
În cadrul Congresului 
extraordinar online, cu 

discursurile transmise prin 
sistem de videoconferință, din 
sediul Parlamentului României, 
PSD a îndeplinit formalitatea de 
a alege ofi cial conducerea care 
de fapt fusese stabilită dinainte, 
în discuțiile cu delegațiile 

din județe. Marcel Ciolacu a 
devenit așadar președinte cu 
1.310 voturi, în timp ce singurul 
său contracandidat, Eugen 
Teodorovici, abia a adunat 91 
de sufragii. Moțiunea cu care s-a 
prezentat, „Reconstrucția PSD 
- O viziune politică de stânga 
pentru un partid european”, 

a contat prea puțin, în afară 
poate de faptul că Ciolacu s-a 
ales cu criticile Sputnik, care 
nu a agreat atacurile sale la 
adresa lui Liviu Dragnea. Noul 
președinte a adus în fruntea 
PSD câteva nume discutabile, 
cum ar fi  cel al fostului premier 
Sorin Grindeanu, rămas în 
memoria României drept cel 
care a votat noaptea, într-o 
ședință de guvern, celebra OUG 
13, care a scos în stradă mii de 
români. De asemenea, a acordat 
două funcții de vicepreședinte 
familiei Manda-Vasilescu, 
din Dolj, lucru rar întâlnit în 
politica internă, concentrând 
două funcții într-un singur 
județ. În schimb, în linia întâi 
a social-democraților nu se afl ă 
niciun prahovean. Nouă gardă a 

PSD nu este, cum s-ar zice, deloc 
nouă! Echipa președintelui 
Marcel Ciolacu este completată 
de: Sorin Grindeanu și Gabriela 
Firea- prim-vicepreședinte; 
Vasile Dîncu-președinte al 
Consiliului Național; Paul 
Stănescu-secretar general; Lia 
Olguța Vasilescu (social), Gabriel 
Zetea (infrastructură), Doina 
Fedorovici (administrație), 
Mihai Tudose (economie)- 
vicepreședinți pe domenii; 
Claudiu Manda (Sud-Vest), 
Titus Corlățean (Sud), Daniel 
Băluță (București-Ilfov), 
Ionut Pucheanu (Sud-Est), 
Radu Moldovan (Nord-Vest), 
Laurențiu Nistor (vest), Vasile 
Gliga (Centru) și Dragoș Benea 
(Nord-Est) - vicepreședinți 
regionali.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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 „Trăim într-o epocă în care sunt necesare doar lucruri inutile”
- Culese de Tata  Oscar Wilde (1854 - 1900) scriitor englez
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Reprezentanții Primăriei 
Ploiești au fi nalizat 

ultima etapă pentru achiziția 
Creșei Upetrom, semnând 
contractul de vânzare-
cumpărare; din acest 
moment, imobilul a trecut în 
proprietatea municipalității. 
Reamintim că, la licitația 
unde Consiliul Local Ploiești 
i-a mandatat să participe pe 
primarul Adrian Dobre și 
viceprimarii George Pană și 
Cristian Ganea, autoritatea 
publică a câștigat achiziția 
cu 1.337.000 lei. Ulterior, 
suma a fost aprobată de aleșii 
locali. Imobilul are suprafață 
construită de 379, 08 mp 
și o suprafață desfășurată 
de 914,56 mp, precum și 
suprafață de 2.621 mp teren.

Învățătorul ION DUMITRACHE  
este primar al comunei Drăgănești 
din februarie 1992. Practic, a 
trecut prin toate etapele prefacerii 
românești, de la redobândirea 
pământurilor, la tranziția spre o 
economie de piață, de la privatizarea 
capacităților industriale și agrare, 
la aderarea României la UE, de la 
reforma administrativă, la alinierea 

acesteia la standarde europene. Când 
a preluat conducerea autorității 
publice, în Drăgănești nu era un 
milimetru de asfalt pe drumurile de 
interes local, nu exista alimentare 
cu apă sau gaze, canalizare, școli 
și grădinițe cu un confort decent, 
serviciu de salubritate, de pompieri 
etc.  În 28 de ani, a dus comuna pe 
primul loc în Prahova, poate chiar 

în regiunea Sud-Muntenia, în ceea 
ce privește absorbția fondurilor 
europene, experimentând și câteva 
pionierate în materie de bani UE: aici 
a fost obținut primul proiect Sapard 
din județ pentru modernizarea 
drumurilor, aici a fost realizat, în 
premieră pentru Prahova, primul 
serviciu propriu de salubritate, aici 

PRIMARUL PRIMARUL COMUNEI DRĂGĂNEȘTI COMUNEI DRĂGĂNEȘTI ION ION 
DUMITRACHE, DUPĂ 28 DE ANI DE ACTIVITATEDUMITRACHE, DUPĂ 28 DE ANI DE ACTIVITATE
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NICIUN PRAHOVEAN ÎN CONDUCEREA CENTRALĂ A PSD
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RĂZVAN TOMA STĂNCIULESCU ÎȘI PLĂTEȘTERĂZVAN TOMA STĂNCIULESCU ÎȘI PLĂTEȘTE  
SINGUR CAMPANIA ELECTORALĂSINGUR CAMPANIA ELECTORALĂ
După cum bine se cunoaște, 

partidele parlamentare 
sunt fi nanțate substanțial de la 
bugetul de stat. De exemplu, 
în prima decadă a lunii 
august, Autoritatea Electorală 
Permanentă a virat, în conturile 
a șapte partide, subvenții în 
sumă totală de peste  6.044.079 
lei: PSD- 3.024.004 lei, PNL-
1.678.483 lei, USR- 448.150 lei, 
ALDE- 366.866 lei, PMP-201.667 
lei, Pro România - 280.094 lei și 
Partidul Forța Națională - 44.814 
lei. Acești bani sunt utilizați 
inclusiv în campaniile electorale. 
Legislația românească nu prevede 
alocarea unor sume similare și 
partidelor neparlamentare, astfel 
că ele se descurcă așa cum pot în 
competițiile electorale, la alegerile 
locale. Într-un comunicat de 
presă, Partidul Prahova în 

Acțiune scrie: „Un lucru mai 
puțin cunoscut cetățenilor care 
vor vota la alegerile locale din 
anul 2020 este acela că Prahova în 
Acțiune, partid local, de centru, 
independent,   nesubordonat și 
nealiat niciunui alt partid politic 
existent, nu a benefi ciat niciodată 
de nicio subvenție a statului-
subvențiile fi ind direcţionate 
doar către partidele parlamentare 
(...) Mai mult decât atât, în ceea 
ce privește municipiul Ploiești, 
candidatul la Primărie, avocatul 
Răzvan-Toma Stanciulescu, 
a ales să facă un lucru total 
neobișnuit în viața politică 
românească, prin susținerea 
din resurse fi nanciare proprii a 
întregii sale campanii electorale. 
În plus, acesta a contribuit 
din postura de cetățean la 
înfrumusețarea orașului, tot din 

bugetul personal. În același timp, 
la nivel local, au fost  întreprinse 
numeroase  acțiuni menite a 
scoate Partidul Prahova în 
Acțiune în afara sondajelor 
de opinie ofi ciale privind 
alegerile locale (...) Cu toate 
acestea, modalitatea în care se 
desfășoară acțiunile întreprinse 
de candidatul la Primăria Ploiești 
și a echipei acestuia se mențin 
în continuare pe o linie dreaptă, 
curată, fără atacuri mincinoase la 
adresa competitorilor politici”.

bugetul personal În același timp

CREȘA UPETROM CREȘA UPETROM 
A TRECUT ÎN A TRECUT ÎN 

PROPRIETATEA PROPRIETATEA 
PLOIEȘTIULUIPLOIEȘTIULUI

Fonduri europene Fonduri europene 
pentru Centrul Școlar 
din Filipeștii de Târgdin Filipeștii de Târg

r r 
1,5 miliarde lei ar costa 
măștile pentru elevii și măștile pentru elevii și 
profesorii din România

Corina Ungureanu, Corina Ungureanu, 
dovada că poți fi  frumoasă, dovada că poți fi  frumoasă, 
deșteaptă și celebrădeșteaptă și celebră

Haft ar este Haft ar este 
omul Rusiei omul Rusiei 
sau al CIA?sau al CIA?

Am un vot de oferit. Cui?...
Ținând cont că a început, în mod ofi cial, 

campania electorala vreau să fac următoarea 
promisiune de oferire a votului meu celui care:

-are casa, curtea, blocul, strada pe care locuiește 
exemplu de cum trebuie să arate și orașul

-a dat de muncă măcar unui om în viața lui
-își lipește singur afi șele
-are măcar doi prieteni adevărați și când zic 

prieteni știu ei la ce mă refer
-a mers în ultimii patru ani, măcar o dată cu 

mijloacele de transport în comun
-va avea un program de guvernare locală cu 

soluții scurte și realiste
-nu va veni cu bălării uscate cărora să le 

dea foc ca să ne aburească și mai exact să lase 
vrăjeala cu greaua moștenire, limbajul de lemn și 
promisiuni plagiate de la capitală

-se jură în fața tuturor, pe ce are el/ea mai 
scump și cu mâna pe biblie, că nu va face 
combinații pentru el sau pentru alții

-nu își va jigni contracandidații nici direct, 
nici indirect, prin ziare online fantomă, prin 
scrisori anonime sau orice alt mijloc ofi cial sau 
nu

-a plantat și a avut grijă măcar patru ani la 
rând de o plantă

-nu bea apă dimineața
-ascultă mai mult decât vorbește
-își riscă banii proprii în campanie
-roșește în obraji
...și cam atât!

DE DATA ASTA DE DATA ASTA 
O FACEM CUM O FACEM CUM 

TREBUIE?TREBUIE?



Ziarul   Ploiestii
27 aug. - 2 sept 2020

PAGINA 2

SC „Hale și Piețe” cumpără 
cică niște bariere „inteligente”, 

de 300.000 lei, care să fi e montate, 
bănuim, la intrare/ieșire de pe 
platou. Acuma, cât de deștepte sunt 
vom vedea mai târziu! Întrebarea 
e alta: la barieră cumperi bilet să 
vizitezi frumusețea noastră de 
piață, aia poleită cu aur, cu tarabe 
spălate din oră în oră și unde jegul 
este înghițit de niște sisteme ultra, 
fi x sub pământ, iar legumele te 

așteaptă rânjind, să intre în punga 
ta de plastic de un leu? Na, ce să 
zicem, chelului tichie de mărgăritar 
îi trebuie! În loc să amenajeze piața, 
ăstora le arde de tehnologii înalte, 
să nu cumva să scape netaxat vreun 
om care pătrunde în mizeria lor 
agro-alimentară.

Primarul Iașului, fostul 
pesedist metamorfozat în 

penelist, Mihai Chirica, a zis așa, 
la depunerea candidaturii: „Să 
aducem cât mai multe zâmbete pe 
fețele copiilor noștri, să le facem un 
sistem educativ de prim rang, iar 
analfabetismul să nu plece niciodată 
din orașul nostru, ci dimpotrivă, 
să rămânem un exemplu pentru 
țară”. Acuma, Mihăiță, nu trebuie 
să mai faci tu niciun efort, la noi 
analfabetismul e garantat prin lege, 
inclusiv cea a Educației, ok? Bun, un 

pic trebuie să te bați ca să ieși primul 
pe țară, că aici e o bătălie uriașă, pe 
viață și pe moarte!

Ex-tractoristul Paul Stănescu, 
ajuns mare mahăr la social-

democrați, zice că „primarii PSD 
sunt cei mai iubiți”. De cine, dragă, 
de neveste și țiitoare? Cred și eu, la ce 
porcoi de bani duc ăștia acasă, bașca 
vacanțe prin Dubai, cu amantele! 
Pe de altă parte, ce, Stănescule, la 
voi e „Din dragoste”, cu Mircea 
Radu? Adică de-aia existați, să vă 
iubiți între voi, parlamentari cu 
primari, primari cu votanți... Și eu 
care credeam că vă ocupați, acolo, 
să puneți o panseluță, un podeț, un 
maclavais, un var...

Ministrul Sănătății, Nelu 
Tătaru, zice că, în evoluția 

Covid, vom avea o perioadă „de 
dinți de fi erăstrău”. Asta după 
ce am avut o cocoașă sau două. 
Bine, Neluțule, să ne anunți când 
urmează creasta de cocoș, ugerul 
de vacă, mărgele de curcan, coada 
de fazan și... mintea de găină, da? 

Apa din fântâna de lângă 
Primăria Ploiești este 

verde, scrie presa locală. Și asta 
nu pentru că au fost „introduși 
coloranți, ca în alte orașe din 
țară sau pentru că am avea parte 
de efecte speciale, ci pentru că 
fântâna nu a fost curățată.” Acuma 
eu nu știu ce vă deranjează atâta! 
Dimpotrivă, ar trebui să felicităm 
administrația, că a obținut o 
culoare fără nicio cheltuială în 
plus. Fraierii din alte orașe au 
băgat bani grei pe efecte speciale 
sau coloranți, pe când noi, la 
Ploiești, am inventat o soluție 
moca-moca! Dați-le brevet de... 

mătasea broaștei, nu-i mai certați!

La Congresul PSD, cineva a zis: 
„Suntem obligați să câștigăm 

alegerile din acest an!” Dar cine vă 
obligă, muică? V-a ajuns oare, după 
numai 11 luni de pauză, foamea-n 
gât sau vă e teamă că, dacă pierdeți, 
veți rămâne trei sferturi din voi 
șomeri, că altceva decât politică nu 
sunt semne că ați ști să faceți?

Justifi când de ce și-a depus 
candidatura pentru funcția 

de primar al Sectorului 1, fosta 
nevastă a lui Silviu Prigoană, 

Adriana Bahmuțeanu, a scris: „Eu 
sunt ecologistă de mai mult timp, pe 
mine mă doare sufl etul când văd ce 
se întâmplă în Bucovina”. Hei, fato, 
vezi că Bucovina e în partea aialaltă 
de țară, nu acolo unde vrei tu să 
fi i primar, pricepi? Bine că nu ți-ai 
pus în gând, ca primăruș, să salvezi 
balenele din Pacifi c sau cimpanzeul 
din Congo!

Laboratorul de Propulsie Jet 
(JPL) al NASA spune că un 

asteroid se apropie de Pământ chiar 
înainte de ziua alegerilor din Statele 
Unite, dar acesta are „șanse” de 0,42 
% să lovească planeta. Frumoșilor, 
n-ați vrea să trimiteți și la noi un 
omuleț verde, fl acăra violet sau 
măcar briciul lui Occam, în chiar 
ziua alegerilor, că poate doar așa 
le-o intra mintea în cap românilor, 
să voteze, în sfârșit, ce trebuie?

Ludovic Orban a anunțat 
că Guvernul va aloca 175 

de milioane de euro din fonduri 
europene pentru decontarea 
cheltuielilor autorităților locale și 
unităților de învățământ pentru 
pregătirea anului școlar. Nenea, vezi 

că anul începe mintenaș, matale 
când trimiți banii, la paștele cailor, 
când o zbura porcul sau la sfântul 
așteaptă?

Și Alianța PSD-Pro Ro-PUU, 
și PNL Ploiești, încearcă 

să acapareze votanți din rândul 
suporterilor FC Petrolul Ploiești. 
Adică umblă, cum s-ar zice, la 
sentimente...După ce Volo promitea 
clubului sprijin, Ganea a plusat 
și a zis că mijlocește o întâlnire 
între Veolia, aleșii locali și Lupii 
galbeni pentru chestii-trestii. Cristi, 
degeaba insiști: tu de ce crezi că ăia 
își zic lupii galbeni, așa, de trefl ă? 
Bre, dacă erau cu voi, se rebotezau 
în lupii roșii sau măcar în lupul și 
trandafi rul... Așa că încearcă matale 
pe la alte case!

Daniel Fenechiu, liderul 
senatorilor PNL, a declarat 

că Guvernul va contesta la CCR, 
din nou, dublarea alocațiilor: 
„Vom apela la toate metodele 
constituționale pentru a amâna 
acestă lege, iar când vor fi  alegerile 
parlamentare, în decembrie, în 
ianuarie sau în februarie, noul 
Parlament trebuie să decidă. 
Omorâm România de dragul 
populismului?”. Nu, Daniele, n-o 
omorâm din cauza alocațiilor, ci din 

pricina pensiilor speciale, de care 
vei benefi cia și tu! N-o omorâm din 
motive de populism, ci de prostie la 
nivel înalt. Mda, nu înțelegi ce zic? 
Du-te și te uită în oglindă...

 Săptămâna pe scurt 
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SUTE DE AMENZI PENTRU 
FAPTE ILEGALE ÎN 
DOMENIUL SILVIC

Peste 200 de polițiști, 43 
de jandarmi, 46  specialiști ai 
Romsilva, 54 de polițiști locali 
și doi reprezentanți ai Gărzii 
Forestiere au derulat acțiuni, 
pentru prevenirea și combaterea 
faptelor ilegale din domeniul 
silvic. Pe durata controalelor, 
polițiștii au verifi cat șapte 

instalații de debitare a lemnului 
rotund, 16 depozite de material 
lemnos, dar și peste 300 de 
mijloace de transport. „În 
urma neregulilor constatate, au 
fost aplicate 212 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de aproximativ 66.000 de lei”, a 
precizat IJP Prahova. Totodată, pe 
durata acțiunii, a fost confi scată 
cantitatea de 126 metri cubi de 
material lemnos, în valoare de 
49.600 de lei. 

TÂNĂR TÂLHĂRIT PE O 
STRADĂ DIN PLOIEȘTI. 

AGRESORII AU FOST 
ARESTAȚI PREVENTIV

Polițiștii au fost sesizați, cu 
privire la faptul că, în noaptea de 
30 iunie spre 1 iulie, în jurul orei 
00.40, un tânăr în vârstă de 18 
ani ar fi  fost amenințat cu acte de 
violență și deposedat de suma de 
330 lei, de persoane necunoscute. 
„Cu ocazia verifi cărilor efectuate 
s-a stabilit faptul că, în timp ce 
se afl au pe o stradă din Ploiești, 
persoane necunoscute s-ar fi  
apropiat de adolescent și de 

persoana care îl însoțea, moment 
în care i-ar fi  luat ghiozdanul, 
iar din portofelul care se afl a în 
ghiozdan i-ar fi  sustras suma de 
330 de lei”, a precizat IJP Prahova. 

Persoanele bănuite de comiterea 
faptei sunt doi tineri. Primul 
suspect a fost depistat în data de 
9 iulie, iar în baza probatoriului 

administrat, s-a dispus măsura 
reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, 
la data de 10 iulie, tânărul a fost 
arestat preventiv pentru 30 de zile. 
„În urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii au depistat și a doua 
persoană implicată în evenimentul 
din noaptea de 30 iunie/1 iulie 
a.c, care împreună cu persoana 
bănuită de comiterea faptei i-ar fi  
sustras tânărului suma de bani”, 
a anunțat  IJP Prahova. În urma 
probatoriului administrat, cel 
de-al doilea suspect a fost reținut 
pentru 24 de ore, ulterior acesta 
fi ind arestat preventiv  pentru 30 
de zile.

P l bă it d it
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BĂRBAT REȚINUT, DUPĂ 
CE A ÎNCERCAT SĂ FURE 
TELEVIZOARELE DE LA O 

ȘCOALĂ DIN PLOIEȘTI
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Secției de 
Poliție nr. 4 Ploiești efectuează 
cercetări într-o cauză penală sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat. Totul a plecat 
de la o sesizare a directorului 
unei școli din municipiu, care a 
anunțat că unul dintre geamurile 

unității de învățământ este spart. 
„Ajunși la fața locului, polițiștii 
au reușit să imobilizeze un bărbat, 
care ar fi  încercat să-și asigure 
scăparea după ce ar fi  demontat 
mai multe televizoare montate 

pe periții coridorului unității de 
învățământ, posibil cu intenția de a 
le sustrage”, a anunțat IJP Prahova. 
În baza probatoriului administrat, 
bărbatul a fost reținut pentru 24 de 
ore.

BĂRBAȚI REȚINUȚI 
PENTRU FURT CALIFICAT
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Poliției 
orașului Plopeni efectuează 
cercetări într-o cauză penală, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat.  Persoane 
necunoscute ar fi  pătruns în 
locuința unui bărbat din comuna 
Dumbrăvești, de unde ar fi  
sustras suma de 13.500 de lei. În 

urma investigațiilor efectuate, 
patru bărbați din comuna 
Dumbrăvești sunt bănuiți de 
comiterea faptei. „În urma 
probatoriului administrat, față 
de aceștia a fost dispusă măsura 
preventivă a reținerii pentru 24 
de ore. Cercetările continuă în 
vederea stabilirii întregii activități 
infracționale”, a precizat IJP 
Prahova.

INCENDIU ÎNTR-UN LOC DE 
JOACĂ DIN CÂMPINA

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins un bar și un tobogan 

gonfl abil afl ate în cadrul unui 
loc de joacă din Câmpina. La 
fața locului s-au deplasat trei 
echipaje de stingere. „La sosirea 
echipajelor, incendiul se manifesta 
la un pavilion, pe o suprafață de 
aproximativ 12 mp, cuprinzând 
și un aparat de aer condiționat, o 
combină frigorifi că și alte bunuri 
materiale. Totodată, în urma 
incendiului s-au degradat un 
perete și o parte a acoperișului 
din clădirea situată în apropiere”, 
a informat ISU Prahova, care a 
precizat că incendiul a izbucnit, 
cel mai probabil, din cauza unui 
cablu electric defect neizolat 
corespunzător.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

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 autop ţ p
0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

LEGĂTURA INELARĂ PE AXA LEGĂTURA INELARĂ PE AXA 
SUD-EST, PROPUSĂ PENTRU SUD-EST, PROPUSĂ PENTRU 

FINANȚARE PRIN POATFINANȚARE PRIN POAT

La propunerea primarului Adrian Dobre, 
Consiliul Local Ploiești a aprobat HCL 271 

privind completarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești și coridorul 
de mobilitate integrat pe axa Sud-Est, cuprins între 
strada Izvoare-Avântului- Mihai Bravu-până la limita 
administrativă cu Berceni și str. Apelor-Cornățel- 
Ștrandului până la limita administrativă cu Bucov. 

De fapt, nu este nicio noutate. Inițial, acest coridor 
considerat strategic a fost gândit să fi e o prelungire 
a proiectului de mobilitate Gara de Vest-Gara de Sud 
(Libertății), doar că dispare legătura dintre Gara de 
Sud și strada Izoarele, așa cum specialiștii proiectaseră 

deunăzi vreme. Autoritățile municipale au în vedere 
să obțină și pentru aceste două trosoane fi nanțare 
nerambursabilă prin Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020. Legătura inelară pe axa sud-est 
ar presupune următoarele lucrări: străpungere strada 
Izvoarele cu Mihai Bravu, reamenajarea străzilor 
Apelor și Cornățel, modernizare strada Mihai Bravu, cu 
podurile de la Fero și Petrotel, până la limita cu Berceni,  
amenajarea unui traseu de troleibuz pe ruta Gara de 
Vest-Fero, reabilitare str. Ștrandului, până la limită cu 
Bucov, extindere pistă de bicicletă între centru și zona 
Bereasca, între Fero și Maternitate, între Mihai Bravu și 
str. Ștrandului etc.

BANI DE LA GUVERN PENTRU BANI DE LA GUVERN PENTRU 
PUG-UL DIN 23 DE LOCALITĂȚI PUG-UL DIN 23 DE LOCALITĂȚI 

DIN PRAHOVADIN PRAHOVA
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a aprobat contractele de 

fi nanțare pentru elaborarea sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG), 
bugetul alocat la nivel național limitându-se la 20 milioane lei.  Peste 900 de unități 
administrativ-teritoriale au transmis ministerului solicitări în vederea alocării de 
fonduri. Din Prahova, 23 de așezări se regăsesc pe lista fi nală aprobată spre fi nanțare: 
orașele Azuga, Plopeni, Sinaia și Vălenii de Munte și comunele Adunați, Ariceștii 
Zeletin, Berceni, Bertea, Ciorani, Cocorăștii Colț, Colceag, Cosminele, Drajna, 
Fântânele, Măgurele, Predeal-Sărari, Scorțeni, Starchiojd, Șotrile, Talea, Tătaru, Vadu 
Săpat și Valea Doft anei. Sumele diferă de la o zonă la alta, în funcție de un punctaj 
imaginat la minister. Astfel, cei mai mulți bani au primit Sinaia și Valea Doft anei-30.383 
de lei, Azuga și Berceni-24.526 de lei, Bertea-20.113 lei. Dacă este cumva să bănuiți că 
alocarea a ținut cont de criteriile politice, trebuie să vă spunem că, este adevărat, cele 
mai mari fonduri au mers către localități conduse de primari ai PNL, dar din totalul 
celor 23 de UAT-uri, 10 au edili șefi  ai PSD, iar 13- din partea liberalilor.

FONDURI EUROPENE PENTRU FONDURI EUROPENE PENTRU 
CENTRUL ȘCOLAR DIN CENTRUL ȘCOLAR DIN 
FILIPEȘTII DE TÂRG

Președintele Consiliului Județean 
Prahova, Bogdan Toader, a semnat 

un nou contract cu fi nanțare europeană care 
privește rețeaua școlară din cadrul DGASPC 
Prahova. Este vorba despre proiectul 
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă, din comuna Filipeștii de 
Târg”, cu o valoare totală de 7.845.823,48 lei. 
Acesta este fi nanțat în  cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 
prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, obiectiv specifi c 10.1-Creșterea 
gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, 

în special pentru copii cu risc crescut de 
părăsire timpurie a sistemului. Data fi nalizarii 
investiției este luna mai 2023. Obiectivul 
general al proiectului ține de îmbunătățirea 
infrastructurii de educație incluzivă la nivelul 
județului Prahova și implicit a procesului 
educațional, prin crearea de noi spaţii 
necesare derulării activității educaționale din 
cadrul unității școlare. Lucrările presupun: 
reabilitarea și refuncționalizarea construcției 
existente, construirea unei cladiri noi, 
amenajarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, 
a atelierelor de terapie, a salii de sport și 
a celorlalte spații, astfel încât să răspundă 
nevoilor specifi ce și individualizate ale 
copiilor, în raport cu tipul dizabilității.

Viceprimarul Cristian Ganea și 
consilierii Larisa Băzăvan, George-

Sorin-Niculae Botez, Constantin Grigore, 
Nicoleta Năforniță, Gheorghe Popa, Florin-
Lucian Sicoie și Gheorghe Sârbu-Simion 
au inițiat un proiect de hotărâre, votat în 
ședința Consiliului Local Ploiești, pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
și a documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru proiectul „Îmbunătățirea 
condițiilor de locuit ale persoanelor afl ate 
în risc de sărăcie și excluziune socială din 
ZUM 4 (zona urbană marginală)-reabilitarea 
locuințelor sociale din cartierul Ploiești 
Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr.3 - reabilitare/
modernizare/compartimentare.” Proiectul 
va fi  depus spre fi nanțare la GAL-Ploiești, 
ulterior fi ind dezvoltat într-un proiect matur, 

derulat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 
9. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 
va fi  de 4,745 mil. lei. În prezent, imobilul 
construit în anul 1965, cu patru etaje, este 
degradat și încadrat în clasa de risc seismic 
ridicat. Proiectantul a propus două soluții, cea 
aleasă însemnând: consolidare, intervenții 
exterior și interior, termoizolație, tâmplărie 
PVC, instalații noi de energie, apă, canalizare, 
încălzire, gaze, aer condiționat etc. La fi nal, 
fi ecare etaj și parterul vor avea 2 garsoniere, 7 
apartamente cu o cameră și 2 apartamente cu 
2 camere, în total, 55 de unități locative.

derulat prin POR 2014 2020 Axa Prioritară

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA SĂ PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA SĂ 
REABILITEZE BLOCUL SOCIAL REABILITEZE BLOCUL SOCIAL 
DE PE ALEEA CĂTINEIDE PE ALEEA CĂTINEI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Și oamenii ne iau ca la abecedar. 
Adică ne explică stadiul lucrărilor 

pe autostrada București Brașov: sectorul 
București-Ploiești se afl ă în operare; centura 
ocolitoare Comarnic este în procedură de 
licitație publică; Râșnov - Cristian, inclusiv 
drumul de legătură cu municipiul Brașov 
(6,3 km profi l autostradă + 3,7 km profi l 
DN cu 4 benzi), se afl ă în execuție; studiul 

de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție 
pentru nodul rutier de la Comarnic a fost 
lansat, termenul de depunere oferte este 10 
septembrie; Ploiești – Brașov va intra în 
obiectul viitorului contract de proiectare 
(revizuire SF și elaborare proiect tehnic), 
având ca sursă de fi nanțare fondurile 
europene, iar etapa de execuție urmând a 
fi , de asemenea, asigurată prin Programul 

Operational  Transport 2021-2027.
Mai departe, CNAIR ne explică de 

ce e nevoie să se toace din nou o căciulă 
de bani pentru re-re-reactualizarea 
studiului de fezabilitate. Și afl ăm sau, mai 
bine zis, ne deșteaptă constructorii de la 
această companie a statului:  „Compania 
a avut obligația să analizeze maturitatea 
documentațiilor tehnice. În acest sens, au 
fost luate în considerare inclusiv aspecte 
subliniate de către instituțiile fi nanciare 
internaționale (Banca Mondială), alături 
de experții Comisiei Europene, care au 
evidențiat lipsa unor elemente necesare 
actualizării documentației și care ar 
putea conduce la apariția unor blocaje 
multiple în etapa de implementare. 
De asemenea, a fost semnalizată și 
evidențiată și necesitatea actualizării în 
funcție de condițiile de mediu și sociale 
actuale. Astfel, analizând documentația 
tehnico-economică elaborată pentru 
Autostrada Ploiești-Brașov, atât la nivelul 
direcțiilor de specialitate ale CNAIR, cât 
și din perspectiva direcțiilor subliniate 
de către Banca Mondială, s-au constatat 
următoarele defi ciențe și, implicit, soluții 
pentru o strategie fezabilă de implementare 
a proiectului:

- în zona Bușteni și Sinaia s-a constatat 
o dezvoltare locală accelerată în ceea ce 
privește implementarea unor proiecte 
de anvergură, prin accesarea de fonduri 

europene (exemplu: microhidrocentrale), 
proiecte cu impact socio-economic la 
nivel regional, pentru care, însă, trebuie 
respectate principiile de fi nanțare pentru a 
nu fi  necesară rambursarea în integralitate 
a contribuției Comisiei Europene;

- lipsa unei experiențe în dezoltarea 
unor proiecte în Parteneriat Public Privat, 
atât la nivelul României, cât și la nivelul 
Europei de Sud – Est, evidențiază faptul 
că astfel de mecanisme de fi nanțare sunt 
aplicabile în special proiectelor punctuale 
de tip- tunel, pod etc., și nu proiectelor de 
o astfel de anvergură.

- deși sectorul de autostradă Comarnic 
- Brașov avea ca perioadă de implementare 
2014-2020 (document de referință: HG 
666/2016), până în prezent nu i-a fost 
asociată o sursă de fi nanțare,   sectorul 
Ploiești-Comarnic afl ându-se în aceeași 
situație.

Ca urmare, decizia revizuirii studiului 
de fezabilitate și de elaborare a proiectului 
tehnic pentru întreg sectorul cuprins între 
Ploiești și Brașov a fost luată, în special, 
și din nevoia de asigurare a sursei de 
fi nanțare prin fonduri europene. Întrucât 
documentația tehnico-economică nu 
ar fi  corespuns din punct de vedere al 
exigențelor dezvoltării unui astfel de 
proiect, riscurile în etapa de implementare 
ar fi  fost imposibil de cuantifi cat, 
conducând la blocaje în implementare.”

În perioada 24-28 
august, Centrul Județean 
de Cultură Prahova, 
prin Serviciul Cercetare, 
Îndrumare și Valorifi care 
a Patrimoniului Cultural, a 
organizat „Atelierele verii”, 
ediția a IV-a, dar pentru 
prima dată, manifestarea 
s-a folosit exlusiv de spațiul 
virtual. Atelierele, care emit 
și diplome de participare, au 
avut ca scop inițierea tinerilor 
în tainele meșteșugurilor 
tradiționale, familiarizarea 
acestora cu tradiția populară, 
respectiv, ceramică, împâslire 
a lânii, brodat/cusut, 
confecționare opinci, încondeiat 
ouă. Au răspuns invitației de 
a participa la această ediție 
Iulia Goran (Breaza)-care a 
prezentat povestea iei românești 
și tehnicile tradiționale de 

cusut și brodat, Constantin 
Ghinea Dumitrache (Ploiești)- 
cu tehnica de confecționare 
a opiniilor, Violeta Ieremia 
(Bărcănești)- care realizează vase 
din lut inspirate din tehnica veche 
a ceramicii de Cucuteni, Cristina 
Ion-specializată în produse 
din lână împâslită manual, cu 
detalii cusute, aplicate, din lână 
colorată, fi re, fi bre și materiale 
naturale și Coman Patica- meșter 
ce păstrează și duce mai departe 
tehnica încondeierii ouălor.

 Săptămâna pe scurt 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ALTĂ CĂCIULĂ DE BANI PENTRU HÂRȚOGĂRIILE ALTĂ CĂCIULĂ DE BANI PENTRU HÂRȚOGĂRIILE 
AUTOSTRĂZII PLOIEȘTI-COMARNIC-BRAȘOVAUTOSTRĂZII PLOIEȘTI-COMARNIC-BRAȘOV

După ce ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că a fost lansată 
procedura de licitație pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a 

Variantei de Ocolire Comarnic, cu termen de depunere 23.10.2020, Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere vine și ne spune că, de fapt, e nevoie, pentru 
autostrada Comarnic-Brașov, de reactualizarea studiilor de fezabilitate. A nu știm câta 
reactualizare! Deci avem un alt munte de bani aruncați pe hârtii.

ATELIERELE VERII, ATELIERELE VERII, 
DESFĂȘURATE ONLINEDESFĂȘURATE ONLINE

cusut și brodat Constantin

1,5 MILIARDE LEI AR COSTA 1,5 MILIARDE LEI AR COSTA 
MĂȘTILE PENTRU ELEVII ȘI MĂȘTILE PENTRU ELEVII ȘI 
PROFESORII DIN ROMÂNIA

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, 
deunăzi vreme, că este imposibil ca, în 

actuala conjunctură economică, Guvernul României 
să poată asigura măști tuturor elevilor din România. 
Imediat, mai multe asociații de elevi din București, 
Ilfov, Constanța, Maramureș și  Vâlcea au taxat 
declarația ofi cialului, susținând că Executivul Orban 
este obligat să asigure măști și pentru școlari, dar și 
pentru profesori: „În luna aprilie, printr-o declarație 
a premierului Ludovic Orban, Guvernul și-a asumat 
obligativitatea de a asigura măști, iar acum, cu mai 
puțin de o lună înainte să înceapă școala, decidenții 
dau dovada de nepăsare față de siguranța și 
sănătatea elevilor. Guvernul are obligația de a pune 
la dispoziție toate fondurile necesare pentru a face 
posibilă asigurarea materialelor sanitare și pentru 
a arăta că sănătatea populației este prioritară.” La 
un calcul simplu, utilizând datele Ministerului 
Educației pentru anul școlar trecut, la un număr 
de 2.824.594 de elevi și 215.289 de profesori, 
presupunând că învățământul se va desfășura fi zic, 

timp de 35 de săptămâni, ar fi  nevoie de 1,5 miliarde 
de lei, socotind masca la 2,9 lei/bucata.
timp de 35 de săptămâni ar fi nevoie de 1 5 miliarde

DOUĂ AUTOTURISME 
MISTUITE DE FLĂCĂRI ÎN 

PRAHOVA
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea a două incendii care 
au cuprins două autoturisme în 
Prahova. Prima intervenție a avut 
loc pe DN1. Două echipaje de 
pompieri și unul de prim ajutor au 
fost alertate de urgență, după ce, 
în dreptul localității Păulești, un 
autoturism a fost cuprins de fl ăcări.  

„Cele patru persoane care se afl au 
în turism au reușit să se evacueze 
la timp”, a anunțat ISU Prahova, 
care a precizat că incendiul a 
izbucnit, cel mai probabil, din 
cauza unui cablu electric defect, 
neizolat corespunzător sau cu 
izolația deteriorată ca urmare a 

unei acțiuni mecanice ori fi zice. 
Un alt autoturism a fost cuprins 
de fl ăcări pe drumul către Cota 
1400 din Sinaia. De data aceasta, 
focul a cuprins compartimentul 
motor și a izbucnit din cauza unui 
scurtcircuit electric.

ACCIDENT FEROVIAR ÎN 
PLOIEȘTI. 

FEMEIE LOVITĂ DE TREN
Polițiștii din cadrul Serviciului 

Județean de Poliție Transporturi 
Prahova au fost sesizați, prin apel 
de 112, despre producerea unui 
accident feroviar, care a avut loc 
în apropiere de Gara de Vest din 
Ploiești. Din primele verifi cări, se 

pare că o femeie de 65 de ani care 
se deplasa pe marginea căii ferate, 
ar fi  intrat în gabaritul căii și a fost 
acroșată de un tren privat, care se 
deplasa pe direcția Ploiești-Slănic. 
În  urma evenimentului, femeia a 
fost transportată la spital. Polițiștii 
continuă cercetările pentru stabilirea 
cu exactitate a cauzelor care au dus 
la producerea accidentului. 

ACCIDENT ÎN BERCENI. 
O TÂNĂRĂ S-A RĂSTURNAT 

CU MAȘINA
Accidentul rutier s-a produs după 

ce o tânără, care se deplasa la volanul 
unui autoturism în localitatea Berceni, 
din direcția Cătunu către DN1A, la 
un moment dat, ar fi  pierdut controlul 
asupra direcției și s-a răsturnat în afara 
părții carosabile. Tânăra a fost testată 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Coonducătoarea auto 
a fost transportată la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. IJP 
Prahova a anunțat că în cauză se fac 
cercetări în vederea stabilirii tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul rutier.

Cele patru persoane care se aflau

ANUNȚURI • ANUNȚURI
Pierdut certifi cat de înregistrare, act constitutiv și 

statut pe numele SC TUDOGA SRL. Se declară nule.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro Alianța cu liberalii e posibil să fi  fost picătura 

care a umplut paharul, determinându-l pe 
deputatul prahovean Dan Rădulescu să părăsească USR, 
o decizie deloc simplă, având în vedere că domnia sa 

este fondatorul organizației Prahova a Uniunii Salvați 
România. Rădulescu a trecut peste modul deloc colegial 
în care a fost înlăturat, în lipsă și neanunțat în prealabil, 
de la conducerea partidului. Și a mai trecut și peste alte 
câteva derapaje care nu erau în acord cu principiile care 
l-au determinat pe profesorul și criticul de istoria artei 
să intre în politică. De data aceasta, maniera în care USR 
Prahova a căzut în capcana PNL, semnând o alianță cu 
un partid care nu pune prea mare preț, de exemplu, pe 
acțiunea „Fără penali în funcțiile publice”, nu a mai fost 
o chestiune acceptată de Rădulescu. Într-o postare pe 
rețelele de socializare, Rădulescu a anunțat, telegrafi c: 
„Vă anunț, pe această cale, decizia mea de a demisiona 
din Partidul Uniunea Salvați România. Le mulțumesc 
colegilor mei de partid pentru colaborarea de până acum. 
Din păcate, viziunea noastră despre un partid altfel este, 
astăzi, diferită. Cred, însă, în continuare că, stradă cu 
stradă, putem și trebuie să schimbăm România! Îi asigur 
pe alegatorii din Prahova, precum și pe toți cei care mi-au 
acordat votul și încrederea lor, că voi lupta în continuare 
pentru un sistem de învățământ incluziv și performant, 
pentru dreptul nostru constituțional la un mediu sănătos, 
pentru oameni noi in politică și pentru o Romania în care, 
fără penali și fără hoție, să ajungem departe!” Deputatul nu 
a anunțat ce intenții are în viitor, dar acasă, la Ploiești, s-a 
remarcat printr-o muncă și implicare asiduuă în problema 
poluării, dar și în inițiativele privind integritatea aleșilor 
locali sau în chestiuni care țin de învățământ.

DEPUTATUL DAN DEPUTATUL DAN 
RĂDULESCU A RĂDULESCU A 
PĂRĂSIT USRPĂRĂSIT USR

este fondatorul organizației Prahova a Uniunii Salvați

Primar social-democrat al 
Ploieștiului în mandatele 2000-

2008, Emil Calotă și-a depus candidatura 
la prima funcție din administrația 
municipală, dar de data aceasta din 
partea ALDE. Ce l-a mânat, să zicem 
așa, în luptă, pe competitorul cotat 
cu puține șanse la victorie, ne spune 
chiar domnia sa: „orașul Ploiești este 
într-o fază de stagnare, este parcă uitat 
de marile proiecte urbane și de viață 
civilizată din secolul 21 (...) Nu vreau 
să critic gratuit pe cei care s-au perindat 
din 2008 și până acum la conducerea 
municipalității, dar prestația lor a fost 
mediocră, lipsită de viziune, făcută pe 

comenzi de partid, nu pe respect pentru 
ploieșteni. Ca să candidez din nou, 
m-au convins foarte mulți ploieșteni, 
dar și un grup de oameni entuziaști. Este 
vorba despre cei din ALDE, un partid 
distrus de lupte interne acum nouă luni, 
dar care s-a revigorat în Prahova și nu 
numai. Printre problemele care m-au 
determinat să-mi depun candidatura 
aș aminti și cele 64.000 de familii de 
ploieșteni din apartamentele racordate 
la rețeaua de termofi care, care se gândesc 
cu frică la iarna care vine (...) Ploieștiul 
are nevoie de un program susținut de 
depoluare pentru următorii 10-20 de 
ani, are nevoie de servicii publice de 

calitate, de parteneriate publice private 
(...) Comanda de partid care a guvernat 
administrația între 2008-2020 ar trebui 
să dispară, pentru că orașul nu se 
administrează pentru un grup sau un 
partid, ci pentru toți ploieștenii”. 

EMIL CALOTĂ ȘI-A DEPUS CANDIDATURA EMIL CALOTĂ ȘI-A DEPUS CANDIDATURA 
PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTIPENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI

ACCIDENT PE DN72, ÎN 
DÂMBOVIȚA. UN ȘOFER DIN 
PLOIEȘTI A AJUNS LA SPITAL

Evenimentul rutier s-a 
produs după ce un TIR a intrat 
în coliziune cu un auto. Potrivit 
primelor date, conducătorul unui 
ansamblu de vehicule, un tânăr 
în vârstă de 25 de ani, pe DN 72, 
în afara localității I.L. Caragiale, 
nu ar fi  adaptat viteza la condițiile 
de drum, respectiv drum în 

curbă, și a intrat în coliziune 
cu un autoturism condus de 
un bărbat în vârstă de 44 de 
ani, din municipiul Ploiești.  În 
urma coliziunii, conducătorul 
autoturismului a fost rănit. 
Victima a fost transportată la 
spital. În cauză, potrivit IPJ 
Dâmbovița, polițiștii au întocmit 
un dosar penal și efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

INCENDIU PUTERNIC 
LA UN SERVICE AUTO DIN 

BOLDEȘTI-SCĂENI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit 
la service auto, situat pe strada 

Gloriei, din Boldești-Scăeni. 
Potrivit ISU Prahova, incendiul 
s-a manifestat atât în interiorul 
service-ului auto, unde erau cinci 
autoturisme, cât și la acoperișul 
clădirii. Unul dintre cele cinci auto 
a ars in totalitate. Din fericire, 
nicio persoană nu a fost rănită.

ACCIDENT MORTAL LA 
BĂLȚEȘTI. ȘOFERUL A FUGIT 

DE LA LOCUL FAPTEI
Polițiștii din cadrul  

Serviciului Rutier efectuează 
cercetări într-o cauză penală, 
sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă. 
Polițiștii au fost sesizați despre 

producerea unui accident rutier 
soldat cu decesul unui biciclist, 
în localitatea Bălțești. „Din 
primele verifi cări se pare că un 
conducător auto nu ar fi  păstrat 
o distanță laterală sufi cientă 
față de biciclist, pe care l-ar 
fi  acroșat cu partea laterală 
dreapta. Totodată, conducătorul 
auto a părăsit locul producerii 
accidentului fără încuviințarea 
poliției”, a precizat IJP Prahova, 
care a anunțat că se efectuează 
cercetări în vederea stabilirii 
tuturor împrejurărilor în 
care s-a produs accidentul 
rutier precum și identifi carea 
conducătorului auto.

Primăria Blejoi a 
inițiat demersuri 

către autoritățile de mediu 
din județ pentru a cere 
aplicarea prevederilor Legii 
mirosurilor, adoptată în luna 
iunie de Parlament și care 
a intrat în vigoare din data 
de 16 august. Comuna este 

una dintre localitățile din 
județ care se confruntă cu 
disconfortul olfactiv creat 
de funcționarea fermelor 
din zonă: „Am solicitat, din 
nou, instituțiilor abilitate să 
ia măsurile care se impun 
la fermele de păsări și alte 
animale, din zona comunei 

noastre. Există legislația 
necesară pentru controale 
și eventuale sancțiuni. 
Mirosul de la respectivele 
ferme este greu de suportat, 
am primit zeci de sesizări 
pe această temă și sperăm 
că problema se va rezolva. 
Și poluarea olfactivă este 
tot poluare, deci trebuie 
făcut ceva. ” Actul normativ 
prevede o serie de sancțiuni 
pentru poluatori, între 
7.500 și 15.000 de lei pentru 
persoane fi zice și 50.000  
până la 100.000 de lei pentru 
persoanele juridice. Legea 

Mirosurilor acoperă un vid 
legislativ în privința calității 
aerului, prin stabilirea 
unor reglementări clare 
referitoare la măsurarea și 
monitorizarea disconfortului 
olfactiv, precum și la 
prevenirea, eliminarea sau 
reducerea acestuia, astfel 
încât acesta să nu afecteze 
sănătatea populației și 
mediul în ansamblul său. 
Ea stabilește obligații atât 
pentru operatorii economici 
a căror activitate generează 
mirosuri, cât și pentru 
autoritățile publice.

PRIMĂRIA BLEJOI CERE CA LEGEA PRIMĂRIA BLEJOI CERE CA LEGEA 
MIROSURILOR SĂ FIE PUSĂ ÎN  MIROSURILOR SĂ FIE PUSĂ ÎN  
                          APLICARE                          APLICARE

Sunt Gabriel Wilhelm 
Ciurcanu, am 49 de ani, născut 
la casă și crescut la bloc în 
Ploiești, mutat în urmă cu 5 ani 
împreună cu familia în satul 
Strejnicu din comuna Târgșoru 
Vechi. Sunt mândru de familia 
mea, ea a fost întotdeauna o 
baza solidă în orice situație, soția 
mea Mădălina m-a susținut de 
când ne-am cunoscut și o face și 
acum în fi ecare zi, iar pe parcurs 
cei 2 copii, Andra și Vlad, au 

adăugat la fericirea noastră, la 
menținerea unui grad ridicat 
de iubire reciprocă.  În acest 
context de candidatură la 
funcția de Primar al Comunei,  
nu este vorba doar de mine ca 
persoană,  este vorba de noi, 
ca parte din familie alături 
de locuitorii acestei comune. 
Fericirea noastră în comună 
poate fi  susținută cu satisfacerea 
nevoilor de grup, oamenii se vor 
respecta și se vor iubi mai mult 
în astfel de condiții. De unde am 
ajuns la această concluzie?

Copilăria, adolescența și 
ulterior anii petrecuți într-o 
comunitate de bloc  m-au ajutat 
sa înțeleg și să trăiesc personal 
situațiile de nevoi de grup, 
viața locuitorilor de pe ”scară” 

depindea de cele mai multe ori 
de satisfacerea nevoilor de grup 
iar funcție de rezultate, noi toți 
ca vecini, eram mai mult sau 
mai puțin fericiți în acest grup. 
Ulterior, situațiile individuale 
amplifi cau sau deteriorau acest 
sentiment, dar până la urmă 
în viață, nu poți sa obligi un 
om să fi e fericit, poți doar să fi i 
spectator sau jucător. Și eu am 
ales sa fi u jucător!

Am expus acest exemplu 
deoarece regăsesc acum, 
locuind la casă, că nevoile 
de grup rămân în continuare 
importante și satisfacerea lor 
transformă zilele normale în 
zile fericite. Aceste cuvinte sunt 
valoroase pentru mine și pentru 
familia mea, cred că sunt la 

fel de valoroase pentru cea 
mai mare parte a comunității 
noastre iar ideile și planurile 
de acțiune din Administrația 
Publică Locală sunt construite 
în jurul nevoilor. NEVOILE 
OAMENILOR TREBUIE SA 
DEVINĂ PRIORITAȚILE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
LOCALE, SATISFACEREA 
LOR CONTRIBUIE LA 
CREȘTEREA FERICIRII în 
VIAȚA DE ZI CU ZI. 

Sunt Director de Dezvoltare 
la o companie privată cu 
acționariat român, sunt parte 
din această familie și alături 
de ei, colegii mei,  îmi petrec  
cu drag timpul alocat vieții 
profesionale Am avantajul că în 
vânzări am început intr-o etapă 

de start pentru mediul privat, 
am trecut prin toate pozițiile 
specifi ce acestei activități, prin 
diferite etape de context în care 
adaptabilitatea era elementul 
principal, iar rezultatul actual 
este efectul celor 25 de ani din 
lumea vânzărilor. Pot să afi rm 
că nimic nu a venit peste noapte, 
satisfacțiile zilnice au consolidat 
rezultatele lunare, anuale, iar 
privind în urmă pot oricând să 
ofer exemple de ”așa nu” sau 
”așa da”. 

Planurile personale orientate 
către comunitate prin acces 
la Administrația Publică 
Locală au în spate susținerea 
colegilor din Partidul Prahova 
în Acțiune, i-am descoperit 
și am fost fascinat de puterea 

lor de muncă, de realizarile 
anterioare, dar mai ales ca 
majoritatea sunt oameni 
tineri, oameni noi în viața 
politica actuală, oameni care 
își mențin punctul de vedere, 
generează planuri specifi ce 
comunității în care trăiesc, un 
element extrem de important în 
relația cu ”centrul”. Alături de 
transparență și prin aplicarea 
unui mod de lucru ”noi venim 
la muncă, nu la serviciu” sunt 
convins ca împreună cu echipa 
propusă pentru Administrația 
Publică Locală vom genera 
planuri și acțiuni necesare, 
bazate pe  nevoi reale și orientate 
către progresul comunității și 
creșterea gradului de fericire. 
MERITĂM SĂ FIM FERICIȚI!

   CANDIDAT LA PRIMĂRIA COMUNEI TÂRGȘORU VECHI,   CANDIDAT LA PRIMĂRIA COMUNEI TÂRGȘORU VECHI,
  DIN PARTEA PARTIDULUI PRAHOVA ÎN ACȚIUNE  DIN PARTEA PARTIDULUI PRAHOVA ÎN ACȚIUNE
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s-au plantat primele perdele forestiere din Prahova și tot aici s-a înfi ințat prima unitate de pompieri din mediul rural. De altfel, neavând sprijin de la 
județ, în condițiile în care comuna nu are putere economică, a mizat aproape totul, în dezvoltarea localității, pe fondurile europene nerambursabile și pe 
programele naționale. Acesta a fost modul său de a recompensa încrederea oamenilor care și-au dorit să le reprezinte destinele. Așa și-a înțeles funcția, 
să facă, împreună cu localnicii, legislativul local și executivul Primăriei, tot ceea ce a depins de domnia sa pentru a aduce Drăgănești în stadiul în care se 
afl ă astăzi. Primarul Ion Dumitrache nu mai candidează, în acest an, pentru un nou mandat. S-a retras la pensie, ca să se bucure, detașat, și de munca 
sa de primar, și de cea de învățător, și de familie, și de odihnă. Dar a promis că îl va ajuta pe noul primar, indiferent cum s-ar chema acesta, din poziția 
de consilier local, să ducă la bun sfârșit proiectele afl ate în execuție sau cele care sunt depuse la diferite organisme fi nanciare.

INFRASTRUCTURĂ 
EDUCAȚIONALĂ

-(EU) Construire și 
dotare grădiniță în comuna 
Drăgănești, proiect fi nanțat 
din fonduri europene, prin 
Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR), 
în valoare de 600.528 euro 
(2.583.426,31 mil. lei), din 
care fonduri nerambursabile 
(eligibile)-463.287 euro 
(1.924.921,8 lei), iar contribuția 
benefi ciarului (val. neeligibilă) 
se ridică la 137.241 euro 
(658.504,5 lei). Grădinița este 

fi nalizată și urmează să primească 
preșcolarii și elevii de la clasa 
pregătitoare în septembrie, 

în condiții absolut deosebite. 
Clădirea are circuit separat, cu 
mai multe intrări și ieșiri, un 
hol cu dulăpioare pentru fi ecare 
copil (patru grupe), cinci săli de 
clasă (denumite, după culoare, 
sala galbenă, albastră, verde, albă 
etc.) și, foarte important, fi ecare 
dispune de propriul grup sanitar 
(duș, 3 chiuvete și 3 toalete), sală 
de mese, holuri, cabinet medical, 
cameră de materiale, cancelarie și 
cabinet director (cu grup sanitar), 
cameră pentru personalul de 
serviciu (cu grup sanitar, chiuvetă 
și duș), grup sanitar separat 
pentru persoanele cu dizabilități. 
În curte s-au amenajat un parc, cu 
multă vegetație și bănci, precum 
și un loc de joacă pentru copii.

-(BM) Primăria a construit, 
de asemenea, o școală nouă 
în satul Bărăitaru, printr-un 
program derulat de Banca 
Mondială, practic tot o fi nanțare 
nerambursabilă externă. Valoarea 

lucrărilor s-a ridicat la 2,6 
milioane lei.

-(EU) Recent a fost semnat, 
la ADR Sud Muntenia, 
contractul de fi nanțare 
pentru „Modernizarea 
infrastructurii educaționale 
în comuna Drăgănești”, 
însemnând consolidare 
și modernizare clădire 
existentă, construire sală 
de sport, extindere Școală 
Gimnazială Drăgănești, 

construire și dotare  4 laboratoare, 
grupuri sanitare, parc de joacă etc. 
Valoarea investiției, derulată prin 
Programul Operațional Regional 
2014-2020, se ridică la 1.848.256 
euro (8.604.421 lei), din care 
fonduri nerambusabile-1.810.836 
euro (8.434.292 lei). Proiectul se 

afl ă în procedurile de achiziție 
publică a lucrărilor de proiectare 
și execuție.

De precizat că, pe timpul 
desfășurării lucrărilor la Școala 
Gimnazială din Drăgănești, 
procesul educațional se va 
desfășura în clădirea fostei 
grădinițe din sat. Aceasta 
(grădinița) va fi  transformată 
ulterior, cu modernizarea de 
rigoare, în Aft er School. De 
asemenea, toate celelalte grădinițe 
și școli au fost reabilitate, 
modernizate, dotate cu fonduri 
locale: școala Meri și grădinițele 
de la Bărăitaru, Meri și Belciug. 
Urmare a acestor investiții, 
localitatea a avut întotdeauna 
autorizație sanitară de funcționare 
și ISU pentru toate unitățile de 
învățământ de pe raza comunei.

ACTUALITATE

 continuare din pagina 1

PRIMARUL ION DUMITRACHE, DUPĂ 28 DE ANI     DE ACTIVITATE: COMUNA DRĂGĂNEȘTI, LIDER DETAȘAT PRIMARUL ION DUMITRACHE, DUPĂ 28 DE ANI   
ÎNTRE LOCALITĂȚILE RURALE DIN PRAHOVA,     LA ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI NAȚIONALEÎNTRE LOCALITĂȚILE RURALE DIN PRAHOVA,   

Astăzi, vă propunem să 
afl ăm motivul pentru 

care Drăgănești se afl ă în galeria 
așezărilor rurale  care s-au 
dezvoltat mai cu seamă pe baza 
fondurilor europene. Numai 
în 2020 sunt investiții-nu doar 

cu bani UE, ci și din surse 
guvernamentale și locale- afl ate 
în diferite stadii de execuție, 

în valoare de 48,83 milioane lei 
sau, în monedă europeană, de 
10,173 milioane de euro (din 
care fonduri eligibile-9,058 
mil. euro.). Pentru edifi care, 
în descrierea investițiilor, 

vom folosi câteva acronime: 
EU-fonduri europene, BM-
fonduri externe derulate prin 
Banca Mondială, FG-fonduri 
guvernamentale, FP-fonduri 
proprii, de la bugetul local, PD-
proiect depus, PPP-parteneriat 
public-privat. Mai trebuie spus 
că primarul Dumitrache crede că 

o primărie trebuie să aibă mereu 
proiecte gata pregătite, spre a le 
depune în vederea obținerii de 
fonduri nerambursabile. Chiar 
și la această dată sunt astfel de 
7-8 documentații în portofoliul 
administrației. Și mai crede 
că șansa unei comunități în 
dezvoltare, dacă tot suntem 

parte a Uniunii Europene, sunt 
instrumentele fi nanciare 
oferite de UE. Pe fondul 
creșterii facilităților din 
comună, aici și-au adus afacerile 
și trei agenți economici importanți, 
la care se adaugă fermele agricole, 
la rândul lor, tehnologizate tot cu 
fonduri europene.

MODERNIZAREA 
DRUMURILOR LOCALE

-(EU) Modernizare drumuri 
comunale, proiect fi nanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), cu fi nanțare 
europeană, în valoare de 1.141.787 
euro (5.182.571,19 lei), din care 
valoare eligibilă, respectiv, fonduri 
nerambursabile-910. 535 euro 
(4.132.918, 36 lei) și cheltuieli 
neeligibile, suportate de benefi ciar, 
din fonduri locale- 231.252 
euro (1.049.652,83 lei). Afl ată în 
desfășurare, investiția presupune 
asfaltarea a 5 km de drumuri în 
toate satele comunei, cu 10 km de 
șanțuri și 250 de podețe de intrare 
în gospodăriile locuitorilor.

-(EU) În 2002, prin fonduri 
europene de preaderare, respectiv, 

Programul SAPARD, s-au asfaltat 
8,5 km de drumuri comunale, s-au 
realizat șanțuri dalate și în jur de 
600 de podețe, valoarea proiectului 
ridicându-se la 1 milion de euro 
( la acea vreme, 1 euro echivala 
cu 30.774,34 lei vechi, respectiv, 
cu 3,07 lei noi). De remarcat că 
localitatea Drăgănești este prima 
din Prahova care a accesat un 
astfel de program european.

-(FP) Următorii 8,5 km s-au 
modernizat din fonduri proprii, 
dintr-un împrumut bancar 
contractat de Primăria Drăgănești, 
în 2007, la BCR, valoarea lucrărilor 
fi ind de aproximativ 1 milion de 
euro.

-(FP) Din fonduri proprii ale 
comunei s-au mai asfaltat, în 
diverse etape, alți 4 kilometri de 
drumuri de interes local.

-(PD) Pentru încă 8,5 km, 
astfel încât comuna să ajungă 
la un procent de modernizare a 
drumurilor de 100%, Primăria a 
mai depus un proiect la Compania 
Națională de Investiții, fi nanțat 
așadar din fonduri guvernamentale, 
fi e prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală III, fi e prin CNI. 

Acesta va urma să fi e aplicat în anii 
următori. Respectivele căi rutiere 
sunt însă, la această dată, pietruite 
și circulabile.

De precizat că, din bugetul 
local, administrația publică a 
realizat trotuare pe mai mulți 
kilometri de drum, în satele 

Cornu de Jos, Drăgănești, Meri 
și Bărăitaru, iar de câțiva ani, 
pentru înfrumusețearea localității, 
achiziționează butași de trandafi ri, 
pe care îi plantează în fața 
gospodăriilor, pe domeniul public, 
responsabilitatea cetățenilor fi ind 
să îi îngrijească. Depinde fi ecare 
cum a înțeles s-o facă...

Reabilitare Școala DrăgăneștiReabilitare Școala Drăgănești

Grădinița DrăgăneștiGrădinița Drăgănești
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INVESTIȚII MEDIU
-(FG) Primăria a semnat, cu 

Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor (MMAP), contractul 
de fi nanțare pentru construirea 
platformei de depozitare și 
gospodărire a gunoiului de 
grajd, amplasată în afara satului 
Bărăitaru, proiect în valoare 
de 369.565 euro (1.700.000 
lei), dotată inclusiv cu utilajele 
corespunzătoare. Cheltuiala 
benefi ciarului este de 18.478 euro 
(85.000 lei). Fondurile provin de 
la Guvernul României, dintr-un 
împrumut de la Banca Mondială 
și sunt orientate în sensul 
îndeplinirii de către România 
a cerințelor Directivei Nitrați 
(„Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienți”). Licitația și construcția 
sunt realizate la nivel de minister.

-(EU) Comuna Drăgănești este 
singura primărie din Prahova 
care a accesat fonduri europene, 
prin Programul Phare, pentru 
înfi ințarea sistemului de colectare, 
selectare și transfer de deșeuri 
menajere, proiect fi nalizat în 2009, 
care a presupus construirea unei 
stații de selectare, achiziția a 4 
mașini de salubritate, a pubelelor 
și containerelor și înfi ințarea 
unui serviciu de salubritate care, 
cu timpul, s-a extins pe raza a 10 
localități limitrofe etc. Acesta a 
funcționat ireproșabil aproape 
10 ani, cu un grad de selectare 
ce ajunsese la 70%, procent 
extraordinar pentru România, 

până în momentul în care a 
fost încorporat în ADI Deșeuri 
Prahova. Despre acest subiect- 

cum poate fi  ruinat un lucru 
bun obținut de o primărie- vom 
reveni cu detalii într-un număr 

viitor al ziarului.
-(FG) Tot prin Ministerul 

Mediului, dar de data aceasta prin 
Administrația Fondului pentru 
Mediu, comuna a avut o fi nanțare 
nerambursabilă, prin „Programul 
de îmbunătățire a calității mediului 
prin împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucția ecologică 
și gospodărirea durabilă a 
pădurilor”, pentru plantarea a 
40 ha de pădure pe terenurile 
degradate. Drăgănești a fost din 
nou prima comună din județ 
care a realizat așadar perdele de 
protecție.

-(FL) Modernizare iluminat 
public, prin montarea a 1.300 
becuri cu led, proiect susținut din 
fonduri de la bugetul comunei.

ACTUALITATE

PRIMARUL ION DUMITRACHE, DUPĂ 28 DE ANI     DE ACTIVITATE: COMUNA DRĂGĂNEȘTI, LIDER DETAȘAT   DE ACTIVITATE: COMUNA DRĂGĂNEȘTI, LIDER DETAȘAT 
ÎNTRE LOCALITĂȚILE RURALE DIN PRAHOVA,     LA ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI NAȚIONALE  LA ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI NAȚIONALE

INFRASTRUCTURĂ DE 
SĂNĂTATE

(BM) Cu o fi națare externă, 
nerambursabilă, derulată prin 
Banca Mondială, comuna a 
reabilitat și dotat dispensarul 
uman, inclusiv cu sistem de 
încălzire modern (centrală 
termică), ceea ce la nivelul anilor 
`90 era o raritate. Aici s-au 
deschis și activează patru cabinete 

individuale ale medicilor de 
familie, plus cabinet stomatologic. 
Ulterior, poate 10 ani mai târziu, 
potrivit legislației, dispensarele 
au putut fi  cumpărate de medici, 
ceea ce s-a și întâmplat, obligația 
de întreținere și modernizare 
revenindu-le în totalitate.

ALIMENTARE CU APĂ
-(FG) Prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală (PNDL 
II), care utilizează fonduri 
guvernamentale, comuna 
a obținut fi nanțare pentru 
„Gospodărie de apă potabilă 
și rețea de distribuție în satele 
Belciug, Hătcărău și Tufani și 
înfi ințare rețea de canalizare 
și stație de epurare în satele 
Drăgănești, Meri și Hătcărău”. 
Investiția, în plină desfășurare 

(50% grad de realizare), are 
o valoare de 12.464.037 mil. 
lei (2.375.432 euro), din care 
cheltuieli eligibile-10.325.831 lei 
(2.264.353 euro).

Acest proiect completează 
alimentarea cu apă efectuată după 
cum urmează: 

-în 2002, prin HG 577, s-a 
realizat distribuția pentru satele 

Drăgănești, Meri și Bărăitaru (1 
milion de dolari); 

-prin Ordonanța 7, s-a introdus 
rețea de alimentare în Cornu de 
Jos. 

Ambele lucrări au benefi ciat 
de fonduri din bugetul central 
de stat, cheltuielile neeligibile 
intrând în sarcina autorităților 
publice.

PROTECȚIE CIVILĂ
(EU) Prin intermediul GAL „Meleagurile 

Cricovului”, comuna Drăgănești a obținut o 
fi nanțare europeană pentru cumpărarea unei 
mașini de pompieri. Valoarea achiziției se ridică 
la 148. 523 euro (679.390,04 lei), din care fonduri 
nerambursabile-84.992 euro (388.778,91 lei). Mașina 
o va înlocui pe cea achiziționată în 1993, odată cu 
înfi ințarea primului centru rural de intervenție în 
caz de incendiu (serviciu de pompieri) din Prahova. 
Pentru că autospeciala a ajuns la un grad avansat de 
uzură, a fost nevoie de această investiție. Licitația 

a fost realizată, mașina urmând să fi e 
livrată la sfârșitul lunii septembrie.

SEDIU PRIMĂRIE

(EU) Tot printr-o fi nanțare europeană, 
derulată prin GAL „Valea Cricovului”, 
a fost construit sediul administrației 
publice din comună, cu amenajarea 
exterioară care va trebui refăcută, după 
lucrările de canalizare. Investiția a 
costat 150.000 euro, din care fonduri 
nerambursabile-100.000 euro.

ALIMENTARE CU GAZE

- (BL și PPP) În 2010, 
s-a constituit o asociație 
intercomunitară, al cărui 
președinte a fost numit primarul 
Ion Dumitrache, între localitățile 

Balta Doamnei, Olari, Gherghița, 
Dumbrava și Drăgănești (ulterior 
a fost atașată și comuna Puchenii 
Mari), pentru înfi ințarea 
sistemului de alimentare cu gaz 
a zonei de sud a județului (ADI 
Gaz). Deși inițial s-a convenit 
ca lucrările să înceapă unitar, 
prin intervenția părtinitoare a 
Consiliului Județean Prahova, 

comuna Drăgănești  a fost lăsată 
la urmă, investiția ajungând 
aici abia în 2018, iar primul foc 
de gaz a fost aprins în februarie 
2019. Un investitor privat a 
fi nanțat montarea conductei 
principale (aproape 70 de km în 

toate comunele), nu și extinderea 
pe străzi, fi indcă nu au existat 
solicitări (jumătate +1 din 
gospodării, cât să ofere fundament 
economic pentru societatea 
comercială) de branșare. În clipa 
de față, la Drăgănești, există sub 
100 de consumatori racordați 
de la rețeaua principală, care 
traversează satele Cornu de Jos, 

Belciug, Drăgănești, Meri (22 
km) și în jur de 5 consumatori la 
Bărăitaru (6 km). 

Pentru realizarea rețelei de 
distribuție în toate satele din 
comună s-au găsit două soluții: 

-Primăria a realizat un 

împrumut în valoare de 3.000.000 
lei, bani cu ajutorul cărora vor fi  
duse conductele pe străzi (rețea 
de distribuție) și vor fi  racordate 
instituțiile publice la sistem; 

-pentru extindere alimentare 
cu gaze în satele Hătcărău și 
Tufani, a fost realizat un proiect, 
în valoare de 60.000 lei, care 
va fi  depus în vederea atragerii 

fondurilor europene. Avantajul 
acestuia din urmă este că, tehnic, 
prevede distribuția până la limita 
de proprietate, plus că banii 
europeni sunt nerambursabili. 
Până acum, în cadrul ADI Gaz, 
proiectul a inclus montarea 
conductei, omului revenindu-i 
cheltuiala și pentru racordare 
de la conducta principală până 
la limita de proprietate, și de la 
limită, în interiorul locuinței.

ALTE PROIECTE DIN 2020

-(BL) Registrul Electronic 
Național al Nomenclatoarelor 
Stradale (RENNS), prin care 
toate străzile au primit denumiri, 
numere de case și programul a 
fost încărcat în sistem-30.000 lei 
din bugetul local;

-(BL) Registrul Agricol 
Național (RAN), realizat din 
fonduri locale-50.000 lei;

-(EU, prin ANCPI) Lucrări 
de înregistrare sistematică pe 
sectoare cadastrale în cadrul 
Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară 
(intabulare gratuită a terenurilor), 
derulat de Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară, din fonduri europene, 

prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (POR). 
Valoarea din 2020 a fost de 
160.000 lei. Anterior, au mai 
fost două fi nanțări tot de câte 
160.000 lei fi ecare, iar în 2021, cu 
o nouă alocare, intabularea va fi  
fi nalizată.

ALTE PROIECTE 
DESFĂȘURATE DE-A 
LUNGUL TIMPULUI

- (EU, Phare) Modernizarea 
administratiei publice locale, 
proiect inscris in Programul 
Phare, care a cuprins 
achizitionarea unui calculator, 
un copiator si un fax. Acesta a 
fost printre primele fi nanțări 
obținute după anul 1992, când un 
calculator sau copiator erau piese 
foarte rare, mai ales în așezările 
din spațiul rural.

-crearea Comitetului 
cetățenesc Drăgănești, fi nanțare 
realizată prin programul USAID-
Agenția SUA pentru dezvoltare;

-amenajare teren de sport 
Drăgănești și reabilitare bază 
sportivă Cornu de Jos;

-reabilitare și modernizare 
cămine culturale;

-amenajare locuri de joacă.
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MINTE, TRUP, SUFLET

Corina, mă uit la pozele tale și mi se 
pare că anii au trecut ușor, ca să nu zic 
că nu au trecut deloc, că ar fi  un clișeu... 
Ai descoperit vreun elixir ca să ne spui și 
nouă?

Nu există elixir, poate doar o viață fără 
excese, în opinia mea. Nu pierd nopțile, mă 
culc devreme, mă trezesc devreme! Și mai 
fac mișcare din când în când...

Chiar, ții vreun regim, ceva? Câte ore 
de sport mai faci pe zi?

Cum spuneam, regim nu țin, în general, 
decât atunci când sar peste greutatea la care 
mă simt eu bine. De exemplu acum, dupa 
perioada de 3 luni de izolare făra mers la 
serviciu, adică la sala de gimnastică,  cu 
fetele, și fără rutina zilnică, am pus câteva 
kilograme de care scap foarte greu! Nu 
merg la sală si nu alerg! Doar ce mă mai 
mișc cu gimnastele mele la antrenamente, 
unde în calitate de antrenor, fac foarte mult 
efort fi zic.

Ai simțit vreodată sentimentul ăla: 
”gata, am făcut destul, acum vreau să 
nu mai fac niciun exercițiu, nimic”? Sau 
rămâi cu gimnastica toată viața?

Gimnastica rămâne, nu ai cum... nu se 
poate. Și dovada este aceasta, că încă sunt 
aici, în domeniu, îmi pasă, îmi doresc...

Cât este mit și cât adevăr în poveștile cu 
ciocolata? Ai sărit vreodată pe geam ca să 
îți faci provizii ”ilegale”?

Ciocolata face parte din viața gimnastei! 
De sărit geamul, să-mi cumpăr mie sau 
colegelor dulciuri, am făcut-o și…

Și că tot vorbim despre dulciuri, 
amandine sau savarine? Ciocolata sau 
frișcă?

Hahaha.... Și amandine și savarine, 
amândouă... Dar ce ziceam mai sus? 

Ciocolata face parte din viața de gimnastă...
Cum ar arăta o cină romantică în 

viziunea ta?
Cea mai frumoasă cină o fac eu acasă! 

Gătesc în majoritatea serilor și încerc să 
creez acel moment de sfârșit de zi în  care ne 
povestim întâmplările de peste zi la cină...

Dar bărbatul ideal? Există bărbatul 
ideal sau este ca-n bancul ăla, e doar o 
închipuire :))) ?

Cred că există bărbatul lângă care alegem 
să trăim cu condiția să ne facă fericite și să 
ne dea liniștea de care noi, femeile, avem 
nevoie... 

Ce părere ai despre bancurile cu 
blonde?

Îmi plac bancurile, în general, și îmi plac 
oamenii care știu să le povestească/ spună! 

Ce ai făcut după ce ai câștigat prima 
ta medalie la o competiție de anvergură? 
Descrie-mi puțin emoția aia și ce s-a 

întâmplat după...
M-am întors imediat în sala de 

antrenament ca să lucrez mai mult și 
să perfectionez ceea ce nu a fost bine, 
pentru următoarea competiție! Așa este 
în gimnastică. Nu trăim prea mult euforia 
succesului! Abia după ce ne retragem, 
putem retrăi acele momente, dar când 
activăm, ne repornim motoarele imediat 
pentru câștigarea altor medalii...

Dacă ai fi  antrenoarea gimnastei Corina 
Ungureanu, ce i-ai reproșa? Sau pentru ce 
ai lăuda-o? 

Da, bună întrebare. Cred că i-aș spune 
să aibă mai multă răbdare la învățarea 
elementelor!

Ne întoarcem puțin la folclor... Este 
adevărat că în gimnastică bătaia e ruptă 
din rai sau cele mai multe sunt povești 
venite din frustări?

Nu, nu este! Păcat că sunt unele personaje 
care au avut grijă să exagereze foarte mult 
pe acest subiect în ultimii ani…

Am văzut câteva poze cu tine la golf. Te 
pricepi? 

Joc golf așa cum mulți oameni practică 
sport. În loc să alerg, să joc tenis sau să 
merg pe bicicletă, practic golful pe care îl 
recomand cu încredere! Este un sport care 
îmi oferă și competiție și în care am întâlnit 
oameni frumoși.

Cum te-ai descrie tu pe tine?
Sunt acel om care nu se descurcă în zona 

gri. Viața mea are obiective și nu pot trăi sau 
nu pot funcționa bine, fără direcții clare.

Ai vreun mare regret? Nu știu, ceva ce 
ai vrea să schimbi în viața ta...

Sigur că sunt regrete, dar nu trăiesc în 
trecut. Învăț sau încerc să învăț din greșeli, 
mi le asum și încerc să nu le mai repet. În 

general, nu dau vina pe alții și analizez ce 
puteam face eu mai bine și nu am făcut.

Ești în lumina refl ectoarelor de atâta 
amar de vreme. Și totuși, despre ce nu 
s-a scris niciodată despre tine? Ce nu știe 
lumea, de exemplu?

Viața mea nu a fost la secret. Sigur 
cu excepția vieții personale, pe care am 
ținut-o privată, dar nici aici nu este nimic 
spectaculos de spus. Suntem doi oameni 
normali care vin din sport.

Mie îmi este dor de vremurile în care 
număram medaliile și aveam de unde 
să-mi aleg niște idoli... Te înfurie gândul 
că trăim din amintiri?

Nu mă înfurie lipsa de rezultate pentru 
că știu și motivele acestui declin. Campionii 
se cresc greu! În minimum 10 ani... Cei care 
nu cunosc fenomenul sportiv, sigur că vor 
medaliile peste noapte, dar ținând cont de 
condițiile actuale din sportul românesc, e 
greu să ne mai apropiem de ce am avut în 
trecutul nu foarte îndepărtat. Medalii vor 
mai fi , dar răbdare!

Să ne imaginăm puțin... Ce ar făcea 
ministrul tineretului și sportului Corina 
Ungureanu pentru gimnastică?

Ministrul Ungureanu s-ar înconjura 
de oameni mai documentați și mai 
experimentați decât ea!

Ce mesaj ai pentru admiratorii tăi, 
pentru fanii gimnasticii care citesc acum 
Ziarul Ploieștii?

Să trecem cu bine peste aceste momente 
de pandemie care ne pun frână în viața 
noastră, a tuturor! Sănătate!

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

Muguri de frasin
Se spune că 

preparatele din frasin au 
proprietăţi afrodiziace

Au efect diuretic, depurativ, 
ușor laxativ, cicatrizant și 
antiinfl amator. Mugurii de 
frasin acţionează pozitiv asupra 
funcţiilor hepatobiliare., Extractul 
de muguri de frasin, dar și tinctura 
sau decoctul sunt recomandate 
în tratarea bolilor care afectează 
căile biliare și urinare, ochii și 
aparatul osteoarticular. Reglează 
metabolismul lipidelor, fi ind o 
armă redutabilă împotriva gutei, 
febrei, colesterolului crescut. 
Extractul se găsește în farmacii 
și se ia, în funcţie de boală, la 
recomandarea medicului. De 
regulă, se administrează înaintea 

meselor principale, dizolvat 
în puţină apă – câte 30-50 de 
picături, de 1-2 ori pe zi.

La ce mai fac bine: extern, se 
folosesc sub formă de cataplasme 
pentru vindecarea și cicatrizarea 
rănilor greu vindecabile, contra 
hemoroizilor, pentru tratarea 
echimozelor, acneei, leucoreei.

Muguri de pin
Foarte buni în tratarea 

a tot felul de boli respiratorii 
datorită uleiului esenţial pe care îl 
conţin, mugurii de pin se folosesc 
sub formă de sirop ori decoct și 
în bolile pulmonare. Decoctul se 
prepară din 3 linguri cu plantă 
la un litru de apă, fi erbându-se 
15 minute. Ceaiul se bea de-a 
lungul unei zile, iar siropul, câte 2 
linguri de 3 ori pe zi. Este efi cient 

contra tusei, răgușelii, traheitei, 
amigdalitei.

La ce mai fac bine: în curele 
de slăbire, mugurii se mestecă 
2-3 bucăţi, înaintea fi ecărei mese; 
senzaţia de saţietate se va instala 
rapid, obligându-te să mănânci 
mai puţin.

Muguri de plop-negru
Au efect antiseptic, 

astringent, tonic și expectorant, 
analgezic, diuretic. Se recomandă 
în astm bronșic și bronșite, 
candidoză, cistite, degerături, 
spondiloză anchilozantă, 
tuberculoză cutanată, tuse, 
dermatomicoze. Se pot administra 
sub formă de infuzie, pulbere, 
macerat la rece, ulei, tinctură, 
alifi e.

La ce mai fac bine: alifi a (se 

obţine din 20 g de muguri de plop-
negru bine zdrobiţi, amestecaţi cu 
vaselină) se folosește de 3-4 ori pe 
zi în artroze, spondiloză, dureri 
musculare. Efectul antiinfl amator 
se datorează salicinei, aspirina 
naturală din compoziţie. 

Muguri de coacăz-negru
Li se mai spune 

cortizon natural, graţie bogăţiei de 
fi tohormoni, enzime, aminoacizi 
și minerale, ce atenuează alergiile 
și înlătură dezechilibrele celulare. 
Acţionează ca drenor, fi ind leac în 
peste 60 de afecţiuni, printre care 
boli cardiovasculare, respiratorii 
și pulmonare, afecţiuni renale, 
reumatismale, digestive, ale 
sistemului nervos, surmenaj fi zic 
și intelectual, oboseală generală. 
Sistem imunitar slăbit. Se iau sub 

formă de tinctură câte 20-30 de 
picături zilnic, sau de infuzie, 2-3 
căni zilnic.

La ce mai fac bine: fi brom 
uterin, anemie, probleme 
gingivale, abcese, urticarie, 
înţepături de insecte.

Corina mă uit la pozele tale și mi se

CORINA UNGUREANU, CORINA UNGUREANU, DOVADA CĂ POȚI FI FRUMOASĂ, DEȘTEAPTĂ ȘI CELEBRĂDOVADA CĂ POȚI FI FRUMOASĂ, DEȘTEAPTĂ ȘI CELEBRĂ
N-am să vă enumăr acum medaliile câștigate de Corina Ungureanu. Nu am să mă mai opresc nici asupra faptului că pe lângă că 

are un întreg tezaur cucerit ca sportivă, mai e și frumoasă de pică. Deh, nu degeaba a apărut în revista Playboy... Să mai vorbim 
despre Corina cea bătăioasă care din dorința de a face ceva ca să miște gimnastica, înapoi în matca ei, a încercat chiar și o carieră în 
politică? E drept că am avea nevoie nu de o pagină, ci de un ziar întreg dacă ar fi  să povestim despre tot, de la escapadele nocturne cu pizza 
delivery la lotul național de gimnastică sau despre iubirea ei, Santiago Munoz, un jucător spaniol profesionist de golf, despre pandemia 
care i-a pus puțin viața pe hold... Sau despre faptul că a ajuns la gimnastică din întâmplare, după ce tatăl ei i-a reparat ceva acasă 
reputatei antrenoare Leana Sima... Dar haideți să nu vorbim despre, ci să vorbim cu ea, mai altfel și nu despre lucruri deja cunoscute... 

Interviu de Eva Podeanu; www.ziarulploieştii.ro

Ciocolata face parte din viața de gimnastă întâmplat după

Fetele mele

MUGURI DE SĂNĂTATEMUGURI DE SĂNĂTATE
Mugurii, s-a demonstrat ştiinţifi c, au proprietăţi terapeutice superioare plantelor, copacilor maturi 

întrucât posedă o concentraţie mai mare de principii active, motiv pentru care spectrul de acţiune 
e mai larg decât al celorlalte părţi ale plantei/arborelui.

f ă d i ă â 20 30 d
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Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

 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

Atleţii de la CSM 
Ploiești (pregătiți de 

Augustin Iancu și Robert 
Munteanu) au participat la 
Campionatele Internaţionale 

ale României „Iolanda Balaș 
Soter”, competiţie organizată, 
sâmbătă și duminică, pe „Cluj 
Arena”, ei reușind să intre în 
posesia a opt medalii – două 

de aur, trei de argint și trei de 
bronz – precum și a locului al 
3-lea în topul celor mai bune 
performanţe din concurs.

Sâmbătă, în prima zi a 
competiţiei, sportivii de 
la CSM Ploiești au cucerit 
șase medalii, câte două din 
fi ecare metal: Rareș Toader 
și Petre Remiveș au obţinut 
aurul la aruncarea greutăţii, 
respectiv 100 de metri plat, 
Mihai Vasiliu și Teodora 
Iancu au luat argint la 400 

metri plat, respectiv săritura 
în înălţime, iar Constantin 
Andonii și Jasmine Joinel au 
cucerit medaliile de bronz la 
400 metri plat, respectiv 100 
metri plat. 

Duminică, sportivii noștri 
au obţinut alte două medalii, 
ambele în proba de 400 metri 
garduri, prin Florin Nica – 
argint, cu 60.87 secunde și 
David Năstase – bronz, cu 
61.93 secunde.

Tuturor, sincere felicitări!

PETROLUL PLOIEȘTI DEBUTEAZĂ CU FARUL ÎN LIGA 2 PETROLUL PLOIEȘTI DEBUTEAZĂ CU FARUL ÎN LIGA 2 
- PROGRAMUL “LUPILOR” ÎN SEZONUL REGULAT -- PROGRAMUL “LUPILOR” ÎN SEZONUL REGULAT -

Casa Fotbalului a găzduit 
luni, 24 august, tragerea 

la sorți în urma căreia am afl at 
programul sezonului regular din 
Liga 2, ediția 2020-2021, Petrolul 
Ploiești urmând a întâlni în prima 
etapă, pe teren propriu, formația 
Farul Constanța.

Iată programul primei etape 
care este programată la fi nalul 
săptămânii:

Viitorul Pandurii – Fotbal Club 
Rapid București

CSM Slatina – Dunărea Călărași
Fotbal Comuna Recea – AFK 

Csikszereda
U Craiova 1948 SA – Ripensia 

Timișoara
FC Petrolul Ploiești – Farul 

Constanța
Aerostar Bacău – FC 

Universitatea Cluj
ASU Politehnica Timișoara – 

CS Mioveni
Gloria Buzău – Concordia 

Chiajna
Unirea Slobozia – Turris-Oltul 

Turnu Măgurele
Metaloglobus București – 

Pandurii Lignitul
CSM Reșița stă.

În ediția 2020/2021 a Ligii a 
doua, 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.

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. Echipele din play-out-ul 
ediției 2020-2021 a Ligii 2 vor fi  
împărțite în două grupe, A și B. 
Grupa A din play-out va avea 7 
echipe, în timp ce grupa B va avea 
8 echipe, urmând a se disputa câte 
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.

În ceea ce privește regulile de 
vârstă în Liga 2, din sezonul 2020-
2021, prin decizia Comitetului 
Executiv din 14 ianuarie 2020, la 
care s-a adăugat și modifi carea 
art. 45, alin.10 și 11 din ROAF, 
așa cum a fost adoptată în ședinţa 
Comitetului Executiv al FRF din 
3 august 2020, echipele din acest 
eșalon sunt oblígate să folosească 
efectiv pe toată durata jocurilor 
din campionat, un jucător de U19 
și unul de U21, format la nivel 
naţional, eligibil pentru echipele 
naţionale ale României.

Iată și programul formației 
noastre de sufl et, PETROLUL 
PLOIEȘTI:

• Etapa  nr. 2: cu CSM Reșița (în 
deplasare)

• Etapa nr. 3: cu Ripensia 
Timișoara (acasă)

• Etapa nr. 4: cu Csikszereda 
Miercurea Ciuc (în deplasare)

• Etapa nr. 5: cu Dunărea 
Călărași (acasă)

• Etapa nr. 6: cu Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu (în deplasare)

• Etapa nr. 7: cu CSM Slatina 
(acasă)

• Etapa nr. 8: cu ACS Fotbal 
Comuna Recea (în deplasare)

• Etapa nr. 9: cu U Craiova 1948 
(acasă)

• Etapa nr. 10: stă
• Etapa nr. 11: cu Rapid 

București (acasă)
• Etapa nr. 12: cu Aerostar 

Bacău (acasă)

• Etapa nr. 13: cu ASU 
Politehnica Timișoara (în 
deplasare)

• Etapa nr. 14: cu SCM Gloria 
Buzău (acasă)

• Etapa nr. 15: cu AFC Unirea 
Slobozia (în deplasare)

• Etapa nr. 16: cu Metaloglobus 
București (acasă)

• Etapa nr. 17: cu CS Pandurii 
Lignitul Târgu Jiu (în deplasare)

• Etapa nr. 18: cu Turris Oltul 
Turnu Măgurele (acasă)

• Etapa nr. 19: cu Concordia 
Chiajna (în deplasare)

• Etapa nr. 20: cu CS Mioveni 
(acasă)

• Etapa nr. 21: cu Universitatea 
Cluj Napoca (deplasare).

Etapa nr 3: cu Ripensia Etapa nr 13: cu ASU

PETROLUL A PETROLUL A 
TRANSFERAT UN TRANSFERAT UN 

JUCĂTOR DIN JUCĂTOR DIN 
LIGA A DOUA LIGA A DOUA 

OLANDEZĂOLANDEZĂ

ATLETISMATLETISM

Fotbalistul belgian Joeri Poelmans este, 
începând de marți, jucătorul „lupilor 

galbeni”! În vârstă de 24 de ani, Poelmans vine din 
liga a doua olandeză, acolo unde, în ultimele două 
stagiuni, a jucat pentru Helmond Sport, bifând 
61 de prezențe în campionatul batav, în doar trei 
dintre acestea nefi ind integralist. Anterior, noua 
achiziție a „galben-albaștrilor” evoluase pentru SK 
Lierse, adunând 54 de apariții în eșalonul secund 
belgian.

Jucător de picior stâng, Poelmans poate acoperi 
atât postul de fundaș stânga, cât și pe cel de 
mijlocaș stânga, și a semnat cu gruparea noastră 
un angajament valabil până la fi nalul acestui sezon, 
cu drept de prelungire în cazul promovării.

MARIUS IONESCU (CSM PLOIEȘTI), MARIUS IONESCU (CSM PLOIEȘTI), 
BRONZ PENTRU ROMÂNIA LA CAMPIONATUL BRONZ PENTRU ROMÂNIA LA CAMPIONATUL 

BALCANIC DE SEMIMARATON!BALCANIC DE SEMIMARATON!
Performanță remarcabilă 

pentru atletul Clubului 
Sportiv Municipal Ploiești, 
Marius Ionescu, care a făcut 
parte, alături de Ștefan 
Gavril, din delegaţia care 
a reprezentat România la 
Campionatul Balcanic de 
Semimaraton ce a avut loc la 
Zagreb (Croaţia), în weekend.

În cursa desfășurată 
duminică, ei au obţinut 
locul al 3-lea în concursul pe 
echipe, cu un total de 2:18.32, 
performanţele lor individuale 

fiind: locul al 4-lea pentru 
Ștefan Gavril, în 1:07.11, 
respectiv locul al 7-lea pentru 
Marius Ionescu, în 1:11.21 
ore. Prima poziţie a fost 
ocupată de Turcia (2:13.19), 
iar cea de-a doua, de 
Republica Moldova (2:13.47 
ore).

Concursul individual a 
fost câștigat de moldoveanul 
Maxim Răileanu (1:05.58), 
urmat de turcii Yavuz Agrali 
(1:06.23) și Murat Emektar 
(1:06.56).

8 MEDALII PENTRU CSM PLOIEȘTI LA 8 MEDALII PENTRU CSM PLOIEȘTI LA 
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEICAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
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ARTILERIA ANTIAERIANĂ ROMÂNĂ ÎN OPERAŢIILE ARTILERIA ANTIAERIANĂ ROMÂNĂ ÎN OPERAŢIILE 
MILITARE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 1944 PÂNĂ LA 23 AUGUST

Realizând două grupări 
puternice de trupe, 

Frontul 2 Ucrainean, comandat 
de generalul de armată Rodin 
Malinovski, în raionul Pașcani-
nord Iași-Chișinău-Dubăsari și 
Frontul 3 Ucrainean, comandat de 
F. Tolbuhin, în raionul Tiraspol-
Cetatea Albă, comandamentul 
militar sovietic la 20 august 
1944 a trecut la ofensivă 
hotărâtoare pe două direcţii 
convergente în zona localităţii 
Huși. Unităţile sovietice au creat 
breșe în dispozitivul de apărare 
al Grupului de Armate „Ucraina 
de Sud”, au cucerit la 21 august 
orașul Iași, atingând în seara 
zilei de 23 august aliniamentul 
Târgu Neamţ-Roman-nord vest 
Bujoru, nord Chișinău, est Leova 
Taraclia, nord Tatar Bunar. 

În această situaţie deosebit 
de grea, Regele Mihai I a 
executat lovitura de stat în ziua 
de 23 august, adresând ţării 
Proclamaţia, prin care anunţa: 
ieșirea României din coaliţia cu 
Germania, trecerea ei alături 
de forţele Naţiunilor Unite și 
începerea luptei armatei române 
pentru apărarea independenţei 
naţionale și eliberarea 
Transilvaniei, afl ându-se în 
război cu Germania hitleristă 
și Ungaria horthyistă. Potrivit 
Directivei Marelui Stat Major, 
Armata română a trecut la 
neutralizarea nucleelor germane 
afl ate pe teritoriul României, 
dezarmarea și internarea lor, 
trecerea la acoperirea graniţelor 
ţării cu Ungaria horthyistă, 

lichidarea inamicului de pe 
teritoriul naţional, desprinderea 
marilor unităţi și unităţilor 
române și trecerea lor la ofensivă, 
alături de armata sovietică, 
pentru eliberarea părţii de nord-
vest a Transilvaniei.

Unităţile militare românești 
au trecut concomitent la 
dezarmarea trupelor germane 
din capitală și împrejurimile 
sale, Valea Prahovei, Dobrogea, 
Turnu Severin, Brașov, Giurgiu 
ș.a. Germanii aveau  numeroase 
efective pe platforma petroliferă 
Ploiești-Câmpina. Divizia 5 
Artilerie Antiaeriană, comandată 
de generalul Kuderna avea un 
efectiv de 10000 oameni, precum 
și alte unităţi și formaţiuni de 
luptă. 

Acţiunile de luptă ale 
Art. A.A. pe Valea Prahovei 
au luat amploare după ce 
comandantul Comandamentului 
5 Teritorial, generalul Constantin 
Vasiliu-Rășcanu a transmis 
comandantului Brigăzii 4 Art. 
A.A. Ordinul: Bateriile care vor 
fi  atacate prin trageri de către 
bateriile germane vor deschide 
focul, pe care-l va înceta numai 
după ce au încetat unităţile 
germane. Se va deschide focul 
asupra aglomerărilor de trupe 
germane care se găsesc în 
preajma bateriilor române și 
vor fi  dezarmate. În noaptea 
de 23/24 august 1944 au fost 
dezarmate efectivele germane 
din Ploiești, astfel că pe 24 
august, ora 10.00, comandantul 
garnizoanei militare Ploiești, 
col. Spiridon Oprescu raporta că 
orașul Ploiești a fost eliberat de 
armata română, în cooperare cu 

formaţiuni luptătoare civile, de 
la obiectivele economice afl ate în 
oraș.  

În dimineaţa zilei de 25 august 
1944, la cererea comandantului 
garnizoanei militare Ploiești, 
Regimentul 7 Art. A.A. Ploiești 
a executat trageri de interdicţie 
cu Divizionul 28 Art. A.A., 
comandat de căpitanul Mircea 
Basarabescu, asupra unui grup 
de militari germani care se 
deplasa de la Râfov-Zănoaga spre 
Ploiești, obligându-l să se retragă.

La ora 15.00, în aceeași zi, 
s-a ripostat de către Divizionul 
25 Art. A.A., comandat de 
maiorul Nicolae Bogdan 
asupra aglomerărilor de trupe 
și autovehicule germane 
din pădurea Târgșorul Nou, 
obligându-le să se îmbarce în 
circa 150 de mașini și să se 
îndrepte spre Strejnic. Coloana 
a fost urmărită cu foc, mai multe 

autovehicule fi ind incendiate, iar 
mai mulţi ostași germani s-au 
împrăștiat în lanurile de porumb.

În acest timp prin Câmpina 
se deplasau spre Brașov coloane 
motorizate germane. Regimentul 
9 Artilerie Antiaeriană a deschis 
focul cu Divizionul 38 Art. A.A. 

La 26 august 1944 ora 12.00, 
Bateriile 57, 58, 79 Artilerie 
Antiaeriană din Divizionul 25 
Artilerie Antiaeriană au deschis 
focul asupra 12 avioane Me-
110, care decolau de pe pista de 
la Târgșorul Nou, doborând 4 
dintre ele. De asemenea, bateriile 
au executat trageri de interdicţie 
asupra pădurii Târgșorul Nou 
și Cota 190, pentru a împiedica 
eventualele atacuri ale celor 6000 
ostași germani, care se găseau în 
perimetrul lor. 

Lupte înverșunate s-au 
desfășurat în ziua de 26 august 
1944 și de către Regimentul 

9 Artilerie Antiaeriană, la 
Florești, Filipești Târg, Câmpina 
împotriva Subunităţilor din 
compunerea Regimentului 202 
Artilerie Antiaeriană german. 
În cooperare cu Batalionul 6 
Dorobanţi „Mihai Viteazu”, 
Divizionul 36 Artilerie 
Antiaeriană, comandat de 
maiorul Grigore Jalbă, au 
capturat Batalionul de transport 
german de la Urleta. Regimentul 
9 Art.A.A., în zilele de 24, 25 și 
26 august, a reușit în cooperare 
cu infanteria să producă pierderi 
germanilor: 3 baterii de calibru 
88 mm, 2 baterii de 37 mm, 5 de 
calibru 20 mm și o baterie de 105 
mm, reducând la 1/3 capacitatea 
de luptă a Art. A.A. germane.

În ziua de 27 august 1944, 
inamicul a produs pierderi 
materiale Bateriilor 57, 59 și 
79 Art. A.A., atacându-le din 
direcţiile Buda și Crângul lui Bot. 
Bateriile conduse de căpitanul 
Ștefan Popescu și sublocotenentul 
Teodor Temelcu au luptat până la 
terminarea muniţiei și apoi s-au 
retras la Aricești Rahtivani și 
Brătășanca.

La 28 august 1944, ora 21.00, 
inamicul a deplasat de la Băicoi 
în gara Buda trenul german 
cu materiale de 128 mm, care 
a fost distrus de artileriștii 
antiaerieni români. Dinspre est 
a sosit Brigada 61 de infanterie 
motomecanizată sovietică, care 
s-a deplasat spre Păulești.

În perioada 23-31 august, 
artileriștii antiaerieni români, 
în cooperare cu infanteria au 
distrus 8 avioane și peste 500 
militari germani au fost făcuţi 
prizonieri de război. 

 Col. (rtr) Constantin Chiper

La începutul anului 1944, frontul 
germano-sovietic urma aliniamentul: 

60 km est Krivoirog – 30 km sud Zaporoje, 
apoi pe Nistru până la Cherson, apropiind 
aerodromurile sovietice de teritoriul 
României și mărirea posibilităţilor de 
bombardare a celor mai importante 
obiective.

Trupele americane, engleze și canadiene 
au cucerit în toamna anului 1943 sudul 
Italiei, înlesnind dislocarea bazelor de 
aviaţie ale Armatei 15 aeriene americane în 
sudul Italiei, pe aerodromurile Foggia, Bari, 
Brindisi, de la care distanţele de zbor erau 
de 800-900 km faţă de România, intrând în 
posibilităţile de zbor ale bombardierelor și 
a aviaţiei de vânătoare. Ca urmare, aviaţia 
americană a desfășurat, de la 4 aprilie 1944, 

până la 19 august 1944 o serie de operaţii 
aeriene de mare amploare, asupra centrelor 
sensibile de pe teritoriul naţional și în 
primul rând, asupra platformei petrolifere 
Ploiești-Câmpina. Forţa combativă a 
artileriei antiaeriene pe teritoriul naţional 
era următoarea: 81 de Baterii grele, 84 de 
Baterii ușoare, 12 Baterii de proiectoare și 
3 Companii de baloane. Pe teritoriul ţării se 
mai găseau următoarele subunităţi germane: 
30 Baterii grele, 18 Baterii ușoare, 5 Baterii 
proiectoare și 4 Baterii de camufl aj ceaţă.

În zona Ploiești-Câmpina a operat 
Brigada 5 Artilerie Antiaeriană, care de la 
15 iulie 1944 s-a transformat în Brigada 
4 Artilerie Antiaeriană (înapoiată de pe 
front la Brașov), comandată de generalul 
Rudeanu, având în subordine Regimentul 

7 Artilerie Antiaeriană, comandat de col. 
Gheorghe Turtureanu și Regimentul 9 
Artilerie Antiaeriană, comandat de col. 
Nicolae Zăgănescu. Germanii aveau Divizia 
5 Artilerie Antiaeriană, comandată de 
generalul Kuderna, având în subordine două 
regimente: 180 și 202 Artilerie  Antiaeriană.

Armata 15 Aeriană a S.U.A. avea 
în compunere circa 1500 avioane de 
bombardament tip B-17 Fortress, și B-24 
Liberator, precum și avioane de vânătoare 
de tipurile P-38 Leightning și P-51 
Mustang pentru bombardamentul de zi. 
Pe bombardamentele pe timp de noapte 
s-au folosit avioanele britanice, de tipurile 
Wellington și Halifax. 

În această situaţie operativ-strategică, 
Armata 15 Aeriană a S.U.A., începând cu 
4 aprilie 1944, timp de 5 luni a executat 
14 lovituri aeriene, dintre care 11 noaptea, 
asupra obiectivelor de pe teritoriul 
românesc pentru îndeplinirea scopurilor 
ce și le propusese. Din analiza frecvenţei 
atacurilor executate pe obiective, rezultă că 
zona Ploiești-Câmpina a fost bombardată 
de 30 de ori, Bucureștiul de 20 ori, Brașovul 
de 7 ori, Giurgiu, Focșani de 5 ori ș.a.

Bombardamentul asupra Bucureștiului 
s-a desfășurat la 4 aprilie 1944, în plină zi, 
la ora 13.45, când în Gara de Nord se afl au 
numeroase trenuri de refugiaţi. „Covorul” 
s-a realizat pe Gara de Nord, pe Atelierele 
C.F.R. „Griviţa”, pe liniile de triaj și pe 
cartierele de locuit de la periferia orașului. 
Ca urmare s-au înregistrat 3600 de morţi, 

înhumaţi în noul „Cimitir 4 aprilie”.
Mai puternic a fost bombardamentul din 

5 aprilie 1944 asupra platformei petrolifere 
Ploiești-Câmpina, când s-au produs mari 
distrugeri Rafi năriilor „Standard”, „Astra 
Română”, „Concordia”, „Orion”, a Gării 
de Sud, Cercului Militar, liceelor de fete 
„Despina Doamna” și „Regina Elisabeta”, 
liceului „Nicolae Bălcescu”, Spitalului 
Maternitate ș.a. Pentru apărarea platformei 
Ploiești-Câmpina s-au întrebuinţat 83 
Baterii artilerie antiaeriană, din care 45 
baterii au fost germane. S-au folosit 29 de 
staţii de radiolocaţie deservind bateriile 
de trageri germane (25 staţii) și 4 staţii 
pe cele române. Frecvenţa atacurilor 
bombardierelor anglo-americane a fost 
sporită în lunile iulie-august 1944. În 
anul 1944, anglo-americanii au pierdut în 
bombardamente și pe calea de întoarcere 
300 de avioane. În zona Trestieni a existat 
un „Ploiești fals”, care a dat rezultate 
la primele bombardamente, după care 
a fost desconspirat. Din declaraţiile 
piloţilor americani rezultă că „majoritatea 
bombardierelor au fost doborâte de către 
artileria antiaeriană, mai ales cea din zona 
Ploiești”.

Prin numărul mare de atacuri asupra 
obiectivelor Ploiești și București, 
Regimentele 1 și 3 Art. A.A. la București 
și Regimentele 7 și 9 Art. A.A. la Ploiești 
au dus greul luptelor cu aviaţia anglo-
americană, având mari pierderi în vieţi 
omenești și tehnică de luptă.

ARTILERIA ANTIAERIANĂ ÎN CAMPANIA MILITARĂ ARTILERIA ANTIAERIANĂ ÎN CAMPANIA MILITARĂ 
DESFĂŞURATĂ  ÎN PERIOADA 23 AUGUST-31 AUGUST 1944DESFĂŞURATĂ  ÎN PERIOADA 23 AUGUST-31 AUGUST 1944

a începutul anului 1944 frontul până la 19 august 1944 o serie de operaţii
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Salajan Bogdan-Lucian 

ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI SPICUIRI (3)

SSSSSSSSSSSalajan Bogdan Lucian

Înainte de primul război mondial, 
în Ploiești  funcționau nouă școli 

primare de băieți și nouă școli primare  de 
fete, trei școli mixte, o școală frobeliana 
(după pedagogul german Friedrich 
Froebel, inventatorul  grădiniței pe la 
1830), Liceul “ Sf-ții Petru și Pavel” , Școala 
Secundară “Despina Doamnă”, Școala de 
meserii, Școala profesională de fete, Școala 
Comercială inferioară. 

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.

În 1922 în învățământul secundar 
ploieștean, ca și în întreaga țară se trece la 
notarea cu califi cative (se va reveni după 
câțiva ani). Într-o scurtă trecere în revistă, 
în perioada interbelică , pe lângă școlile 
particulare (de grad primar) mai vechi, care 
își continuă activitatea (ex. Scoala “Luca 
Moise”, Școala Evanghelică) apar și altele 
noi: Școala Italiană (1928) și Școala Catolică. 
În învățământul secundar particular, se 
menține Institutul de fete “Regina Elisabeta” 
(pensionul) și apar două gimnazii de 
băieți, “Nicolae Bălcescu” (1923) și “Mihai 
Eminescu” (1928), primul reușind să ajungă 
liceu, al doilea încercând numai. 

Din  1928  se aplică și în Ploiești noua 
Lege a învățământului secundar, prin care:

- cursul inferior (gimnaziul) se reduce la 
trei ani, iar cel superior renunță la furcație;

- se trece de la împărțirea anului școlar în 
semestre la cea în trimestre;

- se introduce ora de 50 de minute (în loc 
de 60);

- noul plan de învățământ acordă 
disciplinelor realiste 25% din ore;

- se introduce examenul de admitere 
în clasa a IV-a (capacitatea sau micul 
bacalaureat) și sesiunea din iunie la 
admiterea în clasa I.

 Potrivit Legii dr. Angelescu din anul 
1934, scolile secundare revin la cursul de 
opt ani, patru clase cel inferior și patru 
ani cel superior; la liceele teoretice reapare 
furcația dar numai la ultimele două clase 
(secțiile literară și științifi că); toate școlile 
secundare capătă o durată de opt ani și 
titlul de licee.  Astfel Școala de meserii 
devine Liceul Industrial de Băieți, Școala 
Profesională devine Liceul Industrial de 
fete, școlile comerciale se unifi că în Liceul 

Comercial de băieți “Spiru Haret” și apare 
Liceul Comercial de Fete. Se păstrează 
școala de menaj și activează cinci școli de 
ucenici.

În Enciclopedia României din 1940 
(Dimitrie Gusti, Mircea Vulcănescu și alții) 
vol II, sunt enumerate următoarele instituții 
de învățământ din orașul Ploiești:
- Liceul de băieți “Sfi nții Petru și Pavel”; (în 
clădirea de pe bulevard)
- Liceul de fete “Despina Doamnă”; (în 
clădirea de pe str. Bunavestire nr. 8)
- Liceul particular de fete “ Regina 
Elisabeta”; (într-o clădire de pe str. B.N. 
Vasiliu azi Diligenței)
- Liceul comercial de băieți “Spiru Haret“; 
(în clădirea de pe str. Oilor-azi Gh. Doja)
- Liceul comercial de fete;
- Liceul industrial de băieți;
- Liceul industrial de fete;
- Școala normală de băieți;
- Școala normală de fete;
- Două gimnazii de băieți (“Nicolae 
Bălcescu” și “Mihai Eminescu”);
- Gimnaziul comercial de băieți;
- Gimnaziul comercial de fete;
- Gimnaziul industrial de fete;
- Școala de aplicație;
- Școala de menaj;
- Școala de industrie casnică;
- 29 școli primare de stat; (Soala nr. 1 pe 
strada Ștefan cel Mare nr. 5-actual CSSP)
- 3 școli primare confesionale;
-16 grădinițe de copii;

LICEUL SFINȚII PETRU ȘI PAVEL
Începuturile le-am povestit în numărul 

trecut. Liceul a devenit unul dintre cele 
mai cunoscute din țară. De numele său se 
lega imaginea fațadei monumentale, cu 
statuile celor doi Sfi nți Apostoli și cei doi 
lei, uniformele cu inițialele „L.P.P.” deasupra 
numărului matricol, pe peticul de catifea 
vișinie de pe brațul stâng. În anul 1939, 
cu prilejul aniversării a 75 ani de existență 

apare volumul „Istoricul Liceului Sfi nții 
Petru și Pavel”, scris de profesorul Stoica 
Teodorescu. De aici citez un pasaj care 
descrie impunătoarea cladire a liceului, 
remarcată, așa cum am arătat și-n numărul 
trecut, de către Constantin Diaconovici în 
vol III al “Enciclopediei române” (1904, 
Sibiu):

 “Nu poți trece pragul fără a nu te opri 
un moment cu privirea și asupra acelor doi 
Apostoli ai Evangheliei, orânduiți de strajă 
la țâțânile ușii mijlocii a intrării, în mărime 
naturală, și cucernic infățișați, unul cu 
sabia, Pavel, altul cu cheia, Petru, așa dupa 
cum biserica i-a arătat lumii de-a lungul 
veacurilor, spre știința și venerație. Sunt 
patronii școalei sub egida lor apostolicească 
și de sfi nțenie, și-a depănat școala rostul 
ei de până acum. Cine a intrat și va intra 
și de acum înainte în cuprinsul școalei, să 

înteleagă că intră într-un lăcaș unde s-a 
propovăduit și se va propovădui cuvântul 
adevărului și al învățăturii, spre luminarea 
și a minții și a cugetului celor ce râvnesc 
cu adevărat a cunoaște și a merge pe căile 
bune și cinstite ale vieții. Nu se putea crede 
o emblemă patronimică mai sugestivă decât 
a acestor doi Sfi nți Apostoli pentru liceul 
nostru. Dumnezeu să binecuvanteze pe cei 
cari, găsind-o, au dăruit-o școalei noastre. 
Dar tot înainte de a păși înăuntru, fără de 
vrere, aruncând ochii mai sus, vezi cea de-a 
doua parte a frontonului, care susținând 
frontispiciul, este prevăzut cu patru stâlpi 
în stil corintic, mai mult decat frumoși, iar 
printre ei se văd cele 3 ferestre ale sălii de 
recepție din spatele lăuntric al clădirii. În 
fi ne, frontispiciul poartă cu litere mari - de 
caracter latin - numele LICEUL SF-ȚII 
PETRV ȘI PAVEL.” 

Proiectul inițial al clădirii  a aparținut 
arhitectului Toma N. Socolescu, care era și 
arhiectul orașului. Până la urmă proiectul a 
fost realizat de arhitectul Th oma  Dobrescu 
care este și constructorul care l-a  realizat. 
Demn de amintit este și că liceul avea o 
bibliotecă impresionantă. Biblioteca liceului 
a purtat , in primul an (1864), numele 
Biblioteca Dimitrie N. Dimitriade – drept 
recunoștință  d-nei Maria Dimitriade, 
donatoare a 106 volume literare , didactice, 
latine, franceze, germane și românesti, 
volume care aparținuseră soțului ei decedat 
nu demult. Cu trecerea anilor , planul de 
învățământ s-a îmbogățit și diversifi cat. Încă 
din anul școlar 1877-1878, s-a constatat  
că gimnaziul se sprijinea deja pe un corp 
didactic defi nitiv și califi cat, care în timp s-a 
impus nu numai în învățământul ploieștean 
ci și în cel național.Liceul de băieți Sfi nții Petru și Pavel, fațada dinspre bulevard.Liceul de băieți Sfinții Petru și Pavel fațada dinspre bulevard

Intrarea în liceul Sfi nții Petru și Pavel cu cei doi lei și cu apostolii

Ștefăniţă Lupu (Papură Vodă)  
a fost un domn al Moldovei 

între 1 decembrie 1659 şi 29 
septembrie 1661. 

Este fi ul lui Vasile Lupu şi la 
vârsta de numai 16 ani este numit 
domnitor în locul lui Gheorghe 
Ghica, la insistenţele şi rugăminţile 
tatălui său afl at la Constantinopol. 
Domnia sa a fost tulburată de 
Constantin Șerban din Ţara 
Românească, de turci şi tătari, care 
aduceau pretendenţi la tron. După 
aceste încercări, a urmat o ciumă 
şi apoi o foamete cumplită, astfel 
încât oamenii mâncau şi papură 

măcinată în loc de pâine. Din acest 
motiv a mai fost numit şi Papură 
Vodă. 

S-a îmbolnăvit şi a murit la 
Tighina, unde s-a dus ca să-i ajute pe 
turci şi tătari să construiască cetăţi 
de apărare împotriva cazacilor. 

PAPURĂ VODĂ - ORIGINEA 
PORECLEI 

Sorgintea acestei porecle o afl ăm 
din surse istorice care spun că 
domnul Moldovei, Vasile Lupu, şi 
Ecaterina Doamna au avut un fi u, 
pe Ştefăniţă, născut la 1641, care 

la numai 12 ani a fost întemniţat 
în fortăreaţa de la Buciuleşti-
Bistriţa, împreună cu mama şi sora 
sa Ruxandra, după ce logofătul 
Gheorghe Stefan l-a detronat pe 
domnitor. 

După 5 ani de captivitate, 
Ştefăniţă a fost eliberat, iar Poarta 
Otomană l-a numit în 1659 voievod 
pe tronul Moldovei; era fi rav la trup 
din cauza îndelungatei detenţii, 
însă cu mintea ageră, făcând faţă 
răspunderilor ce-i reveneau pentru 
refacerea Moldovei, bântuită de 
secetă. Dar atât de cumplită a 
fost calamitatea, încât populaţia 

ajunsese să se hrănească cu 
pâine din coajă de copac şi... din 
papură, de unde i s-a tras tânărului 
domnitor porecla de Papură vodă. 

Stefăniţă s-a dovedit însă 
un bun apărător al intereselor 
Țării Moldovei, intărind relaţiile 
cu vecinii. În special cu Tara 
Românească, a dezvoltat comerţul 
şi economia, i-a scutit pe ţărani 
de biruri. Stârnind nemulţumirea 
boierilor, la numai doi ani de 
domnie a fost găsit ucis de mâna 
uneltitorilor.

sursa: atlas-geografi c.net 
sursa foto: cersipamantromanesc
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

Din acest motiv, întrebarea care complică și mai mult 
situaţia deja încurcată din Libia este următoarea: 

Haft ar, care a primit o instrucţie militară în Uniunea 
Sovietică înainte de prăbușire și apoi a trecut în tabăra 
SUA, furnizând servicii pentru CIA, al cui om este acum 
în realitate? Al Rusiei, care îi oferă arme și luptători, sau al 
serviciului american de informaţii CIA? Răspunsul îl dă 
fostul director adjunct al MIT (Serviciul turc de Informaţii 
– n.r.), Cevat Oneș: „Acesta este categoric omul Rusiei, nu îi 
putem spune omul CIA. La un moment dat s-a dus în SUA, a 
fost instruit de CIA, a intrat sub controlul CIA, nu există nicio 
îndoială în acest sens. Acum este implicat într-o luptă pentru 
putere în Libia și în această luptă există părţi precum Europa, 
America, Rusia, Israel. Există forţe de la care primești sprijin 
și în cadrul acestor părţi implicate, din acest punct de vedere 
trebuie să privim. În funcţie de forţele de la care primește 
sprijin poate fi  din Rusia, poate fi  din America…”

Cum adică?
„Nici Rusia, nici SUA nu îi sunt străine lui Haft ar. 

Însă acum, în ceea ce privește Libia, SUA și Rusia se situează 

pe fronturi antagonice și, din această perspectivă, atât Rusia 
cât și SUA, își fac socoteli în legătură cu viitorul Libiei. SUA nu 
își doresc evoluţii care să ducă la extinderea controlului Rusiei 
în Libia. Mai ales după ce Rusia i-a trimis lui Haft ar avioane 
din Siria, vedem că SUA încearcă să se implice mai mult și că 
fac tot posibilul pentru a controla ajutoarele rusești”.

Cum se poate ca aceeași persoană să fi e omul ambelor 
părţi, se poate avea încredere într-o asemenea persoană? 
„Nu este o problemă de încredere. Sarraj și Haft ar se numără 
printre forţele care luptă acum pentru a controla Libia. 
Atât SUA cât și Rusia vor să se folosească de aceste forţe. Și 
unele ţări europene vor să își modeleze politicile în funcţie 
de evoluţii. Haft ar este mai puternic din punct de vedere al 
armelor și al petrolului, guvernul de la Tripoli este în schimb 
o structură recunoscută a Naţiunilor Unite. Din momentul 
în care Sarraj a început să fi e sprijinit de Turcia, șansele ca 
guvernul Sarraj să fi e dat jos s-au diminuat și în Libia a 
început o nouă perioadă”.

Deci Haft ar are legături și cu CIA și cu Rusia. Oneș 
continuă: „Și SUA joacă duplicitar, nu se poate spune că-l 

sprijină deplin pe Sarraj sau pe Haft ar. Joacă duplicitar 
într-un mod echilibrat. Și Rusia, deși se știe că se afl ă în 
spatele lui Haft ar, nu îl neglijează nici pe Sarraj, nu și-a 
încetat legătura cu acesta. Se pare că în acest joc, doar 
Turcia i-a oferit sprijinul covârșitor lui Sarraj și a oprit 
înaintarea lui Haft ar. Rusia, care îl susţine pe Haft ar, face 
noi tentative. Este posibil ca subiectul Haft ar să fi e retras 
din joc însă în locul lui poate veni altcineva”.

     

Până la urmă, alături de cine este Haft ar?
„În contextul actual, nici Rusia și nici SUA nu 

sunt în mod deschis împotriva lui Haft ar. Vor să își păstreze 
imparţialitatea și faţă de Tripoli, și faţă de Tobruk, adică 
și faţă de Haft ar și faţă de administraţia Sarraj. Numai că, 
după cum se vede în acest moment, Rusia pare că vrea să îl 
sprijine mai mult pe Haft ar”.

Adică ambele state joacă duplicitar? „Ambele vor să 
deţină controlul…”.

sprijină deplin pe Sarraj sau pe Haftar Joacă duplicitar

HAFTAR ESTE OMUL RUSIEI SAU AL CIA?HAFTAR ESTE OMUL RUSIEI SAU AL CIA?
Guvernul de Acord Naţional de la Tripoli, adică administraţia Sarraj, care și-a asigurat dominaţia în Libia cu 

ajutorul Turciei, este considerat un guvern legitim de către comunitatea internaţională. În schimb, numeroase 
ţări sunt dispuse să acorde sprijin forţelor generalului Haft ar. Printre acestea, Rusia, Egipt, Emiratele Arabe Unite și 
Franţa, în particular, SUA au reacţionat faţă de decizia Rusiei de a trimite avioane de luptă lui Haft ar, dând impresia că 
îl susţin pe Sarraj, însă acest lucru nu înseamnă că nu au contacte cu Haft ar. Adică SUA nu și-au întrerupt legătura cu 
Haft ar, pe care în trecut îl foloseau în mod direct și care în prezent a devenit omul Rusiei sau războinicul împuternicit 
al Rusiei în Liban, comentează ziarul Milliyet. Grigoraş NIŢĂ; Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
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