în 
zonă, folosind cartușe de manevră 
pentru a îndepărta ursoaica, 
operațiunea având loc prin toată 
zona împădurită a localitații, 
dar și în zona gospodăriilor 
afl ate la limita pădurii. Zona va 
fi  în continuare monitorizată de 
efective ale IJJ Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Guvernul României 
a aprobat creșterea 

plafonului de garanții pentru 
programul IMM Invest, 
de la 15 miliarde de lei, la 
20 de miliarde de lei. Șeful 
Cancelariei prim-ministrului, 
Ionel Dancă, a declarat, 
după măsura Executivului 

Orban: „A fost adoptat 
proiectul de ordonanță de 
urgență pentru modifi carea 
programului IMM Invest. 
Plafonul de garanții pentru 
programul IMM Invest a fost 
majorat de la 15 miliarde de 
lei, la 20 de miliarde de lei, 
ca urmare a cererii foarte 

mari din partea companiilor 
și, deopotrivă, din partea 
băncilor de implicare în acest 
program”. Dancă  a precizat 
că alte modifi cări aduse 
IMM Invest, după notifi carea 
Comisiei Europene, se referă 
la perioada ajutorului de 
stat oferit în cadrul acestui 
program, în ceea ce privește 
subvenționarea dobânzii: „Așa 
cum bine se știe, aceste credite 
benefi ciază de garanția statului 
în proporție de până la 90% 
și de dobândă subvenționată 
de 100%, cu alte cuvinte 
dobândă zero pentru aceste 
credite până la sfârșitul anului. 
După notifi carea Comisiei 
Europene, a fost modifi cată 

această perioadă pentru care 
se acordă acest ajutor de 
stat, astfel încât perioada a 
fost stabilită la 8 luni de zile 
pentru creditele semnate în 
cadrul acestui program, de la 
data semnării, pentru a evita 
o distribuție inechitabilă între 
cei care au reușit să acceseze 
un credit mai devreme decât 
ceilalți. Practic, după această 
modifi care, orice companie 
care intră în program și 
benefi ciază de garanții de stat 
pentru accesarea unui credit va 
avea dobânda subvenționată 
pentru o perioadă de 8 luni de 
zile pentru a elimina eventuale 
discriminări între benefi ciarii 
acestui program.”

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

În primele 6 luni ale anului, Direcția Corp 
Control, Integritate și Anticorupție, Gărzile 

Forestiere, Regia Națională a Pădurilor- Romsilva 
și personalul silvic cu atribuții de control din cadrul 
ocoalelor silvice au realizat 106.000 de controale, 
care s-au încheiat cu întocmirea a 1.100 de dosare 
penale. Peste 95% din acestea, respectiv 1.052, 
au fost încheiate pentru cazuri de tăieri ilegale 
identifi cate în teren. 

Conform raportului de control, județele unde 
au fost identifi cate cele mai multe infracțiuni din 
România și au fost încheiate cele mai multe dosare 
penale sunt: Brașov (131 de dosare), Cluj (95), Bacău 
(72), Covasna (71), Timiș (68), Argeș (61) și Mureș 
(58). Cât privește cele mai mari volume de masă 
lemnoasă tăiată ilegal, acestea au fost descoperite 
în județele Maramureș-104.091 mc, Timiș-5.470 
mc, Bistrița-3.400 mc, pe raza de control a Gărzii 
Forestiere Oradea-3.169 mc, Sibiu-3.024 mc, 
Mureș-3.080 mc, Suceava-2.456 mc.

PLAFONUL PENTRU IMM INVEST, PLAFONUL PENTRU IMM INVEST, 
RIDICAT LA 20 DE MILIARDE DE LEIRIDICAT LA 20 DE MILIARDE DE LEI

800 DE PRIMĂRII AU CERUT BANI 800 DE PRIMĂRII AU CERUT BANI 
PENTRU ILUMINATUL PUBLICPENTRU ILUMINATUL PUBLIC

1.100 DOSARE 1.100 DOSARE 
PENALE PENTRU PENALE PENTRU 

INFRACȚIUNI INFRACȚIUNI 
FORESTIEREFORESTIERE

CE A FĂCUT PANDEMIA: VOLUMUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE A 
SCĂZUT CU 16,4%, DAR CONSUMUL A CRESCUT CU 0,5%!SCĂZUT CU 16,4%, DAR CONSUMUL A CRESCUT CU 0,5%!

Economia s-a contractat în 
al doilea trimestru al anului 

cu 10,5 %, arată datele Institutului 
Național de Statistică, după ce în 
primul trimestru rămăsese pe 
creștere (+2,4%). Perioada de 
referință (martie, aprilie, mai) a 
inclus cele mai difi cile luni pentru 
economia românească, după 
instituirea stării de urgență la 
jumătatea lunii martie. Situația pe 
primele șase luni a preluat reculul 
formidabil cauzat economiei 
de pandemia de coronavirus: 
volumul producției industriale s-a 
redus în primele 6 luni ale anului 
curent, față de aceeași perioadă 
din 2019, cu 16,4%, cele mai 

vulnerabile ramuri, în contextul 
pandemiei, fi ind cele ale industriei 
ușoare și industria bunurilor de 
capital (fabricarea autovehiculelor, 
mașini și utilaje, fabricarea 
echipamentelor electrice). În cazul 
ramurilor industriei ușoare s-a 
constatat o continuare a declinului 
din ultimii ani, cauzat de o pierdere 
treptată de competitivitate, 
dar și o restrângere a cererii 
externe. Totodată, scăderile din 
industria bunurilor de capital 
au fost determinate de evoluțiile 
nefavorabile de pe piețele externe, 
în special în cazul principalilor 
parteneri comerciali, fi ind sectoare 
puternic integrate în lanțurile de 

producție europene. Comenzile 
noi din industria prelucrătoare 
s-au redus cu 14,1% în primele 
6 luni, comparativ cu perioada 
similară de anul trecut, cele mai 
afectate ramuri fi ind fabricarea 
altor mijloace de transport 
(-27%), fabricarea articolelor 
de îmbrăcăminte (-25,1%) și 
fabricarea produselor textile 
(-18,5%). În schimb, consumul 
s-a dovedit rezistent în fața crizei, 
cifra de afaceri din comerțul cu 
amănuntul crescând cu 0,5% în 
primele șase luni din 2020, pe 
seama creșterii vânzărilor de 
produse alimentare (+7,6%). Cele 
mai recente estimări ale ofi cialilor 

români arată că economia 
Romaniei ar putea scădea cu 
3,8% în 2020, iar defi citul bugetar 
ar ajunge la 8,6%. Estimările 

Comisiei Europene vorbesc de un 
declin mult mai sever al PIB-ului, 
de 6% în acest an. 

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor a dat startul înscrierii 

primăriilor din România în programul 
destinat iluminatului public ecologic în 
urmă cu trei săptămâni. În perioada 24 
iulie -14 august 2020, peste 800 de UAT-
uri au depus proiecte pentru obținerea 
fi nanțării nerambursabile de 90%, 
asigurată prin Administrația Fondului 
pentru Mediu. Înscrierile continuă și în 
următoarea perioadă, respectiv până la 
data de 22 septembrie 2020.  Programul 
este multianual, iar bugetul stabilit pentru 
2020 este de 384 milioane de lei. Prin 
intermediul acestuia localitățile vor putea 

înlocui corpurile de iluminat public care 
au consum ridicat de energie electrică cu 
corpuri de iluminat cu LED. Totodată, 
administrațiile locale vor putea achiziționa 
și sisteme de dimming/telegestiune 
care permit reglarea fl uxului luminos.  
Ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus: 
„De când am dat startul înscrierilor a fost 
o adevărată avalanșă de dosare depuse 
de orașele din țară pentru trecerea de la 
iluminatul clasic, poluator, la cel ecologic. 
Succesul acestui program, în premieră în 
lista AFM, depășește așteptările noastre 
inițiale. Tocmai de aceea ne gândim 
foarte serios să suplimentăm suma alocată 

programului, mai ales că ne permitem să 
facem asta: anul acesta, AFM are cel mai 
mare buget din istoria sa - 2,8 miliarde 
de lei. Vrem ca toate primăriile care au 
un proiect viabil să benefi cieze de acest 
program.” Precizăm că localitățile care au 
maxim 4.000 de locuitori pot primi până la 
500.000 de lei pentru un astfel de proiect, 
în timp ce UAT-urile care au peste 4.000 
de locuitori pot accesa, prin AFM, suma 
de 1.000.000 de lei. Echipa Administrației 
Fondului pentru Mediu a început 
deja evaluarea dosarelor depuse și, în 
următoarele săptămâni, va publica prima 
listă a localităților admise în program. 
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uvernul României Orban: A fost adoptat
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După apariția Covid-19 (17 
salariaţi, 23 de copii și 18 

benefi ciari adulţi) în trei centre din 
rețeaua Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecție a Copilului, 
instituție afl ată în subordinea 
Consiliului Județean Prahova, 
conducerea DGASPC a elaborat 
proceduri concrete de lucru, conforme 
cu normele naţionale impuse de 
pandemie. A fost instituită carantina 
în unitățile rezidențiale de  asistenţă 
socială pentru copii și adulţi unde au 
fost înregistrate cazurile de infectare 
cu noul coronavirus, fi ind interzis 
accesul persoanelor sau aparţinătorilor 
în incintă. Legătura  dintre benefi ciari 
și familiile este realizată telefonic sau 
prin mijloace online. Au fost elaborate 
și s-au transmis, de asemenea, 
instrucţiuni concrete pentru  
gestionarea situaţiilor de risc apărute  
pe parcursul stării de alertă. Conform 
Ordonanţei Militare nr. 8/09.04.2020 
s-a procedat, în cele trei centre, la 
izolarea salariaților la locul de muncă 

pe o durată de 14 zile, urmată de 
izolarea acestora la domiciliu pentru 
încă 14 zile. La intrarea salariaților în 
turele de lucru, se efectuează triajul 
epidemiologic și, periodic, instructajul 
acestora  și al benefi ciarilor  referitor 
la măsurile  de igienă  obligatorii 
în acest context. În situația în care 
Direcţia Județeană de Sănătate Publică 
Prahova nu a putut asigura necesarul 

testelor, s-a procedat la achiziţionarea 
kit- urilor de recoltare din bugetul 
propriu al instituţiei. Pentru a răspunde 
situaţiilor de urgență și pentru 
prevenirea infectării  și răspândirii 
virusului SARS-CoV-2, au fost 
înfi ințate, prin dispoziția directorului 
executiv, două  centre rezidențiale, 
unul pentru copii și altul pentru adulţi, 
cu rol de triaj epidemiologic.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
INCENDIU LA UN TREN 
PRIVAT DE CĂLĂTORI

Pompierii militari au fost în 
alertă după ce o persoană a sunat 
la 112 și a anunțat că s-a produs un 
incendiu la un automotor al unui 

tren privat de călători. Incidentul 
a avut loc între Halta Valea Largă 
și Halta Posada. 200 de călători au 
fost evacuați. La fața locului s-au 
deplasat două echipaje de pompieri 
și două ambulanțe. O femeie a fost 
asistată medical după ce a făcut un 
atac de panică. Călătorii au fost 
preluați de o garnitură pentru a 
continua traseul către destinație.
ACCIDENT FEROVIAR GRAV 

ÎN ZONA OBOR DIN PLOIEȘTI
Un bărbat a murit și o femeie 

a fost rănită grav după ce un 
autoturism a fost lovit de un tren 
de călători, în zona Obor din 
Ploiești. Din primele cercetări, 
o conducătoare auto în vârstă 
de 24 de ani care se deplasa 
la volanul unui autoturism pe 
strada Trandafi rilor, sensul către 
strada Râului, ajunsă la trecerea 
la nivel cu calea ferată, posibil pe 
fondul nerespectării regulilor la 
trecerea la nivel cu calea ferată, 
a fost surprinsă și accidentată 
de un tren privat care se deplasa 
pe ruta Măneciu-Ploiești Sud.  
În urma evenimentului rutier, 

conducătoarea auto a fost rănită 
grav și a necesitat transportul la 
spital. Din păcate, pasagerul din 
dreapta față, un bărbat în vârstă de 
29 de ani, a fost declarat decedat. 
La fața locului s-au deplasat 
mai multe echipaje ale Poliției, 
ISU Prahova și Serviciului de 
Ambulanță.  Circulația feroviară 
în zonă a fost întreruptă.

ACCIDENT RUTIER ÎN 
PLOIEȘTI

Două autoturisme au intrat în 
coliziune la intersecția străzilor 
Democrației cu Covurlui. Potrivit 
primelor date, un conducător 

auto în vârstă de 71 de ani, care se 
deplasa pe strada Democrației, pe 
banda din dreapta, ar fi  efectuat 
un viraj către stânga spre strada 
Covurlui, moment în care a intrat 
în coliziune cu un autoturism 
care circula în paralel, pe aceeași 
direcție, pe banda din stânga, 
condus de o femeie de 32 de 
ani. În urma evenimentului, un 
minor în vârstă de 4 ani afl at în 
mașina conducătoarei auto a fost 
transportat la spital. Conducătorii 
auto, potrivit IJP Prahova, au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost negativ. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Timp de două zile, peste 1.260 de polițiști, jandarmi, 
polițiști locali, dar și reprezentanți ai unor instituții 

cu atribuții de control au fost angrenați în diverse acțiuni 
pentru prevenirea și combaterea răspândirii Covid-19 în 
Prahova, preponderent, în zonele aglomerate și în mijloacele 
de transport în comun. 788 de societăți comerciale, 
restaurante, terase, parcuri, mijloace de transport în comun 
au fost verifi cate, iar 3.406 de persoane au fost legitimate. Tot 
în timpul controlului au fost verifi cate 970 de autovehicule, 
dintre care 406  erau mijloace de transport public în comun. 
Pe durata controlului, polițiștii au efectuat controale la 332 
de societăți comerciale, fi ind aplicate în total 313 sancțiuni 
contravenționale, în cuantum de peste 54.300 de lei. IJP 
Prahova a precizat că 286 sancțiuni au fost aplicate pentru 
nerespectarea măsurilor de protecție individuală, 20 pentru 
încălcarea unor norme de conviețuire socială, iar șapte au 
fost pentru fapte de natură economică. O acțiune similară 
a fost desfășurată în Oborul din Ploiești, unde polițiștii 
prahoveni au depistat 37 de persoane care  nu purtau mască 
de protecție, fi ind aplicate amenzi în valoare totală de  9.000 
de lei. Tot aici, oamenii legii au depistat și sancționat un 
operator economic care nu a fi scalizat în întregime sumele 
obținute din vânzarea mărfurilor. Societatea comercială a 
fost sancționată contravențional cu amendă în valoare 1.500 
de lei, fi ind confi scată și suma de 177 de lei, identifi cată ca 
nefi scalizată.

347.595,98 LEI (FĂRĂ 347.595,98 LEI (FĂRĂ 
TVA) PENTRU ALEILE DIN TVA) PENTRU ALEILE DIN 

CURTEA SPITALELORCURTEA SPITALELOR
S-au fi nalizat lucrările de modernizare și amenajare a căilor de acces la 

Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Ploiești și secțiile de Pneumologie 
(str. Apelor) și Gastroenterologie (Strada Buna Vestire) ale Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. Intervențiile au constat în așternerea de 
covor asfaltic pe alei (9.500 mp), căi de acces și parcări (200 de locuri), 
precum și în montarea de borduri mari și borduri mici ( 530 metri 
liniari), pentru a delimita căile de acces. Valoarea lucrărilor s-a ridicat 
la 347.595,98 lei (fără TVA), bani care provin de la bugetul județului. 
Ar mai fi  totuși o sugestie pentru administratorul celor două spitale, am 
numit Consiliul Județean Prahova: ar putea tăia cineva buruienile din 
curțile interioare ale secțiilor spitalelor? Sau ar putea amenaja și întreține 
cineva spațiile verzi, adică să le transforme în parcuri care să bucure 
ochii bolnavilor.

APĂ CU PORȚIA ÎN PRAHOVAAPĂ CU PORȚIA ÎN PRAHOVA
Hidro Prahova, societate 

a Consiliului Județean, 
anunță că se înregistrează în 
această perioadă un nivel extrem 
de ridicat al consumului de apă 
potabilă, pe fondul secetei excesive 
cu care se confruntă județul. În 
aceste condiții, operatorul va 
introduce un program limitat 
de distribuție, în scopul refacerii 
rezervelor de apă. Măsura se va 
aplica numai dacă va exista riscul 
ca în timpul zilei apa să nu poată 
fi  furnizată în regim continuu, 
la parametri de debit și presiune 
corespunzători. În perioada 18-
24 august 2020 e posibil, deci, ca 
furnizarea apei să se realizeze în 
limita rezervei de apă și  într-un 
anumit interval orar: Mizil - 04.00-
24.00; Baba Ana (satele Cireșanu, 
Conduratu și Satul Nou), 06.00-
10.00 și 16.00-22.00; Gura Vadului 
(satele Gura Vadului, Tohani si 
Persunari)- 06.00-10.00 și 16.00-
22.00; Boldești-Grădiștea, sat 
Grădiștea- 07.00-10.00 și 19.00-
22.00; Călugareni (Valea Scheilor 
și Călugăreni)-8.00-20.00;  
Fântânele -07.00- 09.00 și 18.00-
21.00; Vadu Săpat-07.00-09.00 
și 18.00-21.00; Jugureni 

(satele Jugureni și Marginea 
Pădurii)-06.00-10.00 și 16.00-
22.00; Fulga-06.00-11.00 și 17.00-
23.00; Ciorani-06.00-11.00 și 
17.00-23.00; Urlați-05.00-24.00; 
Gornet Cricov-05.00-12.00 și 
15.00-24.00; Tomșani- 05.00-12.00 
și 15.00-24.00; Ceptura-  05.00-
12.00 și 15.00-24.00; Bănești, 
satul Urleta-6.00-23.00 sau 
până la epuizarea stocului 

din rezervorul Urleta.  Hidro 
Prahova a informat primăriile 
localităților nominalizate cu 
privire la necesitatea distribuirii 
apei conform unui program, în 
intervalele anunțate și în funcție 
de condițiile precizate, aceasta 
fi ind singura soluție tehnică 
de furnizare a apei pentru toți 
abonații din aceste zone.

TREI CENTRE DIN REȚEAUA DGASPC TREI CENTRE DIN REȚEAUA DGASPC 
PRAHOVA AU INTRAT ÎN CARANTINĂPRAHOVA AU INTRAT ÎN CARANTINĂ
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CONTROALE ÎN CONTROALE ÎN 
PRAHOVA. RAZIE ÎN PRAHOVA. RAZIE ÎN 

OBORUL DIN PLOIEȘTIOBORUL DIN PLOIEȘTI

(satele Jugureni și Marginea din rezervorul Urleta Hidro



Ziarul   Ploiestii
20 - 26 august 2020

PAGINA 6

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

0244.546.501

Ziarul_ploiestii@yahoo.comZiarul_ploiestii@yahoo.com

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!

PARTIDELE AU DEPUS LA BEJ LISTELE CU CANDIDAȚII PARTIDELE AU DEPUS LA BEJ LISTELE CU CANDIDAȚII 
PENTRU PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTIPENTRU PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Andrei Volosevici: 
Primii care și-au depus 

candidatura sunt liberalii, de 
altfel cotați cu cea mai importantă 
șansă la câștigarea fotoliului de 
primar al municipiului Ploiești, 
grație candidaturii fostului șef al 
administrației, Andrei Volosevici. 
La depunerea listei de consilieri 
și a propriei sale candidaturi, 
Volosevici a declarat, printre 
altele: „Privim cu încredere, dar 
și foarte serios lucrurile, pentru 
că, real  și fără un discurs politic,   
cred că mult mai greu va fi  după 
alegeri. Putem face lucrurile în 
administrație numai în echipă 
(...) Din punctul meu de vedere 
s-a terminat cu administrația 
făcută la ora 18.30 pe Facebook, 
evident că vom comunica, dar 
mergem către administrația la fi rul 
ierbii, pe stradă. Am făcut lucrul 
ăsta între 2008 și 2012, a fost un 
succes, asta este ceea ce trebuie să 
realizăm și acum, administrație 
pe stradă.” În echipa de consilieri 
locali apar nume noi mai ales în 
zona de eligibilitate a listei. Și nu 
putem trece cu vederea prezența, 
pe locul al III-lea, a fostei noastre 
colege din presă, Simona Uță, 
până deunăzi vreme corespondent 
în Prahova al Radio România, iar 
după pensionare, membru al PNL. 
Să vedem însă care este echipa 
lui Andrei Volosevici pentru 
Consiliul Local Ploiești: Dan 
Nicodim, Radu Simionescu, Simona 
Uță, Zoia Staicu, Aurelian Tudor, 
Vlad Frusina, Valentin Săbău, 
Horia Popovici, Valentin Marcu, 
Gheorghe  Sârbu, George  Popa,  
Iulian Bolocan, Nicoleta Ștefan, 
Dragoș  Măchițescu, Constantin 
Grigore, Cătălin Radu, Valentin 
Niculcea, Rodica Alexandru, 
Valentin Stoichici, Alina Furtună, 
Simona Băicoianu, Bogdan Mihai 
Georgescu, Dan Adrian Crețu, 
Ramona Tudose, Andrei Benea, 
Maria Gheorghiaș, Geta Popa, 

Denisa Niculae, Robert Stoicescu, 
Marius Petrache, Cristian Niță, 
Gabriel Marin și Cătălin Sorescu.

Cristian Mihai Ganea: 
Viceprimar din partea 

PSD vreme de șapte ani, cu un 
an ca primar interimar, Cristian 
Mihai Ganea, de curând trecut la 
Pro România, și-a depus dosarul 
de candidatură pentru Primăria 
Ploiești din partea Alianței pentru 
Prahova, formată din PSD, Pro 
România și PPUSL. Deși cunoaște 
faptul că sondajele îl plasează 
cu mult sub candidatul dreptei, 
Ganea își face curaj de unul 
singur: „Acum patru ani, când 
candidam din partea Partidului 
Social Democrat pentru funcția de 
primar, stânga nu a fost unită și am 
pierdut. Iată că astăzi stânga s-a 
unit și sperăm să câștigăm alegerile. 
Cei din PSD, Pro România și PPU 
(S-L) am format o echipă, echipă 
care vrea să vină cu un program 
de dezvoltare foarte bun, ce va fi  
prezentat în curând cetățenilor. 
Sper să reușim să continuăm 
toate demersurile în a construi 
ceva în Ploiești și care să rămână, 
deoarece, în ultimii patru ani, nu 
s-a întâmplat mai nimic în acest 
oraș”. Oraș pe care, reamintim, 
inclusiv Ganea l-a condus din 
postul de viceprimar! Pe lista de 

consilieri, în zona de eligibilitate, 
apar aceiași consilieri din 
mandatul prezent: Cristian Ganea, 
George Botez, Bogdan Lupu, 
Robert Vâscan, Anca Agapie, 
David Viter, Claudiu Drăgan, 
Nicolae Zecheru, Ion Lupea, 
Marilena Stanciu, Adrian Ionescu, 
Andrei Roman, Gheorghe Andrei, 
Bogdan Petrescu, Gabriel Minea, 
Eduard Focșăneanu, Nicoleta 
Naforniță, Călina Tasică, Mihai 
Banu, Corneliu Comendant, Ioan 
Dumitrescu, Ion Stan, Lucia 
Catană, Viviana Chivulescu, 
Gheorghe Georgescu, Alina 
Streajă, Petre Ștefănescu, Bogdan 
Dumitrașcu, Daniela Denghel, 
Duglas Papanicu, Ana-Maria 
Tănase, Daniela Dumitrașcu, 
Maria Burci și Gabriela Tarcău.

Razvan Enescu: USR-PLUS 
participă pentru prima dată 

la alegerile locale. Răzvan Enescu, 
candidatul Alianței USR-PLUS la 
funcția de primar al municipiului 
Ploiești și președintele Filialei 
Județene PLUS Prahova, care 
și-a depus candidatura luni, vine 
cu un aer proaspăt în politica 
locală, cel puțin la nivel declarativ: 
„În momentul de față, trăim un 
anacronism. Partidele vechi ne 
propun ca soluție trei personaje care 
au fost deja primari. Oameni care în 
administrația locală ploieșteană au 
spus tot ceea ce au avut de spus. Din 

cauza lor avem un oraș mizerabil, 
lipsit de investiții relevante… un 
oraș rămas în urmă. Din păcate, 
acești foști primari nu sunt soluția, 
ci problema! Orașele cu adevărat 
extraordinare, cele pe care cu toții 
le admirăm, au fost construite 
de arhitecți. Din acest motiv pot 
spune că Ploieștiul are nevoie de 
un arhitect! Însă un arhitect nu 
poate construi singur, ci are nevoie 
de o echipă. Echipa cu care ne 
prezentăm în fața dumneavoastră 
este formată din oameni noi, care 
nu au mai deținut funcții politice. 
Oameni pregătiți în domeniile 
lor de activitate, oameni dornici 
să readucă Ploieștiului gloria de 
altădată, dar mai ales venim cu o 
echipă de oameni onești. Împreună 
vom aduce Ploieștiului un aer 
nou. Vom curăța administrația 
publică și Ploieștiul și vom 
pregăti orașul pentru viitor.” Lista 
pentru CL Ploiești este deschisă 
de președintele USR Prahova, 
Polițeanu Mihai Laurențiu și 
continuă cu fi guri noi în politica 
locală: Trofi n Magdalena, 
Tonsciuc Mihai, Andreescu 
Costel, Popa Anca-Adina, Enescu 
Răzvan, Ignat Cătălin-Adrian, 
Dinescu Ioana Minerva, Popa 
Răzvan-Constantin, Boroșteanu 
Silviu-Adrian, Băcanu Ioan-
Mihai, Uță Daniela-Steluța, Soare 

Gheorghe, Ene Narcis-Gabriel, 
Deaconu Sebastian-Ioan, Dofi n 
Silvia, Luca Cristian-Mihai, Nan 
Sorin-Nicolae, Dinică Ovidiu-
Mihai, Pandele Andreea-Roxana 
și Hanganu Ina.

Dragoș Rădulescu: 
Candidatul PMP pentru 

funcția de primar al Ploieștiului, 
lectorul universitar Dragoș 
Rădulescu, a avut, probabil, cel 
mai sincer discurs, la depunerea 
candidaturii. Rădulescu a spus: 
„Am intrat ofi cial în cursa pentru 
Primăria Ploiești, susținut de 
doamna Cătălina Bozianu, 
președintele PMP-Prahova și de 
colegii din echipa noastră de la 
municipiu. De la bun început voi 
fi  cinstit cu ploieștenii: nu sunt 
bani pentru proiecte gigantice, dar 
putem realiza acele lucruri mici, 
fără costuri mari, lângă noi, în 
cartiere: curățenie pe fi ecare stradă, 
amenajarea unui parc, a unui 
loc de joacă.” Lista de consilieri 
este deschisă chiar de candidatul 
la fotoliul de primar, Dragoș 
Rădulescu și de președintele 
PMP Prahova, Cătălina Bozianu, 
cei doi fi ind urmați de Moise 
Andra-Ionela, Țenescu George-
Iulian, Dragomir Mihai-Severin, 
Miu Anca, Cojocaru George-
Daniel, Chițu Adina Elena, 
Șchiopu Daniela, Zamfi r Florin 
Ștefan, Dobre Mirela Georgiana, 
Bundache Alexandru Marius, 
Lixandru Ștefania Emilia, 
Urziceanu Cristina Mihaela, 
Dincovici Ana Maria, Mihăilescu 
Angelo-Andrei, Săseanu Adriana 
Nicoleta, Steriu Bogdan-
Sebastian, Ilie Mariana, Corbeanu 
Paul Cătălin, Grigorescu Maria-
Alexandra, Dinu Cristina, 
Mihăilescu Modruj Roxana-Elena, 
Iorga Virgil, Țenescu Maria.

ndrei Volosevici: Denisa Niculae Robert Stoicescu

Alianțele și partidele și-au depus, zilele acestea, la Biroul Electoral Local Ploiești, candidaturile pentru Primăria și Consiliul Local Ploiești. Politicienii care aspiră să preia 
administrația municipală au venit deocamdată cu sloganuri și mai puțin cu programe clare pentru dezvoltarea orașului. De fapt, după șapte rânduri de alegeri locale, în 

care multe proiecte au rămas doar pe hârtie, cine ar mai crede în planuri politice?
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4 OFERTE PENTRU PRAHOVA URMĂTORILOR 4 ANI: 4 OFERTE PENTRU PRAHOVA URMĂTORILOR 4 ANI: 
RĂMÂNEM ACASĂ SAU PLECĂM HAI-HUI?RĂMÂNEM ACASĂ SAU PLECĂM HAI-HUI?

Ambele au ales să-și 
consolideze poziția 

constituind alianțe cu Pro 
România și PPUSL (PSD) și cu 
USR-PLUS (PNL). În competiție 
așadar, cu șanse egale, rămân 
actualul președinte al CJ Prahova 
și al PSD, Bogdan Toader și  liderul 
PNL, Iulian Dumitrescu. Vom 
vedea dacă votanții din Prahova 
le vor da acestora și majoritatea 
în legislativul județean sau vor 
prefera, cumva, ceea ce ar fi  un caz 
fericit, să tulbure cumva echilibrul, 
votând și alte forțe politice, cum 
ar fi  Partidul Prahova în Acțiune, 
Partidul Mișcarea Populară, 
ALDE, dacă partidul lui Tăriceanu 
mai înseamnă ceva în Prahova.

PRAHOVA PE PRIMUL LOC
Alianța PNL-USR-PLUS a 

fost prima care a depus la Biroul 
Electoral Județean candidatura 
senatorului și președintelui PNL 
Prahova, Iulian Dumitrescu, 
pentru funcția de președinte al 
Consiliului Județean Prahova și o 
listă completă, alcătuită din membri 
ai PNL, USR și PLUS, pentru 
legislativul județean. Dumitrescu 
a declarat, după înregistrarea 
documentelor: „Mi-am depus 
candidatura pentru președinția 
Consiliului Județean Prahova din 
partea Alianței PNL-USR-PLUS. 
Această alianță este „Forța Binelui” 
în campania din Prahova. Vrem să 
devirusăm județul de PSD deoarece 
prahovenii nu pot lupta, în același 
timp, împotriva a două epidemii: 
și împotriva coronavirusului, și 
împotriva ciumei roșii. Proiectul 
meu administrativ- „Prahova pe 
Primul Loc”-înseamnă un județ 
în care toate gospodăriile sunt 
conectate la rețelele de apă, canal și 
gaze, cu drumuri puse la punct, un 
județ cu spitale moderne, un județ 
educat, un județ al prahovenilor 
care nu mai sunt nevoiți să plece 
în străinătate pentru un trai mai 
bun.” Lista de candidați pentru 
mandatele de consilieri județeni, 
cu care partidele își propun să 
„depesedizeze județul” și să-l 
transforme în cel „mai modern 
din țară”, aduce foarte multe nume 
noi, oameni cu studii superioare, 
propuși atât de USR și PLUS, 
cât și de PNL. Ea debutează cu 
Cristian Apostol (USR-PLUS) 

care, în scenariul foarte probabil 
al câștigării unei majorități 
confortabile, este propus pentru 
funcția de vicepreședinte al 
instituției în mandatul 2020-
2024. Aceasta continuă cu: 
Tudora Dorin (PNL), Bulearcă 
Marius-Felix (USR), Ciolac Dan 
(PNL), Neagu Mihai-Cristian 
(USR), Ionică Eugen (PNL), 
Iordăchescu Nelu (USR), Popescu 
Cătălin-Codruț (PNL), Bercea 
Raluca-Mihaela (PLUS), Papus 
Rodica-Mariana (PNL), Godeanu 
Mihaela-Magdalena (USR), 
Teju Sorin (PNL), Mihai Viorel 
(PLUS),  Tudoran Lorin-Gabriel 
(PNL),  Ignat Cătălin –Adrian 
(USR), Tudone Dumitru (PNL), 
Constantin Răzvan-Constantin 
(PNL), Chelan Gabriel-Bogdan 
(PNL), Matache Dumitru-Dan 
(PNL), Niculcea Nicolae (PNL), 
Țaga Gabriel (PNL),  Boroșteanu 
Silviu-Adrian (PLUS), Ilași 
Liviu (PNL), Pătrașcu Andrei-
Ionuț (PNL) și Coman Radu-
Mihai(PNL). 

IUBESC PRAHOVA
Alianța pentru Prahova-PSD-

Pro România-PPUSL merge, în 
încercarea de a câștiga alegerile 
în județ, pe mâna actualului 
președinte al CJ Prahova și al 
PSD, Bogdan Toader, candidat 
al stângii unite pentru funcția de 
președinte al CJ. Interesant este că 
numele acestuia deschide și lista de 
consilieri, ceea ce ar putea însemna 
una din două: ori este locomotivă 
pentru adunat voturi, ori se 
gândește ca, în varianta pierderii 
votului uninominal pentru poziția 
de președinte, să poată ocupa 
ulterior, prin jocul politic din 
CJ, funcția de vicepreședinte! La 
depunerea candidaturii, Bogdan 
Toader a declarat: „PSD Prahova 
propune pentru Consiliul Județean 
o echipa puternică, formată din 
profesori, medici, juriști, ingineri, 
avocați. Dacă prahovenii vor alege să 
pună ștampila pe social-democrați, 
Prahova va fi  administrată de una 
dintre cele mai valoroase echipe de 
până acum. Pentru mine și echipa 
mea de consilieri județeni ai Alianței 
pentru Prahova, formată din 
PSD, PRO România și PPU (S-L), 
astăzi (n.n. -17 august) reprezintă 
garanția unui gest de normalitate 

și respect în fața dumneavoastră, a 
celor care credeți în noi și care aveți 
așteptări mari de la administrația 
publică locală. Ne asumăm în fața 
dumneavoastră o echipă solidă și 
competentă, cu ani de experiență 
în administrație, valori și viziune 
comună pentru un obiectiv 
fundamental: dezvoltarea județului 
Prahova! Suntem pregătiți să 
deservim interesele dumneavoastră 
la un nivel înalt și, foarte curând, 
vă voi prezenta programul meu 
de guvernare locală și viziunea 
de dezvoltare a județului Prahova 
pentru următorii patru ani.” Lista 
Alianței conține câteva nume foarte 
cunoscute în politica locală: Toader 
Bogdan Andrei, Lupea Ioana-
Mădălina (fost prefect), Enescu 
Rareș-Dan (consilier județean), 
Pințoiu Alin-Valentin (fi ul fostului 
consilier CJ, Toma Pințoiu), 
Petrache Adrian, Gâjman Ioniță 
Beatrice-Alexandra, Dumitrașcu 
Sorin, Țurcanu Andrei-Cosmin 
(fost director ANL), Ardeleanu 
Vasile, Samoilă Nicolae, Sfârloagă 
Ludmila (vicepreședinte al Cj), 
Dragna Florina-Alina, Furtună 
Bogdan-Tiberiu, Sepși Daniel, 
Severin Diana, Sprîncenatu 
Nicoleta, Dumitrașcu Bogdan, 
Pîrvu ionel, Ardeleanu Georgiana-
Anca, Ioniță Radu, Marghiolescu 
Ionel, Tănase Răzvan-Ionuț, Nică 
Justinian Feodor, Petcu Monica, 
Stoian Sorin George etc.

INSPIRAȚI DE BĂSESCU
Deputatul Cătălina Bozianu, 

președintele PMP Prahova, 
candidează cu șanse reduse pentru 
funcția de președinte al CJ Prahova. 
De altfel, mesajul acesteia se 
axează foarte mult pe notorietatea 
fostului președinte Traian Băsescu, 
pe un atac (dar nu foarte dur, cât să 
lase loc de bună-ziua) al celorlalte 
forțe politice, iar la sfârșit prezintă 
și câteva din intențiile PMP: 
„Inspirați de modelul președintelui 
Traian Băsescu, avem curajul de 
a ne prezenta în fața prahovenilor 
noi înșine, fără paravane. Noi nu 
ne ascundem după alianțe politice 
toxice, așa cum este aceea dintre 
PSD și Pro-România, sau după 
alianțe politicianiste ieft ine, așa 
cum este aceea dintre PNL și USR. 
Ei au făcut alianțe între partide, noi 
facem alianță doar cu prahovenii! 

Ceea ce nu înțeleg liderii așa-ziselor 
„partide mari” este că nu-i poți 
păcăli la nesfârșit pe oameni cu 
combinații politice și cu candidați 
slabi. Prahovenii, ca și bucureștenii, 
s-au săturat. Vor să aleagă în 
funcții oameni cărora le pasă cu 
adevărat de comunitate, oameni 
pricepuți, cinstiți și sinceri. Aceasta 
este oferta noastră pentru Prahova. 
Avem o echipă de viitori primari 
formată din oameni cu adevărat 
noi în politică, din oameni care au 
făcut o treabă bună în meseriile lor 
și care vor să se pună în serviciul 
comunității în care trăiesc. În ceea 
ce ne privește, eu cred că Prahova 
poate și trebuie să devină cel mai 
dezvoltat județ din România. Avem 
de toate. Și resurse naturale, și locuri 
minunate și, mai ales, oameni buni. 
Din păcate, încă nu ne este bine 
acasă, din cauza proastei gestionări 
a județului. Dar ne poate fi , dacă 
alegem oameni pricepuți, cinstiți 
și dedicați comunităților în care 
trăiesc. Ca președinte al Consiliului 
Județean, voi fi  un partener de 
încredere al comunităților din 
județ, indiferent de culoarea politică 
a primarilor, așa cum sunt și ca 
deputat. Ca să ne fi e bine acasă, în 
Prahova!” Lista de consilieri este 
deschisă chiar de Cătălina Bozianu 
și de candidatul PMP la Primăria 
Câmpina, Ioan Adrian Pițigoi și 
continuă cu nume deloc sonore în 
politica județeană, ceea ce ar putea 
fi  un lucru bun: Chițu Adina-Elena, 
Rădulescu Dragoș-Lucian, Șerban 
Mariana-Gabriela, Măruntu 
Nicolae, Andrei Gabriel-Stelu, 
Dragomir Mihai-Severian, Ababei 
Constantin, Șandru Bogdan-
Cornel, Bojină Ion Mihnea, 
Nicolae Monica, Pătrașcu Claudiu-
Mihai, Tudor Ioana-Cristina, Ene 
Bogdan-Constantin, State Marian-
Constantin, Vlăsceanu Mihaela, 
Ferariu Alexandru, Iorgu Adriana, 

Cană Nicolae-Costin, Zîmbroianu 
Elena-Cătălina, Preda Gheorghe 
Iulian, Petrișor Aurel, Preda 
Nicoleta, Mare Laurentiu-Cornel.

PRAHOVA ÎN ACȚIUNE 
Partidul Prahova în Acțiune, 

singurul partid local de la nivelul 
Județului Prahova, a depus lista 
completă de candidați pentru 
Consiliul Județean Prahova, 
dar nu și pentru un candidat la 
președinția CJ Prahova. Cum 
era de așteptat, lista este deschisă   
de conferențiar universitar dr. 
Mihai Apostolache,   președintele 
Partidului Prahova în Acțiune și 
fondatorul Alianței Prahova în 
Acțiune, care a declarat: „Pentru 
că se poartă alianțele, vă anunțăm 
că am făcut și noi o alianță, dar 
nu de partide, ci de oameni. Am 
făcut alianța dintre experiență și 
noutate în politică. Lista noastră 
de consilieri județeni cuprinde atât 
oameni noi în politică, cât și oameni 
implicați în viața publică.  Apreciem 
că o altfel de alianță care pune 
oamenii, prahovenii pe primul plan,  
este cea așteptată de alegători.” 
Pe listă se regăsesc ingineri, 
juriști, un fi lolog, profesori, dar 
și oameni care muncesc pe cont 
propriu: Băzăvan Daniela-Daniela, 
Ioniță Daniel, Vasile Alexandru, 
Trandafi r Sorin-Răzvan, Dan 
Iuliu-Andrei, Vintiloiu Alexandru, 
Mușuroia Gabriel-Mihai, Grigore 
Stelian-Aurel, Costache Irinel-
Augustin, Vlăsceanu Gheorghe, 
Mihăilă Gheorghe, Ciurcanu 
Gabriel-Wilhelm, Stan Iuliana, 
Stănciulescu Răzvan-Toma, 
Bratosin Vasile-Marius, Anghel 
Adrian, Băcanu Marinela-Elena, 
Pârâianu Eduard-Nicolae, Grecu 
Octavian, Jumolea Ciprian, 
Mărculescu Vasile, Sima Adrian-
Iulian, Ioniță Emilian-Anghel și 
Spirescu Gheorghe.

mbele au ales să și care în scenariul foarte probabil și respect în fața dumneavoastră a Ceea ce nu înțeleg liderii așa ziselor Cană Nicolae Costin Zîmbroianu

ANUNȚURI • ANUNȚURI • Fii membru al familiei Pro Vita şi  schimbă viaţa copiilor fără părinţi printr-un gest 
simplu - o donaţie.

ASOCIATIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI
Valea Plopului,   Vălenii de munte,   Bd. Nicolae Iorga,   nr. 72,   Cod fi  scal 7250 977
Cont IBAN lei   RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001
Cont IBAN Euro  RO85 RNCB 0211 0118 4390 0003
Banca: B.C.R. Sucursala Vălenii de Munte

Anunt de aducere la cunostinta publica, in presa, a 
desemnarii mandatarului fi nanciar

 Subsemnatul Apostolache Mihai Cristian, in calitate de 
Presedinte al Partidului Prahova in Actiune, o desemnez pe dna 
Vasile Georgiana Alina mandatar fi nanciar – coordonator pentru 
Judetul Prahova, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020.

 Ploiesti, Prahova,  18.08.2020
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A doua săptămână la Minsk și în alte orașe din Belarus nu contenesc manifestațiile de protest contra 
lui Alexandr Lukașenko, declarat de CEC învingător în alegerile din 9 august curent și învinuit de 

opoziție și protestatari de fraudarea scrutinului. După aproape o săptămână de neglijare și represiuni crude 
și degradante însuși Batjka (Tătucul) a dat primele semne de oarecare îngăduință, ordonând eliberarea 
a câteva sute de protestatari arestați, preponderent femei (alte mii de protestatari mai rămân în arest!), 
improvizând primele „dialoguri” cu poporul. Să fi e o perspectivă de împăcare a taberelor adverse sau o 
scurtă acalmie înainte de un nou val de furtună, și mai violent?

BELARUS: CRUZIMEA 
REPRESIUNILOR 

AMPLIFICĂ REVOLTA   
În seara zilei de vineri, 14 

august, în centrul capitalei 
belaruse, în fața Casei Guvernului 
din Piața Independenței, a avut 
loc o nouă manifestație a zeci de 
mii de contestatari ai victoriei 
lui Alexandr Lukașenko. De 
astă dată în fruntea coloanei 
demonstranților se afl au 
muncitorii de la Uzina de 
tractoare din Minsk, manifestanții 
revendicând negocieri cu 
premierul belarus Roman 
Golovcenko. De fapt, chiar din 
debutul săptămânii de după alegeri 
protestele nu au contenit, ele fi ind 
persecutate cu o brutalitate fără 
seamăn celor din anii anteriori. 
Dar brutalitatea cu care regimul 
Lukașenko a încercat să înăbușe 
orice tentativă de revoltă pare să fi  
înlocuit frica cu revolta, numărul 
celor care ies în stradă fi ind tot 
mai mare și mai mare. Către fi nele 
săptămânii de după scrutin, rând 
pe rând, cu proteste sau greve, 
protestatarilor li s-au alăturat mii 
de angajați ai celor mai importante 
fabrici și uzine de stat din Belarus 
– BelAZ (uzina de camioane și 
tehnică de mare tonaj), MAZ 
(uzina de automobile/autobuze), 
uzina electro-tehnică, cea de 
prelucrare a petrolului „Naft an”, 
întreprinderea petro-chimică 
„Polimir”, Companiile de stat 
„Grodno Zhilstroy” (construcţii) 
și „Grodno Azot” (produse 
chimice). Lukașenko a califi cat 
grevele muncitorilor drept 
„un cuțit în spatele” puterii. 
„Greviștii nu își au locul la aceste 
întreprinderi, acolo e un exces de 
oameni”, consideră dânsul, dând 
de înțeles că managerii au mână 
liberă la eliberări din serviciu pe 
orice motiv mai puțin întemeiat, 
dar de fapt de nesupunere politică. 
De greve se pregătesc lucrătorii 
multor companii IT și imobiliare, 
chiar și angajații metroului din 
Minsk. Mulți jurnaliști din presa 
de stat demisionează în serie. Atât 
protestatarii, cât și greviștii au 
aceleași revendicări: renumărarea 
voturilor sau alegeri anticipate 
libere și corecte, eliberarea 
tuturor protestatarilor arestați și 
retragerea structurilor de forță de 
pe străzile orașelor. În doar patru 
zile de proteste au fost arestați și 
aruncați în detenție peste 6.700 de 
persoane, multe chiar neimplicate 
în proteste. Până și medicii au 
ieșit în stradă, cerând oprirea 
violențelor. 

Protestul de vineri s-a lăsat 
totuși cu primele surprize – 
militarii ieșiți din clădirea 
Guvernului în fața protestatarilor 

au lăsat jos scuturile în semn 
de pace mai degrabă decât de 
solidaritate. Surprinsă, mulțimea 
a început a scanda: „Armata e cu 
noi!” 

CEA MAI MARE 
MANIFESTAȚIE ANTI-
REGIM ÎN BELARUS 
În după-amiaza de duminică, 

16 august, la Minsk și în alte 
orașe, a avut loc „Marșul Național 
al Libertății”, cea mai mare 
manifestație anti-regim din istoria 
post-sovietică a Republicii Belarus. 
Numai în capitală marșul a atras 
circa 200.000 de persoane, care, 
într-o atmosferă de sărbătoare, 
purtând drapele alb-roșii, folosite 
în Belarus după destrămarea 
URSS în 1991, înainte ca 
Lukașenko să restabilească în țară 
formula sovietică de guvernare. 
Manifestanții au umplut centrul 
capitalei, scandând „Demisia!”, 
dar și „Trăiască Belarus!”, „Nu vom 
uita sau ierta!”. 

Președintele Lukașenko a 
opus manifestației organizate de 
opoziție un contra-miting, la care 
șefi  ai întreprinderilor de stat au 
adus câteva zeci de mii de angajați 
sub amenințare că vor fi  demiși. În 
fața „suporterilor” săi ce scandau 
„Suntem cu batika (tătuca)!” (în 
vreme ce grupuri de protestatari 
se adunau la Marșul Libertății, 
scandând la rândul lor pe străzile 
capitalei „Pleacă!”), președintele 
s-a dedat unor manipulări de 
general sovietic – chipurile 
tancuri și avioane ale NATO 
sunt desfășurate la 15 minute de 
granițele republicii și că „statele 
vecine îi ordonă să organizeze 
alegeri noi”. Și că, într-o convorbire 
telefonică cu președintele Putin, 
acesta i-ar fi  promis că e gata 
să-i acorde sprijin militar în 
conformitate cu acordul de apărare 
colectivă. Pe tot parcursul ambelor 
manifestații pe străzile capitalei 
părea să nu fi e poliție. Surpriza 
însă a venit după demonstrație, 
protestatarii fi ind pescuiți în timp 
ce plecau spre casă. Erau săltați, de 
indivizi în civil, haotic din centrul 
orașului, pe la periferii și chiar din 
curțile caselor, băgați cu forța în 
dube militare și microbuze fără 
plăcuțe de înmatriculare și duși 
spre destinații necunoscute. 

Luni, 17 august, o nouă 
surpriză – guvernul de la Minsk 
a demisionat, chipurile sub 
presiunea protestelor. Dar o 
știre ofi cială conform căreia 
președintele are gata lista noului 
guvern demolează clar supoziția, 
anterior Lukașenko declarând că 
după alegeri componența acestuia 
va rămâne neschimbată. Mai mult, 
în aceeași zi Lukașenko a aterizat 
cu elicopterul (?!) la Uzina de 

tractoare din Minsk și a declarat 
în fața muncitorilor greviști că nu 
va accepta niciodată să facă ceva 
sub presiune. „Vorbiți de alegeri 
incorecte și vreți alegeri corecte?” 
– „Da!” – „Vă răspund la întrebare. 
Am organizat deja alegeri. Până nu 
voi fi  omorât, nu vor fi  alte alegeri”.

Între timp, valul grevelor 
se rostogolește în toată țara 
și cuprinde tot mai multe 
întreprinderi, inclusiv giganți ai 
economiei belaruse. Într-un anunț 
neașteptat, ambasadorul belarus 
la Bratislava, Ihar Leșcenia, și-a 
declarat într-un mesaj video 
solidaritatea cu protestatarii. 
La grevă au ieșit și circa 60 de 
jurnaliști ai Companiei de stat 
TV, afi șând aceleași revendicări, 
dar și demisia șefei CEC, precum 
și eliminarea cenzurii în mass 
media: „Eu/noi suntem pentru 
știri oneste!”. 

UN NOU MAIDAN 
UCRAINEAN SAU 

UN 7 APRILIE DE LA 
CHIȘINĂU?

Acuzațiile că Occidentul ar sta 
în spatele protestelor și presupusele 
promisiuni ale lui Putin că ar 
oferi asistență militară în caz 
de necesitate au stârnit reacții 
contradictorii printre experți. 
Chiar dacă Uniunea Europeană 
a dat undă verde sancționării 
unor vinovați de represiuni, iar 
Secretarul de Stat american, Mike 
Pompeo, a cerut autorităților din 
Belarus să înceteze reprimarea 
protestelor, Dan Dungaciu, 
directorul Institutului de Științe 
Politice și Relații Internaționale al 
Academiei Române, consideră că 
nici belorușii, nici marile puteri nu 
sunt pregătite pentru o schimbare 
de regim la Minsk. Pentru că 
nu e clar ce se va întâmpla după 
schimbarea de regim: cine vine 
acolo? Opoziția este, în opinia 
expertului român, o improvizație 
la nivel de lideri, în plus, la moment 
a părăsit țara. S-ar putea constitui 
o putere în exil, recunoscută de 
Occident, dar tot Occidentul va 
trebui să construiască un regim 
care să fi e pregătit să preia puterea 
atunci când condițiile vor fi  
întrunite. Ori acest scenariu este 
mai degrabă o aspirație. Pe de 
altă parte, deși Putin pare să se fi  
împăcat cu Lukașenko, Moscovei 
îi va fi  foarte complicat să susțină 
o schimbare de regim, pentru că 
nici ea nu știe cine vine. Putin 
are garanția că Lukașenko este un 
jucător între Est și Vest, dar care 
nu merge până la capăt, însă dacă 

pleacă, în locul lui ar putea să vină 
un lider al opoziției și printr-o 
revoluție oranj să fi e instalat la 
putere un prooccidental nu doar 
în vorbe, ci și fapte. Moscovei îi 
convine ca Belarus să rămână o 
zonă de condominium între Est și 
Vest. O tentativă de ajutor militar 
al Rusiei ar fi  califi cată ca invazie, 
cum susține Linas Linkevicius, 
ministrul de externe al Lituaniei, 
iar Putin ar risca mult să piardă 
sprijinul popular. Mai ales că se 
afl ă într-o îndelungată confruntare 
cu regiunea Habarovsk.

Vor ajunge belarușii să 
repete maidanul ucrainean , iar 
Lukașenko soarta lui Ianukovici? 
E încă riscantă orice premoniție, 
chiar dacă Lukașenko pare să 
trădeze primele semne de cedare. 
După ce lidera opoziției Svetlana 
Tihanovskaia a anunțat neașteptat 
că este pregătită să-și asume 
responsabilitatea și să acționeze 
ca „lider național, astfel încât 
țara să se liniștească, să intre 
într-un ritm normal, să eliberăm 
toți prizonierii politici și să 
pregătim cât mai curând cadrul 
legislativ și condițiile pentru 
organizarea de noi alegeri 
prezidențiale”, acesta, mai 
degrabă într-o tentativă de a calma 
protestele și grevele în creștere, a 
anunțat că ar fi  dispus să renunțe 
la putere, dar numai după un 
referendum cu modifi cări în 
constituție propuse de el.   
SCENARIU DE URMAT 

SAU LECȚII DE 
ÎNVĂȚAT? 

La Chișinău, politicienii și 
activiștii pentru drepturile omului 
încearcă să compare protestele 
din Belarus și represiunile 
violente ale forțelor de ordine cu 
revoluția Twiter din aprilie 2009 
contra lui Voronin. Tentative 
pe departe incomparabile, deși 
în ambele situații forțele de 
ordine au intervenit violent 
și disproporționat împotriva 
protestatarilor pașnici, recurgând 
la tortură, represiuni și detenții 
arbitrare. Voronin a cedat benevol 
puterea, Lukașenko incredibil 
să o facă. Și „coridorul morții” 
de la Chișinău poate fi  cu greu 
comparat cu tratamentul inuman 
și degradant din închisoarea 
Okrestina din Minsk. Cruzimea 
cu care deținuții au fost dezbrăcați, 
bătuți și amenințați cu violul 
în timpul detenției, în special 
femeile, depășește prin bestialitate 
tratamentul degradant de la 
Chișinău în zilele de după 7 aprilie 
2009. În fi ne, doi morți și 76 de 
persoane date dispărute; despre 
mulți dispăruți se știe câte zile de 
detenție au primit, însă nu se știe 
în ce penitenciar sunt plasați, iar 
despre unii dispăruți nu se știe 
absolut nimic. 

O similitudine constatăm între 
cazul Gațcan și Tihanovskaia. 
Contracandidata lui Lukașenko, 
apare a doua zi într-un video, în 

care își declară mea culpa de o 
manieră similară celei lui Gațcan 
– declară că a fost nevoită să ia 
decizia de a părăsi țara în mod 
independent, nefi ind infl uențată 
de nimeni, iar în al doilea se 
adresează protestatarilor, citind 
de pe foaie și îndemnându-i să 
înceteze manifestațiile: „Nu vreau 
sânge și violență”. La nici două 
zile Lidia Ermoșina, președinta 
CEC, va recunoaște că Svetlana 
Tihanovskaya a fost fi lmată în 
biroul său, de doi ofi țeri ai KGB, 
care, bineînțeles, nu s-au sinchisit 
să o amenințe cu soarta soțului 
arestat și a copiilor. Decât că, spre 
deosebire de Gațcan, la numai 
alte două zile a revenit cu mesaj 
de încurajare a protestelor și 
asumarea de a fi  „lider național”. 

Dar referindu-ne la atitudinea 
Chișinăului față de situația din 
Belarus, nu putem trece cu vederea 
situația penibilă în care s-a pomenit 
Igor Dodon. Deși s-a grăbit să fi e 
primul care îl felicită pe Alexandr 
Lukașenko cu victoria în alegeri, 
felicitarea sa n-a fost luată în serios 
de instituția prezidențială de la 
Minsk și nu a fost postată pe site-
ul administrației prezidențiale. Iar 
către sfârșitul săptămânii MAEIE 
de la Chișinău anunța că urmărește 
cu atenție și preocupare evoluția 
situației postelectorale din Belarus, 
fi ind îngrijorat în particular de 
violențele înregistrate în această 
țară. Și reiterează „importanța 
respectării drepturilor omului și a 
normelor democratice”, exprimă 
„ întreaga solidaritate cu poporul 
belarus”. Până la urmă cui să dea 
crezare cei din administrația 
președintelui Lukașenko – lui 
Dodon sau externelor de la 
Chișinău? 

În toamnă vine și la Chișinău 
următorul scrutin prezidențial, 
în care Igor Dodon va încerca să 
repete „victoria” lui Lukașenko. 
Cu ce va manipula când a ajuns 
în dizgrația Kremlinului și nu are 
caracterul lui Lukașenko? Dodon 
e un încovoiat, gata să sărute nu 
numai pantofi i oricui, dar și ceea ce 
nu e de sărutat. Povestea cu 300 de 
sirieni, pusă în cârcă Maiei Sandu 
în 2016 nu mai merge. Câțiva 
primari din zona Transnistriei au 
declarat că refuză să deschidă secții 
de votare, împiedicând astfel visul 
lui Dodon de a cumpăra voturi 
de pe malul stâng al Nistrului. 
La ziua de azi Dodon practic nu 
mai are parteneri, cu excepția 
zdrențelor din PDM, împotriva lui 
nu e numai dreapta, ci și stânga. 
Așa că visul lui Dodon pare să fi e 
împovărat de nori negri. 

 Dar ce va fi  cu dreapta în alegeri, 
ce vor învăța proeuropenii și 
unioniștii de la Chișinău din lecția 
belarusă, lecția Tikhanouskaya? 
Ofensiva pornită de Pro Moldova 
va continua până la capăt? Turul 
întâi: cu cine în față? Dar turul 
doi? Mișcarea Unionistă? Una sau 
mai multe? 

Sunt întrebări încă fără răspuns.

REGIMUL DIN BELARUS ÎN AJUN DE 
SCHIMBARE SAU DE NOI REPRESIUNI?

o
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BELARUS: CRUZIMEA au lăsat jos scuturile în semn

tractoare din Minsk și a declarat
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Chiar dacă se afl ă pe lista competițiilor ce încă nu au 
repornit din cauza pandemiei provocate de virusul 

Covid-19, minifotbalul oferă în continuare același spectacol 
demn de urmărit. Este cazul și echipei MFC Oilfriends Ploiești, 
o formație unică prin modul alcătuirii sale (toți componenții 
având domiciliul pe aceeași stradă din Ploiești), ce bate la porțile 
competiției pe teren redus din județul Prahova.

Ollie, cum îi spun unii suporteri, s-a impus joi, 13 
august, pe terenul 1 al Bazei Sportive Kiru Sport, în 
fața echipei Aviatorii Ploiești, cu scorul uluitor de 25-2.
Golurile meciului au fost marcate de Ionuț Enciu (6), Florin Jipa 
(5), Marius Popa (3), Sorin Drăgănoiu (3) George Ghiță (3), Ionuț 
Pârvu (2) Gabriel Burcea (2) plus un autogol.

Pentru bleu-albaștrii, această partidă a însemnat cea de-a șasea 
victorie consecutivă, încălzindu-și totodată motoarele pentru 
viitorul joc, împotriva celor de la FC Tunarii, de miercurea 
viitoare.

George Ghiţă

Echipa de handbal feminin 
CS Activ Prahova Ploieşti 

îşi continuă preparativele 
pentru participarea la turneul 
de baraj pentru promovarea în 
Liga Florilor, care va avea loc la 
Cheile Grădiştei, în intervalul 1-5 

septembrie. Turneul va reuni şase 
echipe, iar obiectivul “bufnițelor” 
este promovarea în Liga Florilor. 
“Prahova merită să aibă o echipă 
în Liga Naţională de handbal”, 
a punctat antrenorul principal, 
Florin Ciupitu. 

Activ Prahova Ploiești a 
punctat și la capitolul transferuri,  
antrenorii Florin Ciupitu și Nicolae 
Nimu având la dispoziție cinci 
jucătoare noi: Oana Maria Bucă, 
Andra State, Ana Inculeț. Daniela 
Vârtic și Diana Lăscăteu.

Comitetul Executiv al FRF a validat în ședința de 
marți, 18 august, noul format competițional al Ligii 2. 
Astfel, în ediția 2020/2021, ce va debuta la data de 29 
august, echipele participante vor juca fi ecare cu fi ecare 
o singură dată în sezonul regular, urmând ca apoi să 
fi e repartizate, pe baza clasamentului, în cea de-a doua 
fază a competiției, play-off  sau play-out.

SISTEMUL DIN PLAY-OFF
La fel ca în ediția recent încheiată, primele 6 

clasate își vor disputa locurile de promovare într-un 
play-off . De această dată, partidele se vor juca tur-
retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fi ecare 
formație. La fi nalul play-off -ului, primele două clasate 
vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele 
locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 
8 și 7 din play-out-ul Ligii 1.

SISTEMUL DIN PLAY-OUT
Echipele din play-out-ul ediției 2020-2021 a Ligii 

2 vor fi  împărțite în două grupe. În cadrul ședinței 
Comitetului Executiv au fost validate două scenarii, cu 
20, respectiv 21 de echipe la start în sezonul 2020-2021 
al Ligii 2. Certifi carea CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu și 

dreptul de participare vor fi  stabilite ca urmare a unei 
decizii a Comisiei de Apel.

PENTRU SCENARIUL CU 20 DE ECHIPE:
Grupele A și B din play-out vor avea câte 7 echipe. 

Se va disputa un singur joc între participante.
Din ambele grupe vor retrograda locurile 6 și 7.
Cele două formații de pe locul 5 în cele două grupe 

vor juca un baraj pentru menținerea în Liga 2.
PENTRU SCENARIUL CU 21 DE ECHIPE:

Grupa A din play-out va avea 7 echipe, în timp ce 
grupa B va avea 8 echipe. Se va disputa un singur joc 
între participante.

Din grupa A vor retrograda în Liga 3 locurile 6 și 7, 
din grupa B vor retrograda locurile 6, 7 și 8.

Cele două formații de pe locul 5 în cele două grupe 
vor juca un baraj pentru menținerea în Liga 2.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, 
numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, 
însă împărțirea în cele două grupe se va face în același 
mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca 
fi ind ultimele.

FC Petrolul Ploiești se pregătește 
pentru noul sezon al Ligii a doua, cu 

obiectivul de a ataca iar promovarea și a 
început  perioada transferurilor de jucători.

Astfel, a fost adus atacantul Valentin 
Balint, în vârstă de 26 de ani, care a evoluat 
în ultimele două sezoane pentru CS Mioveni, 
având 58 de apariții și 17 goluri marcate 
pentru divizionara secundă argeșeană, 
care a pierdut meciul de baraj pentru 
promovarea în prima ligă în fața Chindiei 
Târgoviște. Anterior, Balint a jucat pentru 
Rapid București, Dinamo București, Corona 
Brașov, Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo II 
și Dunărea Călărași, adunând, de-a lungul 
carierei sale, 32 de prezențe în primul eșalon.

De asemenea, conducerea clubului 
(Președinte: Costel Lazăr, vicepreședinte: 
Mihai Dogaru) a mai ajuns la un acord cu trei 
fotbaliști străini.

Astfel, mijlocașul spaniol Pol Roige (26 
de ani) va continua să evolueze pentru FC 
Petrolul. Transferat la începutul anului, Pol 
Roige a fost titular în toate cele patru partide 
disputate până la întreruperea campionatului, 

iar în play-off -ul pentru promovare a 
bifat încă două apariții în tricoul „galben-
albaștrilor”.

De asemenea, în perioada imediat 
următoare sunt așteptați la Ploiești și doi 
mijlocași israelieni, Nir Lax (26 de ani) și 
Ben Levy (24 de ani), ambii ajungând la un 
acord cu ofi cialii clubului galben-albastru. 
Nir Lax (mijlocaș central) a evoluat pentru 
Hapoel Tel Aviv, în prima divizie, având, de 
asemenea, prezențe și în reprezentativele 
de juniori ale țării sale, în vreme ce Ben 
Levy (mijlocaș bandă dreaptă) provine de la 
Hapoel Petah Tikva, ultima dată în eșalonul 
secund al Israelului.

„Sunt doi jucători pe care îi urmărim 
de mai multă vreme, primele discuții fi ind 
demarate încă din luna mai. Sunt convins că 
ne vor ajuta și îi așteptăm să ajungă la Ploiești 
și să intre sub comanda lui Viorel Moldovan. 
De asemenea, suntem în discuții și cu alți 
fotbaliști și căutăm să închidem cât mai 
repede negocierile cu ei”, a precizat Costel 
Lazăr, președintele FC Petrolul Ploiești, 
pentru site-ul ofi cial al clubului.
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VICTORIE LA SCOR VICTORIE LA SCOR 
ÎNREGISTRATĂ DE ÎNREGISTRATĂ DE 
MFC OILFRIENDS MFC OILFRIENDS 

PLOIEȘTI ÎNTR-UN PLOIEȘTI ÎNTR-UN 
MECI DE PREGĂTIRE!MECI DE PREGĂTIRE!

ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI, ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI, 
PREGĂTIRI PENTRU PROMOVAREPREGĂTIRI PENTRU PROMOVARE

PETROLUL A TRANSFERAT UN JUCĂTOR TRECUT PE LA PETROLUL A TRANSFERAT UN JUCĂTOR TRECUT PE LA 
DINAMO, RAPID ȘI MIOVENI! NOUTĂȚILE „LUPILOR”DINAMO, RAPID ȘI MIOVENI! NOUTĂȚILE „LUPILOR”

Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

COMITETUL EXECUTIV AL FRF A VALIDAT COMITETUL EXECUTIV AL FRF A VALIDAT 
NOUL FORMAT COMPETIȚIONAL AL LIGII 2NOUL FORMAT COMPETIȚIONAL AL LIGII 2

PREGĂTIRI INTENSE PREGĂTIRI INTENSE 
PENTRU NOUL SEZON PENTRU NOUL SEZON 

MINIFOTBALISTIC DIN JUDEȚMINIFOTBALISTIC DIN JUDEȚ
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BOMBARDAMENTELE BOMBARDAMENTELE 
ANGLO-AMERICANE ASUPRA 

ROMÂNIEI ÎN ANII 1942-1944

La data de 12 iunie 1942 
s-a executat primul raid al 

aviaţiei americane în spaţiul aerian 
al României, vizând cu prioritate 
orașul Ploiești, cu 12 avioane de 
tipul B-24 venite de pe aerodromul 
Khartum din Sudan, cu aterizare 
intermediară la Cairo. Acţiunea a 
fost numită de specialiștii militari 
„Halpro”, în cadrul căreia avioanele 
au survolat Marea Neagră și 
Dobrogea, atacând în dimineaţa 
zilei de 12 iunie 1942 dinspre Est, 
orașul Ploiești. Bombele au fost 
aruncate la întâmplare și fără efect 
sub puternica ripostă a  artileriei 
antiaeriene. Comandantul aviaţiei 
germane în România, generalul 
Gerstemberg a apreciat acest atac 
drept „un început”.

Alte atacuri aviatice, de aceeași 
intensitate au avut loc în zilele de 
20 iulie și 11 august 1942, vizând 
și alte localităţi din Muntenia. 
În noaptea de 13/14 septembrie 
1942, când frontul germano-
sovietic se afl a la Stalingrad și 
în Caucaz s-a produs un atac 
de anvergură asupra teritoriului 
ţării, fi ind bombardate localităţile 
Tighina, Bârlad, Buzău, Râmnicu-
Sărat, Ploiești, Turnu-Măgurele, 
Târgu-Jiu și în mod deosebit 
București, unde s-au produs cele 
mai mari pierderi: peste 40 de case 
dărâmate și 11 morţi în Cartierul 
„Apărătorii Patriei”. Conducătorul 
statului, mareșalul Ion Antonescu 
a citat prin Ordinul de Zi nr. 
170/C din 14 octombrie 1942, 
acţiunile Artileriei Antiaeriene 
din 13/14 septembrie: „Brigada 3 
Artilerie Antiaeriană cu unităţile 
Comandamentului Artileriei 
Antiaeriene al Capitaliei, Serviciul 
Pândă și Alarmă, precum și 
Bateria 301 Pândă Aeriană”.  

Pentru apărarea platformei 
petrolifere Ploiești-Câmpina 
acţionau în vara anului 1942: 18 
Baterii Art. A.A. Krupp de 88 
mm, 12 Baterii Grustloff  de 20 

mm, 3 Baterii mitraliere A.A., și 2 
Baterii proiectoare, toate germane, 
precum și 2 Baterii Vickers de 75 
mm și 2 Baterii Raihmetal de 37 
mm românești din Regimentele 7 
și 9 Artileie Antiaeriană. 

 În ianuarie 1943, la Casablanca, 
capitala Marocului, Franklin 
Dellano Roosvelt, Winston 
Churchil, generalii George 
Marshall și Henry Arnold au 
stabilit ca Zona petroliferă să fi e 
bombardată  la data de 1 august 
1943 de Flota 9 Aero a S.U.A. 
comandată de generalul Brereton, 
care avea Postul de comandă la 
Cairo, capitala Egiptului. Misiunea 
s-a numit convenţional „Tidal 
Wave” (valul distrugător). Se 
sconta pe distrugerea unei treimi 
din capacitatea de producţie 
petroliferă, afl ată la dispoziţia 
Armatei germane, și scurtarea cu 
șase luni a războiului în Europa.

Conducătorii operaţiei aeriene 
au stabilit ca atacul să se desfășoare 
la o înălţime de sub 100 m pe 
direcţia nord-sud pentru a realiza 
surpriza și a evita radarul și aviaţia 
de vânătoare. Itinerariul de zbor 
a fost stabilit a fi  Bengazi (Libia), 
nord Corfu, Bistreţu, Pitești, 
Târgoviște, calea ferată Florești-
Ploiești, lung de 3700 km (11 ore 
și 16 minute de zbor continuu). 
Forţele afl ate la dispoziţia Flotei 
9 Aeriene s-au organizat pe 
cinci grupuri. S-a ales data de 1 
august, Duminică, scontându-se 
pe faptul că o parte din bărbaţii 
de la obiectivele economice erau 
liberi și se evitau mari pierderi și 
că în acea zi se schimbau Codurile 
germane în transmisiunile radio.

Începând cu ora 07.00, cinci 
grupuri de avioane Liberator 
au decolat de pe aerodromul 
Benghazi (Libia). Cu o oră înainte 
de a ajunge la Corfu (Cipru), 
avionul navigatorului șef s-a 
prăbușit în Marea Mediterană, 
apoi navigatorul șef-adjunct a 

căutat avionul prăbușit și nu l-a 
găsit, înapoindu-se la Benghazi. 
Astfel, fl ota a rămas fără cei doi 
navigatori șefi . Până să ajungă 
deasupra Greciei, 11 avioane 
au părăsit formaţia din diferite 
motive. De la Corfu, avioanele 
au urmat traiectul: vest Sofi a, 
vest Corabia, Pitești, Târgoviște, 
Florești, și de aici cele cinci 
grupuri ar fi  trebuit să se îndrepte 
spre obiectivele stabilite pentru 
bombardat.

În acest timp, escadrilele de 
vânătoare, bateriile de artilerie 
antiaeriană au fost alarmate, 
primind gradual cele trei faze ale 
alarmei.

Zburând peste Munţii Pindului, 
deasupra cărora existau nori, fl ota 
de aviaţie s-a scindat: primele 
două grupuri „Liberandos” și 
„Circul ambulant” s-au distanţat 
la aproximativ 100 Km, de 
următoarele trei rămase în 
urmă, compromiţând acţiunile 
următoare. Traversând Dunărea, 
piloţii au coborât la altitudine 
joasă, evitând vizualizarea 
de către radiolocatoare, fi ind 
observaţi numai de Posturile 
de pândă aeriană. Cele două 
grupuri ajungând la Târgoviște, 
de aici primul grup a virat spre 
sud și după ce și-a dat seama de 
greșeală s-a îndreptat spre Brazi, 
bombardând obiectivele stabilite 
pentru alte grupuri. Un avion 
neidentifi cat a lovit închisoarea 
de femei de la Mislea (27 km de 
Ploiești, spre Câmpina). Grupul 
K. Compton a atacat Ploieștiul de 

la est, aruncând parte din bombe 
pe câmp. Unele avioane aterizau 
în lanuri de porumb. A fost 
bombardat Triajul Ploiești-sud, 
incendiind un tren cu muniţii, 
producând și alte mari distrugeri. 
Următoarele două grupuri s-au 
deplasat de la Florești spre Ploiești, 
fi ind puternic loviţi de artileria 
antiaeriană instalată pe platforme 
de vagoane de cale ferată, care 
a fost organizată de generalul 
Gerstemberg. Grupul „Bile Negre” 
a lovit Rafi năria „Columbia”. 
Grupul „Pyramiders” a lansat 
bombe peste ce mai rămăsese 
din Rafi năria „Astra Română”. 
Grupul „Scorpionii Cerului” a 
distrus Rafi năria „Steaua Română” 
Câmpina.

După datele americanilor, 
reacţia artileriei antiaeriene a fost 
foarte bună. Principesa Caragea 
care se găsea pe domeniul său, 
la 15 km nord-vest Ploiești, a 
salvat la Spitalul din Filipești Târg 
unii răniţi, americani, germani 
și români, transportându-i cu 
mașina personală.

Bombardierele scăpate de 
focul artileriei antiaeriene, au fost 
hărţuite, pe teritoriul nostru, de 
aviaţia de vânătoare pe parcursul a 
peste 160 km. O parte din avioane 
au aterizat în Turcia sau în Cipru, 
în Sicilia sau Malta. Din surse 
americane, 88 de avioane s-au 
întors la Benghazi, 23 avioane au 
aterizat în Turcia, 7 în Cipru și 16 
în Sicilia și Malta.

Pagubele materiale suferite de 
rafi năriile din Prahova au fost: 

Rafi năriile „Columbia”,  „Brazi” 
(Creditul Minier) și „Astra 
Română” au fost distruse 100%; 
a fost distrusă „Steaua Română” 
Câmpina; s-au produs stricăciuni 
în jurul obiectivelor, avarierea 
locuinţelor, vagoanelor, cisternelor 
și tronsoanelor de cale ferată.

Americanii arată că organele 
tehnice ale Subsecretariatului 
de Stat al Aerului, au pierdut pe 
teritoriul României, în această 
operaţiune militară strategică, 36 
de avioane identifi cate pe teren, 
350 oameni personal navigant, 
din care 110 prizonieri, circa 
180 de morţi și 60 daţi dispăruţi. 
Prizonierii au fost internaţi la 
Timișul de Jos, asigurându-
le condiţii pentru primirea de 
pachete, popotă pentru ofi ţeri și 
solde similare gradului în Armata 
română. 

Formaţiunile militare româno-
germane au avut 19 oameni morţi 
și 97 de oameni răniţi. În rândul 
populaţiei civile s-au înregistrat 
101 morţi și 238 răniţi. În total, 
120 morţi și 335 răniţi. Pierderile 
în aviaţie ale apărătorilor au fost: 
două avioane românești (un Me și 
un IAR-80) și trei avioane germane 
(un Me-110 și două Me-109). 

În baza învăţămintelor 
desprinse după aceste 
bombardamente anglo-americane, 
cu ajutorul specialiștilor germani, 
îndeosebi a generalului Kuderna, 
s-a îmbunătăţit dispozitivul 
Artileriei Antiaeriene la București 
și celelalte zone sensibile. Pentru 
întărirea apărării antiaeriene în 
ţară s-au luat unităţi de Artilerie 
antiaeriană din Transnistria și de 
pe Bug, fi ind deplasate la Reșiţa 
și Anina, care au fost înlocuite 
cu companiile antiaeriene de la 
Diviziile de Infanterie 15 Chișinău 
și 19 Timișoara.

La sfârșitul lunii septembrie 
1943, forţa combativă a artileriei 
antiaeriene române pe teritoriul 
ţării a crescut la 161 baterii, s-au 
stabilit măsuri de cooperare a 
artileriei antiaeriene cu aviaţia, 
cu sarcini sporite de apărare a 
Centrelor sensibile: București, 
Ploiești-Câmpina, Brașov, Reșiţa, 
Podul Cernavodă și Constanţa. 

a data de 12 iunie 1942 mm 3 Baterii mitraliere A A și 2

 Col. (rtr) Constantin Chiper

Practica folosirii a două coloane în 
texte datează cel puţin din secolul 

al XV-lea, care la rândul ei a fost doar 
o continuare a unei tradiţii străvechi a 
sulurilor care se deschideau orizontal.

Așa a fost și Biblia lui Gutenberg 
(prima mare carte tipărită), precum și 
Biblia actuală, care este încă tipărită în 
acest fel.

În parte, acest mod de tipar se datorează 
pur și simplu tradiţiei. În zilele noastre, 
oamenii se așteptă să găsească Biblii cu 
două coloane și nu își pot imagina această 
carte în alt fel. Poate acesta este și motivul 
principal pentru continuarea utilizării 
acestui tip de imprimare.

Formatul cu o singură coloană, având 
scrisul mai mare, ca într-un roman, 
limitează distragerile și creează un fl ux 
de text care poate fi  citit, permiţând 
individului să citească o poveste de 
la început până la sfârșit, cu oboseală 
limitată.

Pe de altă parte, cărţile de referinţă, 
cum ar fi  dicţionarele și enciclopediile, 
împart textul folosind mai multe coloane, 
oferind note explicative și o structură 
de numerotare.Acest lucru ajută la 
îmbunătăţirea efi cienţei atunci când 
utilizaţi cartea pentru a căuta anumite 
informaţii.

Este evident că Biblia seamănă mai 

mult cu cărţile de referinţă decât cu 
romanele. Scrierea în două coloane face 
mai ușoară identifi carea fi ecărui verset 
numerotat.

În cele din urmă, există și problema 
mărimii cărţii. Biblia este o colecţie 
masivă de texte, cu mii de cuvinte. Pentru 
a reduce numărul de pagini necesare, 
se folosește un tip de font mai mic în 
comparaţie cu alte tipuri de cărţi.

În același timp scrisul mic îngreunează 
citirea. Pentru a rezolva această problemă, 
textul este împărţit pur și simplu în două 
coloane, ceea ce face mai ușor de înţeles, 
în ciuda dimensiunii minuscule a literelor.

www.atlas-geografi c.net
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Salajan Bogdan-Lucian 

ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI SPICUIRI (2)

SSSSSSSSSSSalajan Bogdan Lucian

Învățământul se adaptează si se 
diversifi că. Din acest moment încerc să 

urmăresc doar evoluția unor unități școlare 
simbol ale Ploieștilor .

În ședința din 1872 a  secțiunii Prahova 
a Societății pentru Învățătura Poporului 
Român, prof. N. Cropelianu (profesor de 
matematică la gimnaziu) propune înfi ințarea 
unei școli secundare de fete, cerere care se 
materializează în 1874. De amintit faptul că 
profesorii de la gimnaziul de băieți predau 
gratuit și la școala secundară de fete.

Războiul de Independență generează 
emulație în rândul elevilor și dascălilor 
gimnaziului, aceștia donând sume pentru 
marele efort național.

Gimnaziul devine ofi cial “Liceul Sf-ții. 
Petru si Pavel” la 1 septembrie 1880 cand 
începe să functioneze și  clasa a VIII-a. 

Școala secundară de fete din Ploiești 
este preluată de stat (donată de Societatea 
pentru Învățătura Poporului Român) în 
anul 1886; sunt numite profesoare ale școlii 
dar liceul “Sf. Petru si Pavel” continuă să 
asigure asistența metodică a unității. 

În 1890, la 9 septembrie, se pune piatra 
de temelie al celui de al doilea edifi ciu 
reprezentativ al școlii ploieștene, cel  al 
clădirii școlii secundare de fete (pe locul 
cumpărat anterior de Secțiunea pentru 
Învățătură a poporului Român, intre 
străzile Mihai Bravu și Buna - Vestire) dupa 
planurile arh. Ion. N. Socolescu ( fratele 
lui Toma N. Socolescu, fost arhitect șef al 
orasului Ploiești și  unchiul arhitectului 
Toma T. Socolescu). 

Un bilanț scurt al învățământului 
ploieștean la sfârșit de secol XIX ne spune 
că funcționau șase școli de băieți cu 
aproximativ 800 elevi și șase  școli de fete 
cu aproximativ 600 eleve; Liceul “Sf-ții. 
Petru si Pavel” cu peste 500 elevi, Externatul 
Secundar de fete, Școala Comercială, Școala 
profesională de fete, Școala de meserii. 

În anul 1892 este ales terenul unde va fi  
ridicat noul liceu, la capătul bulevardului, 
în apropierea bisericii Sf. Gheorghe Vechi. 
Această alegere a stârnit nemulțumirea 
enoriașilor, care au înaintat o plângere 
Patriarhiei cu incovenientele create de 
construcția liceului în apropiere (rămasă 
fără urmări). Interesant este că din 
această plângere afl ăm că această biserică 
(Sf. Gheorghe Vechi) se mai numea și 
Biserica Plăieșilor, întrucât aici “s-a ofi ciat 
rugăciunea (marea priveghere) când s-a 
binecuvântat și împărtășit Mihai Viteazul 
și oștile lui, la 1599, de unde a pornit spre 
munți pentru a lua Ardealul” și avea hramul 
“Duminica tuturor Sfi nților”.  

În 1893 se termină construcția Școlii 
Secundare de fete, iar în 1895 se hotărăște 
ca aceasta să poarte numele doamnei 
Milița Despina. Deosebită alegere și cu 
mare încărcătură simbolică. Nu pot să trec 
mai departe fără să închin câteva cuvinte 
acesteia. Despina a fost soția domnitorului 
Neagoe Basarab și au crescut copiii în  
norme stricte ale spiritului bizantin (sunt 
renumite “Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fi ul său Th eodosie”). 

Nicolae Iorga o descrie pe Despina Milița 
drept „unul dintre cele mai curate chipuri de 
doamne române. Foarte evlavioasă, iubind 
ca şi Neagoe clădirile, juvaierele, cărţile 
preţioase, bună soţie şi duioasă mamă, ea 
nu-şi dezminţea neamul înalt din care se 
cobora” (coborâtoare din neamul despoţilor 
sârbi). O doamnă cu puțină fericire și multe 
lacrimi.

Unchiul Despinei, a fost mitropolitul 
Maxim care a aplanat un confl ict în 1507, 
între domnitorul Moldovei Bogdan al III- 
lea cel Orb și cel al Ungrovlahiei Radu cel 
Mare spunându-le amândorura că “suntu 
creștini și de o seminție” ( oștile celor doi 
domnitori se afl au față-n față gata de luptă).

 

Să revenim la școala ploieșteană.
În 1895  se pune piatra de temelie  

la construcția edifi ciului de pe Bulevard al 
Liceului “Sf-ții. Petru si Pavel” (Liceul Nou) 
dupa planurile arh. Th eodor Dobrescu. 
Construcția va fi  dată în folosință în anul 
1898.

În Enciclopedia Română a lui C. 
Diaconovici (tomul III 1904) se remarcă 
“imposanta clădire a liceului, cu amfi teatru, 
musee, laboratorii, săli de desen, de musică, 
după ultimile sisteme”  și ca este “un liceu 
complet cu secțiunile clasică, reala și 
modernă” .  

Liceul Vechi este repartizat internatului 
și Școlii comerciale. 

Evenimentele se succed cu repeziciune la 
liceul din bulevard. În 1905 termină liceul 
din Ploiești prima promoție cu 8 clase, un 
an mai târziu  prima manifestare publică 
a fanfarei liceului “Sf-ții. Petru si Pavel” 
(la serbările jubiliare) iar în 1907 începe 
să funcționeze în cadrul liceului secția 
comercială (separată de Școala Comercială 
Inferioară, care funcționa ca unitate 
independentă).

 În anul 1905, Școala de baieti nr 1 a fost 
dărâmată, şi în 1907 s-a construit clădirea cu 
etaj a Școlii după planurile lui Spiru Haret.

În timpul ocupației germane din primul 
război mondial, din cauza mobilizării 
cadrelor didactice, a refugierii unor familii 
și a sărăciei generale, au funcționat numai 
8 școli primare și Școala  Secundară de fete  
“Despina Doamna”. Liceul “Sf-ții. Petru și 
Pavel”  a fost transformat în lazaret german 

iar cursurile s-au ținut în localul  școlii nr. 
6 și pentru o perioadă scurtă în localul 
vechiului liceu.

Despre învățământul ploieștean în 
perioada interbelică în numărul viitor.

Vineri, 12 iunie, a încetat din 
viaţă, în  SUA, Constantin 

Răuţă, unul din trei români care 
au murit de bătrâneţe deși au avut 
pronunţate pe numele lor pedepse cu 
condamnarea la moarte.

Fost ofi ţer al spionajului românesc, 
Răuţă a cerut azil politic în America 
în noiembrie 1973, când a traversat 
oceanul pentru a pregăti o vizită a 
lui Nicolae Ceaușescu la Casa Albă. 
Din păcate pentru el, Răuţă a nimerit 
prost, Richard Nixon și consilierul său, 

Henry Kissinger, erau admiratori ai 
liderului de la București și defectarea 
românului nu a produs un cutremur, 
așa cum se aștepta.

Ca inginer, el s-a realizat în SUA, 
dar a durat până când americanii 
l-au sprijinit să își aducă soţia și  fi ul 
în SUA. Abia în 1979 s-a produs 
reintegrarea familiei Răuţă.

Acum, cu ajutorul unor documente 
publicate în premieră din Arhivele 
Naţionale americane, Biblioteca 
Jimmy Carter, afl ăm și cum. În 29 

martie 1978, Biserica Ortodoxă 
Română „Sfânta Cruce”, din 
Washington, i-a cerut președintelui 
să intervină la Ceaușescu, pentru a 
le da voie să emigreze soţiei și fi ului 
lui Răuţă. Scrisoarea a ajuns la Casa 
Albă pe 6 aprilie 1978, era pe masa 
președintelui prin intermediul a două 
doamne infl uente, dar rezultatul nu a 
venit imediat.

A mai durat un an până când Răuţă 
și-a putut îmbrăţișa copilul.

Școala de băieți și fete nr 1 după planurile lui Spiru Haret 1905-1907

Plăci comemorative la Școala de Baieți și Fete nr 1
Aici I.L. Caragiale repetă clasa a II-a din motive medicale. Termina clasa a IV-a (1866-Aici I.L. Caragiale repetă clasa a II-a din motive medicale. Termina clasa a IV-a (1866-

1867) în localul nou al gimnaziului. Despre originea sa (aromână), spunea că este 1867) în localul nou al gimnaziului. Despre originea sa (aromână), spunea că este 
“ildriot”, bunicul său fi ind din insula Ildria (populată cu majoritate albanezi). Fiului “ildriot”, bunicul său fi ind din insula Ildria (populată cu majoritate albanezi). Fiului 
său Matei, îi spunea că specifi c familiei sale sunt frunțile teșite  “pentru că strămoşii său Matei, îi spunea că specifi c familiei sale sunt frunțile teșite  “pentru că strămoşii 

noştri au cărat tăvile cu plăcinte”noştri au cărat tăvile cu plăcinte”

Liceul Nou “Sf-ții Petru și Pavel” arhitect. Th . Dobrescu 1895 – 1898

Ș l d băi ți i f t 1 d pă pl il l i Spi H t 1905 1907Ș l d băi ți i f t 1 d pă pl il l i Spi H t 1905 1907

lPlPlăcăcii cocomememomoraratitiveve lllaa ȘcȘcoaoallala dddee BaBaieiețiți șșii FeFetete nnrr 11lPlPlăcăcii cocomememomoraratitiveve lllaa ȘcȘcoaoallala dddee BaBaieiețiți șșii FeFetete nnrr 11

Liceul Nou “Sf ții Petru și Pavel” arhitect Th Dobrescu 1895 1898Liceul Nou “Sf ții Petru și Pavel” arhitect Th Dobrescu 1895 1898
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

 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

MINTE, TRUP, SUFLET

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

Folosită în alimentaţie sau ca leac al 
bolilor interne, varza și-a dovedit 

efi cienţa de-a lungul anilor, dar sunt și 
tratamente externe care ajută în calmarea sau 
vindecarea contuziilor, a rănilor purulente, 
abceselor, furuncurilor, crăpăturilor și, nu 
în ultimul rând, a durerilor reumatice.

Frunzele de varză albă, folosite sub formă 
de cataplasme, cicatrizează și refac ţesuturile 
afectate, având rezultate deosebite chiar și 
în tratarea chinuitoarelor ulcere varicoase. 
Pentru tratamentele externe cu varză se 
folosesc îndeosebi frunzele de la suprafaţă, 
cele care sunt mai intens colorate în verde 
și au fost expuse la soare, adică cele pe care 
de obicei le dăm la o parte. Acestea se spală 

bine cu apă rece, după care se șterg prin 
tamponare cu un șervet curat de bumbac, 
apoi se scot cu cuţitul nervurile mari și cu 
ajutorul unui făcăleţ (chiar și cu o sticlă) 
se strivesc ușor frunzele pe ambele părţi. 
Frunzele astfel zdrobite se aplică pe locurile 
dureroase, lăsându-se timp de câteva ore. 
Călugării spun că cel mai efi cient mod de 
a aplica acest leac este acela în care frunzele 
zdrobite se lasă să acţioneze pe locul afectat 
pe toată durata nopţii. Acestea se acoperă 
cu un prosop de bumbac, în prealabil bine 
încălzit, lăsându-se locul acoperit până 
dimineaţa. În durerile reumatice, foile 
de varză se subţiază incredibil de mult, 
pierzându-și supleţea și culoarea, dar 

durerile dispar și infl amaţiile sunt vizibil 
reduse. În cazul abceselor și al furuncurilor, 
varza trage puroiul și sângele negricios, 
lăsând în locul respectiv un adevărat 

„crater”. Atunci când se folosesc frunze de 
varză pe răni deschise, se recomandă să fi e 
ţinute un minut în apă fi erbinte.

Mariana Borloveanu, Leacuri mănăstirești

durerile dispar și inflamaţiile sunt vizibil crater” Atunci când se folosesc frunze de

INFLAMAŢIILE ARTICULAŢIILOR 
CEDEAZĂ LA CATAPLASMELE CU VARZĂ
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