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 „Fiecare om are trei caractere: cel care îi este atribuit, cel pe care şi-l 
atribuie el însuşi şi, în sfârşit, cel pe care îl are în realitate.”

- Culese de Tata  Victor Hugo (1802 - 1885) scriitor francez

Ziarul   Ploiestii,

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

SĂ ÎMI SPUI, SĂ ÎMI SPUI, 
CA SĂ TE CAUT!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Ah, ce mult te mai vreau. O 
să-ți dau ce nici n-ai visat. O să te 

ridic la cer. Nu ai fantezie pe care să nu 
ți-o împlinești cu mine. Nimeni nu ți-a 
făcut ce o să îți fac eu. Esti minunat. Esti 
unic. Meriți totul și o să îți fac mai mult 
de atât. Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. 
Sunt născută pentru tine. Nu te las să 
spui nimic pentru că nici nu vei mai avea 
vorbe. Vei fi  mut de uimire. De dorință. 
Iar eu o să-ți satisfac și cel mai nebunesc 
gând. Pot să fi u curva ta. Să fi u amanta 

ta. Pot să fi u ce vrei tu. Poți să te joci cu 
mine. Sunt fi erbinte. Ard de nerăbdare să 
mă vrei. Și nici nu îți cer nimic. Aproape 
nimic. Cel mai mic nimic. Nu am decât 
o pretenție. Una mică... Ce? Nu mă 
vezi? Sunt aici, lângă tine. Sunt chiar în 
fața ta. Nu te rog decât ceva...s-o pui pe 
mine! Doar pe mine. Umezește-o puțin 
și pune-o! Nu știi cum? Vrei să îți arăt!? 
E simplu. E poziția mea preferată. Poziția 
68 şi îţi rămân dator. Mă recunoști după 
siglă. Un Cupidon mâncând dintr-un 
Măr, cu un Buchet de fl ori plin de Săgeți 
Plus o Dungă albă pe fundal albastru. 
M-ai găsit? Nu!? Cum, unde te uiți!? Aici, 
jos. Uite, îți fac și cu mâna, doar pune-o 
pe mine. O ai în mână. Apasă pe mine! 
Repet...pune ștampila pe poziția mea din 
buletinul de vot! Gata! Ai făcut-o si de 
data asta! Îți mulțumesc! Acum poți pleca 
liniștit acasă. O să te caut eu. Avem timp.
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PRIMĂRIA SINAIA A RELUAT LUCRĂRILE PRIMĂRIA SINAIA A RELUAT LUCRĂRILE 
LA SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂLA SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ

• CONTRACTUL SEMNAT ARE O VALOARE DE PESTE • CONTRACTUL SEMNAT ARE O VALOARE DE PESTE 
40 MIL. LEI40 MIL. LEI
• FINANȚAREA VA FI ASIGURATĂ DIN BUGETUL STAȚIUNII• FINANȚAREA VA FI ASIGURATĂ DIN BUGETUL STAȚIUNII

Primăria Sinaia a anunțat că au reînceput lucrările la noul -de fapt, vechiul 
spital nou!- din oraș. Licitația organizată de autoritățile locale a fost 

câștigată de companiile Bog’Art SRL și UTI Grup SA, iar valoarea contractului 
de continuare a lucrărilor este de 40.567.650 lei, fără TVA și va fi  asigurată din 
bugetul local al orașului Sinaia.

Primarul Vlad Oprea declara că unitatea va fi  singurul Spital Clinic de 
Urgență de zonă montană din România.
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Cum va folosi CJ Prahova Cum va folosi CJ Prahova 
excedentul fi nanciar excedentul fi nanciar 
în sumă de 88 milioane de leiîn sumă de 88 milioane de lei
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Orfelinatul de la Orfelinatul de la 
Vălenii de Vălenii de 
Munte se va desfi ințaMunte se va desfi ința
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PDM, între un trecut PDM, între un trecut 
fraudulos și negru fraudulos și negru 
și un viitor întunecatși un viitor întunecat

Sportivele CSM Sportivele CSM 
Ploiești – fruntașe la Ploiești – fruntașe la 
prima ediție a Rhythmic Starprima ediție a Rhythmic Star
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DEBUT DE AN ȘCOLAR CU MASCĂ, DEBUT DE AN ȘCOLAR CU MASCĂ, 
TEAMĂ ȘI NEMULȚUMIRITEAMĂ ȘI NEMULȚUMIRI
Deranjant, trist și atipic 

început de școală în acest 
an de pandemie pentru cei 2,8 
milioane de elevi din România 
și peste 100.000 din Prahova! O 
primă zi fără fl ori, fără festivități 
de deschidere, fără străzi 
inundate de copii. Elevii sunt 
nemulțumiți și temători. Părinții 
sunt nemulțumiți și temători. 
Profesorii sunt nemulțumiți și 
temători. Stări absolut justifi cate, 

în acest experiment global, 
numit coronavirus, pentru care 
totuși nimeni nu e vinovat, 
dar toată planeta trebuie să se 
adapteze, temporar (sperăm!), 
unei vieți noi. Unor reguli 
stricte. Unei stări noi. Primăriile, 
Guvernul, Ministerul Educației, 
inspectoratele școlare sunt cele 
arătate cu degetul, fi ind, rând pe 
rând, glorifi cate sau culpabilizate, 
neîndemânatice sau indiferente, nepregătite sau neinspirate etc.

Partidele politice au primit, în 
prima decadă a lunii septembrie, 

o subvenție totală de 57.192.424,10 
lei, anunță Autoritatea Electorală 
Permanentă. Banii au fost alocați după 
cum urmează: Partidul Social Democrat 
- 28.614.798,63 lei,  Partidul Național 
Liberal - 15.882.737,13 lei, Uniunea Salvați 
România - 4.240.642,59 lei,  Partidul 
Alianța Liberalilor și Democraților 
- 3.471.490,71 lei,  Partidul Mișcarea 
Populară - 1.908.289,16 lei,  Partidul 
PRO România - 2.650.401,62 lei, Partidul 
Forța Națională - 424.064,26 lei, Uniunea 
Națională pentru Progresul României - 
87.033,34 lei. 

O CĂCIULĂ DE O CĂCIULĂ DE 
BANI PENTRU BANI PENTRU 

PARTIDEPARTIDE Luni seară, în chiar Ziua Înălțării Sfi ntei Cruci, 
Monumentul Eroilor de pe Caraiman, afl at în 

proces de restaurare, a fost iluminat cu prilejul împlinirii 
a 92 de ani de la inaugurare (14 septembrie 1928). Pe 
cerul Văii Prahovei a putut fi  văzută lumina albastră 
a Crucii Caraiman, iar Ministerul Apărării Naționale 
a comunicat: „luminile au fost aprinse din nou pe 
Crucea comemorativă a eroilor români din Primul 
Război Mondial de sărbătoarea Sfi ntei Cruci, în onoarea 
eroilor români căzuți la datorie în Marele Război. Jertfa 
poporului român în această primă mare confl agrație a 
secolului XX se ridică la aproximativ 985.000 de oameni, 
răpuși pe câmpul de luptă, în spatele frontului, în spitale, 
din rândul răniților sau bolnavilor și în teritoriile ocupate 
de armatele Puterilor Centrale. Se adaugă cei 75.491 de 
invalizi de război, ca urmare a rănilor din cursul luptelor.”

STAREA DE ALERTĂ, PRELUNGITĂ CU ÎNCĂ 30 DE ZILE
Executivul a prelungit cu 30 de 

zile  starea de alertă  pe teritoriul 
României începând cu data de 15 septembrie 
2020.  Prin documentul elaborat au fost 
stabilite măsurile care se aplică în această 
perioadă pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de Covid-19. Ce trebuie 

să reținem este că masca de protecție se va 
purta în continuare în mod obligatoriu în 
spațiile publice închise, spațiile comerciale, 
mijloacele de transport în comun și la locul de 
muncă. De asemenea, masca este obligatorie 
și în spațiile publice deschise aglomerate, cum 
sunt piețele, târgurile, zonele de așteptare 

(stații de autobuz, de tren, aeroport), serbări 
publice, pelerinaje, în exteriorul obiectivelor 
turistice etc. Una dintre anexe reglementează 
procesul de vot din 27 septembrie. Practic, 
la acea dată, purtarea măștii este obligatorie 
pentru toată lumea, în exteriorul și interiorul 
secțiilor de votare.
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CRUCEA CARAIMAN, CRUCEA CARAIMAN, LUMINATĂ LUMINATĂ 
LA 92 DE ANI DE LA INAUGURARELA 92 DE ANI DE LA INAUGURARE
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Fostul președinte Traian Băsescu i-a cerut 
europarlamentarului Dacian Cioloș să-și 

dea demisia din politică pentru că, atunci când 
a fost premier, în 2016, a desfi ințat doi și un sfert 
și a lăsat clanurile să își facă de cap peste tot în 
țara asta. Haoleu, mânca-ți-aș, dar cine umbla, 
bre, cu Bercea Mondialu` și cu toate clanurile 
din sudul țării, nu fratili lu` matali, Mirciulică? 
Cioloșu ăla nu prea s-a băgat în cârd cu noi, dar 
și tălică, trăi-ți-ar puradeii, te trăgeai în poze 

cu noi. Ho, da` zi, mai are Piranda ta salba aia 
sau i-ai dat-o lu` gagica matale blondină, ptiu, 
să nu fi i de deochi, că nu știu cum s-a uitat fata 
asta a noastră la un pocit ca matale... 

Toată lumea se vaită-și pe bună dreptate- 
de condițiile din școala de astăzi, în 

vreme de pandemie, sugerând ba că elevii sunt 
ținuți ca la închisoare, ba că ministreasa Anisie 
e proastă, ba că există risc de infectare, ba că 
micuții nu pot purta masca, ba, ba, ba... Ei bine, 
dragilor, acuma nu contest că toată lumea aia 
care ne conduce e dobitoacă, dar stați așa, că vă 
întreb și eu una: de unde vreți să ia prostălăii 
ăștia alte școli? Nu cumva le avem pe cele pe 
care le-a construit societatea 30 de ani? Nu 
cumva sunt școlile alea de unde, dacă se fura, 
noi întorceam superior capul sau mustăceam 
din nas, că ziceam că nu ne băgăm în cârd cu 
hoții? Așa că, frumoșilor, culegem astăzi ce-am 
semănat 30 de ani, bine?

Oana Lovin, fătușca aia cu videochaturi, 
devenită vedeta Antenei 3, a fost 

prezentă la inaugurarea metroului din Drumul 
Taberei, strigând cuvinte porcoase către șeful 
statului: „m**e Klaus Werner Iohannis”. Când 
a fost ridicată de jandarmi, dusă la secție și 
amendată cu 400 lei, Miss Sparanghel striga 
că i se încalcă dreptul la liberă exprimare, iar 
sloganul e... o opinie politică”. Da, muică, dar 

acum depinde ce fel de politică faci. Dacă o 
practici pe-aia de seară, adică meseria ta de 
bază, ok, aia cu m**e poate fi  o opinie publică... 
Dar în miez de zi, pe stradă, se cheamă 
obscenitate. Cuuum? Nu știi ce e aia obscen? E 
fi x dracia aia de la videochaturile tale, madam!

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, susține 
că PSD înseamnă pentru români taxe 

mari și multe, infl ație mare și dobânzi mari, iar 
din acest motiv, pentru sănătatea economiei, 
social-democrații trebuie să dispară de pe scena 
politică. Ei, Florine, dacă e să ne întrebați pe 
noi, și PNL ar trebui să dispară, să se arunce de 
mână cu PSD în Dunăre, măcar în Dâmbovița 
voastră de București, amândoi cu câte o piatră 
de gât, să fi m siguri că vă duceți la fund  și nu vă 
mai întoaceți vreodată la Palatul Victoria. Cum 
ar veni...„pentru sănătatea dumneavoastră, 
aruncați-vă câte 30  de....în Dunăre...” Acuma, 
cinstit, tu chiar crezi că există vreo diferență 
între voi? Nu, dragă, doar că din când în când 
vă schimbați pălăriile între voi. 

Apropo de inagurarea metroului: PSD se 
dă cu capul de pereți de necaz că Orban 

a tăiat fundița, ci nu un premier PSD: „ei dau 
azi în funcțiune un proiect deblocat și realizat 
în proporție de 99% de guvernele social-
democrate.” Aha, deci recunoașteți deschis că 
inclusiv voi sau mai ales v-ați câcâit un deceniu 

la ceea ce chinezii fac într-o jumătate de an, nu? 
Cât despre tocat frunze, mă rog, funde... mde, 
bre, voi unde trăiți, nu în Românica?, că doar 
aci e vorba aia... „nu-i pentru cin`se pregătește, 
ci pentru cin`se nimerește...”

PSD jubilează și zice că Guvernul Orban 
a luat-o razna, asta după ce a apărut o 

făcătură în presă cum că un funcționar de la 
pașapoarte București a chemat la verifi care 

un... mort. Povestea e așa: „o mamă a făcut o 
cerere la Serviciul Pașapoarte București pentru 
a i se elibera fi icei sale minore pașaportul. 
Solicitarea a fost respinsă, iar motivul este ireal: 
tatăl minorei este mort și, pentru a i se elibera 
copilei pașaportul, ar fi  nevoie de verifi cări 
suplimentare, inclusiv de „prezentarea” tatălui 
decedat la sediul Serviciului.” Haide, dragă, 
râde hârb de oală spartă: voi ați chemat morții 
la vot, ba ăștia au și votat, iar voi vă cramponați 
de un biet funcționar care aduce la raport unul 
din lumea aialaltă. La o adică, ia să vedem: 
incompetentul ăla de cine a fost angajat și a cui 
pilă a fost, a PSD sau a PNL?

Scandal mare după ce Gabriela Firea, 
primarul general al Capitalei și soțul ei, 

Florentin Pandele, primarul din Voluntari, s-au 
fotografi at cu copiii lor în sălile de clasă, deși 
peste tot în țară, accesul părinților în unitățile 
de învățământ a fost interzis, ca măsură 

împotriva răspândirii covid. Acuma nici nu se 
știe ce a deranjat mai mult, faptul că cei doi au 
intrat în școală sau că nu au purtat mască. Mă, 
oft icoșilor, ce nu ați priceput voi până acum, că 
legile  sau regulile îs făcute doar pentru proști? 
Asta e, frate, cine poate, oase roade, cine nu, nici 
carne moale! Eu zic că singurul care trebuie să 
crape de ciudă în toată chestia asta e Florentin, 
fi indcă niciodată nu se spune „Pandele și soția 
sa”, ci invariabil „Firea și soțul ei”, deci omulețul 
ăsta e blestemat să stea în umbra nevestei până 
la adânci bătrânețe. Vai de capul lui, nu l-ar fi  
cunoscut nici cartierul lui, dacă n-ar fi  luat-o de 
nevastă pe tanti Mița-Biciclista de Firea.

Cică PNL a înfi ințat un al șaselea post de 
secretar de stat la Ministerul Educației, 

acuză PSD: „după ce doi secretari de stat din 
Ministerul Educației au rămas în concediu 
chiar înainte de începerea școlii, un al șaselea 
post de secretar de stat a fost înfi ințat, pentru 
ca munca celor doi ( n.n.-secretari de stat) afl ați 
în campanie să fi e făcută de cinveva. Flăcăi, 
voi n-ați priceput că la PNL e foame mare, că 
trebuie să mănânce și gurile lor ceva? Naiba v-a 
pus să-i țineți pe bară 7 ani? Normal că oamenii 
sunt hămesiți! Tura viitoare stabiliți între voi o 
paritate, voi 4 ani, ei 4 ani, ca să nu halească 
unul tot și altul să rămână cu ochii în soare...
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SCANDAL, CU SPRAY 
LACRIMOGEN, APLANAT DE 
POLIȚIȘTI LA PODENII NOI

Polițiștii au fost sesizați prin 
apel 112 că, în exteriorul unei 
instituții publice din localitatea 
Podenii Noi, a avut loc un confl ict 
verbal spontan între patru bărbați. 
La fața locului s-a deplasat un 
echipaj de poliție care a identifi cat 
cele patru persoane implicate, 
respectiv patru bărbați cu vârste 
cuprinse între 25 și 48 de ani. 

„Din  cercetări a rezultat faptul 
că unul dintre bărbați a utilizat 
spray-ul iritant lacrimogen, 
motiv pentru care două dintre 

persoanele împlicate în confl ict 
au necesitat îngrijiri medicale la 
fața locului. Ulterior, cele două 
persoane au fost transportate la 
spital, fără a necesita internarea”, 
a precizat IPJ Prahova. Cercetările 
sunt continuate de polițiști în 
vederea stabilirii cu exactitate a 
tuturor împrejurărilor în care a 
avut loc incidentul. „La fi nalizarea 
cercetărilor, se vor lua măsurile 
legale care se impun”, a mai 
anunțat IPJ Prahova.

BĂTAIE APLANATĂ DE 
JANDARMI ÎN PLOIEȘTI
Incidentul a avut loc în zona 

de vest a municipiului. Scandalul 
a pornit în zona blocurilor de pe 
Șoseaua Vestului. Patru tineri au 
început să se lovească reciproc, 
apoi s-au alergat, iar în zona 
intersecției Șoseaua Vestului 
cu strada Gheorghe Gricore 
Cantacuzino s-au luat la bătaie. Un 

echipaj de  jandarmi a intervenit 
pentru aplanarea altercației iscate 
pe fondul unui confl ict spontan 
între cei patru tineri care se loveau 
reciproc. „Jandarmii au intervenit 
prompt, au  aplanat confl ictul și au 
identifi cat făptuitorii, întocmind în 
cauză acte de sesizare sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de „Loviri 
sau alte violente”, în conformitate 
cu prevederile art.193, Cod Penal. 
Persoanele implicate în confl ict, 
împreună cu documentele de 
sesizare au fost predate organelor 
de urmărire penală, pentru 
continuarea cercetărilor”, a 
precizat IJJ Prahova.
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CUM VA FOLOSI CJ PRAHOVA 
EXCEDENTUL FINANCIAR ÎN 

SUMĂ DE 88 MILIOANE DE LEI

DOSARE PENALE PENTRU 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

DEPOZITATE NELEGAL
Polițiștii din cadrul Serviciul 

Arme, Explozivi și Substanțe 
Periculoase au acționat în județul 
Prahova pentru   verifi carea 
legalității deținerii și utilizării 
produselor de protecție a 
plantelor și a îngrășămintelor 
chimice.   Polițiștii au efectuat 
controale atât la agenții economici 

autorizați să dețină și să utilizeze 
produse de protecția plantelor 
din grupele toxic și foarte toxic, 
cât și la asociațiile agricole. „În 
urma verifi cărilor efectuate, la 

sediul unei societăți din comuna 
Fulga a fost descoperită cantitatea 
de aproximativ 25.000 kg de 
azotat de amoniu depozitată în 
spații neprotejate”, a precizat 
IPJ Prahova. La sediul unei alte 
societăți agricole, de data aceasta 
situată în comuna Ciorani, a 
fost identifi cată cantitatea de 
180.000 kg de îngrășăminte 
chimice (complexe chimice) care 
se afl au depozitate în condiții 
necorespunzătoare, precum și 
mai multe recipiente din plastic 
provenind de la produsele de 
protecția plantelor care nu au fost 
eliminate conform prevederilor 

legale. „În ambele cazuri au fost 
întocmite dosare penale sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de ”nerespectarea obligaţiei de 
depozitare a îngrăşămintelor 
chimice şi produselor de protecţie 
a plantelor numai ambalate şi 
în locuri protejate”, totodată 
fi ind aplicată o sancțiune 
contravențională conform art. 31 
alin. 1 lit.b din OG nr. 4/1995”, a 
mai anunțat IPJ Prahova.
BĂRBAT REȚINUT, DUPĂ CE 

A DAT FOC LA O CASĂ
Polițiștii din cadrul Secției 

de Poliție Rurală Apostolache 

efectuează cercetări într-un 
dosar penal privind săvârșirea 
infracțiunii de distrugere. 
Bărbatul acuzat de faptă a fost 
identifi cat. „Din cercetări s-a 
stabilit faptul că, în cursul  nopții 
de 9 spre 10 septembrie a.c.,  
persoana bănuită ar fi  incendiat 
o locuință din comuna Salcia”, a 
anunțat IPJ Prahova. În cauză, în 
urma administrării probatoriului, 
a fost dispusă reținerea persoanei 
pentru 24 ore, urmând ca aceasta 
să fi e prezentată Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești, cu 
propunere de luare a unei măsuri 
preventive.

Consiliul Județean Prahova a rectifi cat 
din nou bugetul propriu al județului 

pe anul 2020 prin suplimentarea veniturilor 
și cheltuielilor totale cu suma de 9.707,36 mii 
lei. Totodată, aleșii au aprobat redistribuirea 
unor sume între articole și/sau alineate 
în structura cheltuielilor, conform unor 
infl uențe survenite pe parcurs. Dar cel mai 
important, aleșii au votat felul în care vor 
utiliza excedentul înregistrat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă 
de 88.595,78820 mii lei. Iar banii au fost 
direcționați după cum urmează: 

-395,13820 mii lei pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă provenite 
din decalajele între veniturile și cheltuielile 
secțiunilor de funcționare și dezvoltare în 
anul curent; 

-13.651, 00 mii lei pentru lucrările de 
refacere a infrastructurii fi nanțate din 

Fondul de Intervenție al Guvernului, 
cuprinse în secțiunea de funcționare;

-15.722,33 mii lei pentru asigurarea 
cheltuielilor de funcționare din sistemul de 
protecție a copilului și al centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap;

-34.971,61 mii lei ca sursă de fi nanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

-4.513,00 mii lei „transferuri pentru 
fi nanțarea cheltuielilor de capital în 
domeniul sănătății” la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești; 

-741,00 mii lei  „transferuri pentru 
fi nanțarea cheltuielilor de capital în 
domeniul sănătății” la Spitalul Obstetrică - 
Ginecologie Ploiești;

-5.507,00 mii lei „Alte transferuri- 
Programe comunitare”-pentru asigurarea 

contribuției de 2% și a cheltuielilor 
neeligibile la proiectul „Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de apă și canalizare 
în județul Prahova”; 

-10.594,71 mii lei pentru fi nanțarea 
proiectelor fi nanțate în cadrul Programului 
aferent Politicii de Coeziune a U.E., 
Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și 
a altor facilități și instrumente postaderare 
din perioada de programare 2014-2020; 

-2.500,00 mii lei pentru fi nanțarea 
proiectelor fi nanțate în cadrul Programului 
aferent Politicii de Coeziune a U.E., 
Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și 
a altor facilități și instrumente postaderare 
din perioada de programare 2014-2020 la 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova. 

CC

SS

onsiliul Județean Prahova a rectificat exercițiului bugetar al anului 2019 în sumă

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

În fi ne, dacă tot suntem la concurs de proiecte, 
Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că a elaborat 
și depus aplicația de fi nanțare pentru proiectul „Măsuri 
de sporire a capacității de circulatie pe DN 1 Valea 
Prahovei, sectorul de drum Comarnic -Predeal”, 
în vederea obținerii de fi nanțare nerambursabilă 
prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020. Obiectivul general al proiectului, spun cei de la 
CNAIR, „este de a spori efi ciența economică a rețelei 
de transport din Romania și de a aduce îmbunătățiri 
în ceea ce privește viteza de călătorie între Comarnic 
și Predeal.” Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de 
execuție, care înseamnă 3.686.797,35 lei, propune mai 
multe obiective:

-amenajare pasaj pietonal subteran/suprateran-
Piața Centrală din Comarnic, intersecție DN 1 cu 
str. Ghioșești și amenajare pasaj pietonal subteran/
suprateran Primaria Comarnic;

-amenajare pasaj pietonal subteran/suprateran-
intersecție DN1 cu str. Crinului (Poiana Țapului), str.
Telecabinei (Bușteni) și Str. Panduri (Predeal);

-realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu Str. 
Prahovei (Azuga);

-pasaj rutier la intersecția DN1 cu DN73A (Predeal); 
-pasaj rutier la intersecția DN1 cu Bulevardul 

Republicii (Sinaia Sud);
-pasaj rutier la intersecția DN1 cu Bulevardul 

Ferdinand (Sinaia Nord).

5 PASAJE PIETONALE ȘI 4 RUTIERE 5 PASAJE PIETONALE ȘI 4 RUTIERE 
ÎNTRE COMARNIC ȘI PREDEALÎNTRE COMARNIC ȘI PREDEAL
Chiar și autoritățile de transport din România și-au dat seama, în sfârșit, că autostrada Comarnic-

Brașov nu va fi  gata prea curând. Curând însemnând următorii 20-30 de ani! Așa că toată lumea caută 
variante de decongestionare a trafi cului pe DN1. În urmă cu ceva timp, CNAIR a anunțat că scoate la licitație 
studiul de fezabilitate pentru varianta de ocolire Valea Doft anei-Brădet, iar Consiliul Județean Prahova 
declara că deja modernizează 2 km din această nouă cale rutieră.

După ce, prin HCJ 110/2020 privind asocierea CJ Prahova 
cu mai multe localități, au fost stabilite anumite investiții 

fi nanțate din bugetul județean, mai multe localități s-au răzgândit și 
au cerut ca banii să fi e transferați către alte obiective. De exemplu, 
Primăria Mizil nu mai vrea să construiască trotuare pe strada 
Fefelei, ci a cerut redistribuirea celor 200.000 lei alocați inițial pentru 
modernizarea a patru străzi, respectiv, Primăverii, Agricultori, 
Decebal, 22 Decembrie. La Urlați, autoritățile au solicitat ca suma 
de 230.000 lei să fi e utilizată pentru achiziția unor containere pentru 
Spitalul Orășenesc, în loc de realizarea corpului de legătură C1-C2 
cu destinația Cameră de Gardă. Primăria Șotrile s-a gândit că nu mai 
vrea 150.000 lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă în satele 
Șotrile și Vistieru, ci mai bine ar repara, de acești bani, niște ulițe 
locale. Ofi cialii de la Telega au cerut ca suma de 250.000 lei să fi e 
utilizată pentru amenajarea unui parc în zona Centru-Grădinița 1, 
ci nu pentru extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale 
cât să alimenteze sau să branșeze la rețea Școala Telega Vale. În fi ne, 
comuna Posești a solicitat ca suma de 110.000 lei să fi e folosită pentru 
asfaltarea unui drum comunal și numai o mică parte să fi e cheltuită 
pentru iluminatul public.

ă i HCJ 110/2020 i i d i CJ P h

PRIMĂRIA TELEGA PRIMĂRIA TELEGA 
VREA PARC  ÎN LOC VREA PARC  ÎN LOC 
DE GAZE LA ȘCOALĂDE GAZE LA ȘCOALĂ
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FĂRĂ PERMIS LA VOLAN, LA 
CÂMPINA

Polițiștii din cadrul Poliției 
municipiului Câmpina au 
observat un autoturism care a 
oprit brusc la vederea echipajului 
de poliție. Polițiștii s-au deplasat la 
autoturism și au identifi cat la volan 
o femeie din Câmpina, însoțită 
de un bărbat. „Din verifi cările 
efectuate a reieșit faptul că aceasta 
nu posedă permis de conducere, 

iar autoturismul i-ar fi  fost 
încredințat pentru  a-l conduce pe 
drumurile publice de către bărbat, 
deși acesta ar fi  avut cunoștință 
despre faptul că femeia nu posedă 

permis de conducere”, a precizat 
IPJ Prahova. În cauză, au fost 
întocmite două dosare penale, unul 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere, iar cel 
de-al doilea sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de încredințarea unui 
vehicul unei persoane pentru 
care legea prevede obligativitatea 
deținerii permisului de conducere 
pentru conducerea pe drumurile 
publice.

PRINS BĂUT LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Slănic au fost sesizați cu 

privire la faptul că, în comuna 
Aluniș, două autovehicule au 
fost implicate într-un accident 
rutier soldat cu pagube materiale. 
Oamenii legii s-au deplasat la 
locul indicat, unde au identifi cat 
conducătorii auto, respectiv un 

tânăr în vârstă de 20 de ani și un 
bărbat în vârstă de 38 de ani. În 
urma verifi cărilor, polițiștii au 
constatat că autoturismul condus 
de bărbat a acroșat autoturismul 
tânărului. „În momentul testării cu 
aparatul etilotest, rezultatul a fost 
negativ în cazul conducătorului 
auto de 20 de ani, iar în cazul 
bărbatului de 38 de ani aparatul 
etilotest a înregistrat valoarea 
de 0,91 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. În cauză, s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului”, a 
precizat IPJ Prahova.

Ideea unei centuri ocolitoare a orașului 
Vălenii de Munte, care să preia trafi cul 

greu ce tranzitează centrul orașului, a apărut  
prin anul 2008-2009, fi ind lansată în spațiul 
public de parlamentarul Mihai Cristian 
Apostolache. La acea vreme, după ce a avut 
angajamentul Ministerului Transporturilor 
pentru o asemenea investiție, fostul deputat 
a primit, în iunie 2009,  de la ministrul 
Radu Mircea Berceanu, un refuz sec: 
„lipsa resurselor fi nanciare a condus la 
incapacitatea începerii procedurilor de 
achiziție a serviciilor de proiectare pentru 
realizarea unei șosele ocolitoare.” 

Un deceniu mai târziu, pe 16 noiembrie 

2018, Consiliul Județean Prahova a alocat, 
prin HCJ 155,  200.000 lei pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
„Variantă de ocolire a orașului Vălenii de 
Munte”. Ofi cialii  promiteau atunci un 
scenariu optimist, cu o începere a lucrărilor 
în 2019.

Un an mai târziu, pe 16 mai 2019, la vizita 
în Prahova a ministrului Transporturilor, 
Răzvan Cuc, se jura, cu „limbă de moarte”, 
începerea imediată a investiției.

În decembrie 2019, Primăria Vălenii 
de Munte a lansat licitația pentru, cităm, 
„achiziția publică de servicii de elaborare 
a documentației tehnico-economice pentru 

studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect 
pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire și asistență tehnică pe perioada 
de execuție a lucrărilor, pentru obiectivul 
de investitii -Variantă ocolitoare Vălenii de 
Munte”, la o valoare estimată de 2.387.394,95 
lei și o durată a execuției de 42 de luni.

În august 2020, reprezentanții Consiliului 
Județean Prahova spuneau că au primit 
studiul de fezabilitate, care propune crearea 
unei centuri ocolitoare, prin partea stângă 
a orașului: „acest obiectiv de investiții se 
numără printre prioritățile noastre, intenția 
este să obținem fonduri guvernamentale și să 
demarăm lucrările în viitorul apropiat.”

Pe 10 septembrie 2020 însă se anunță 
din nou faptul că autoritatea locală din 
Vălenii de Munte a lansat, în urmă cu 
câteva zile, procedura de achiziție pentru 
„studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect 
pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire, precum și pentru asistență 
tehnică”, documentație necesară pentru ca, 
ulterior, să fi e organizată și licitația pentru 
construirea propriu-zisă a șoselei ocolitoare. 
La jumătatea lunii octombrie este stabilită 
deschiderea ofertelor fi rmelor de proiectare 

care se vor angaja să participe la elaborarea 
documentației menționate.

De vreme ce abia acum se repetă licitația, 
gândind că la prima, de anul trecut, nu 
au existat ofertanți, înseamnă că nici CJ 
Prahova nu avea ce studiu de fezabilitate să 
primească, din moment ce abia acum are 
loc achiziția publică pentru întocmirea sa!

În fi ne, toată lumea știe însă pe unde va 
trece drumul care va prelua trafi cul greu 
de pe ruta Văleni-Cheia-Brașov: „viitoarea 
centură, în lungime de 7 km, cu câte o bandă/
sens,  se va desprinde din DN 1A, în partea 
de sud, la intersecția cu DJ100G, pe raza 
comunei Gura Vitioarei, va ocoli orașul pe 
partea de vest, se va racorda din nou la drumul 
național în partea de nord, în apropiere de 
intersecția cu Strada Drajnei, care asigură 
legătura cu DJ 102B. Varianta va trece prin 
comuna Gura Vitioarei și prin orașul Vălenii 
de Munte, dar va deservi și comuna Teișani, 
urmând să traverseze inclusiv calea ferată 
Ploiești-Măneciu de două ori, precum și 
DC17, DJ219, Valea Văleanca.” 

Ce zicem noi? Ca de data aceasta, având 
în vedere că investiția a fost preluată de 
administrația din Vălenii de Munte, să fi e, 
în sfârșit, cu noroc!

Consiliul Județean 
Prahova a 

aprobat proiectul 
privind „Restructurarea 
/ închiderea Centrului 
de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii 
Comunitare „Sf. Maria”, 
din Vălenii de Munte și 
înfi ințarea de case de tip 
familial și centre de zi 
pentru copii.” Proiectul 
face parte din procesul 
de dezinstituționalizare 
la care România s-a 

angajat și transformarea 
acestui serviciu într-
unul care să reproducă 
într-un fel condițiile de 
viață și sociale dintr-o 
familie obișnuită. Direcția 
Generală de Asistență  
Socială și Protecție a 
Copilului, instituție afl ată 
în subordinea Consiliului 
Județean Prahova, 
intenționează să depună 
proiectul la ADR Sud 
- Muntenia, în vederea 
obținerii fi nanțării prin 

Programul Operațional 
Regional 2014 - 2020. 
Sunt vizate următoarele 
obiective specifi ce: 

-înfi ințarea a două case 
de tip familial (CTF) cu 
o capacitate de 12 locuri/
CTF, în comuna Drajna, 
sat Drajna de Jos, str. 
Drumul Romanilor și a 
unei case de tip familial cu 
o capacitate de 12 locuri/
CTF prin reabilitarea/
extinderea/modernizarea și 
transformarea unui imobil 

situat în satul Cătunu;
-înfi ințarea unui centru 

de zi (CZ) în comuna 
Drajna, sat Drajna de Jos, 
str. Drumul Romanilor, 
pentru copiii/tinerii din 
centrul de plasament 
„Sf. Maria” Vălenii de 

Munte și pentru alți copii /
tineri (și familiile lor) afl ați 
în situație de difi cultate din 
cadrul comunității; 

-transferarea unui 
număr de 36 copii/tineri 
în alternative bazate pe 

conceptul familial (case de 
tip familial). 

Valoarea maximă a 
proiectului este 1.000.000 
euro, iar procentul de 
cofi nanțare este de 2% 
din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 

deea unei centuri ocolitoare a orașului 2018 Consiliul Județean Prahova a alocat

ORFELINATUL DE LA ORFELINATUL DE LA 
VĂLENII DE MUNTE VĂLENII DE MUNTE 
SE VA DESFIINȚASE VA DESFIINȚA

COPIII VOR FI PLASAȚI ÎN CASE DE TIP 
FAMILIAL CE VOR FI CONSTRUITE LA DRAJNA

situat în satul Cătunu; Munte și pentru alți copii / conceptul familial (case de

POVESTEA CENTURII OCOLITOARE POVESTEA CENTURII OCOLITOARE 
DE LA VĂLENII DE MUNTEDE LA VĂLENII DE MUNTE

Autoritățile locale din Vălenii de Munte vorbesc din nou despre centura ocolitoare 
a orașului. Subiectul este unul vechi și a avut, cel puțin deocamdată, soarta 

multor altor investiții din Prahova și din România. Adică, fi e a fost nevoie de decenii 
întregi pentru realizare, fi e nu s-au mai înfăptuit deloc.Cum ar spune românul, de la 
vorbă la faptă e cale lungă!
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ACCIDENT PE DN1, LA 
NISTOREȘTI. TREI AUTO 

IMPLICATE
Patru minori și doi adulți au 

fost răniți după ce trei auto au fost 
implicate într-un accident produs 
pe DN1, pe raza cartierului 
Nistorești din Breaza. Potrivit 
primelor verifi cări se pare că un 
bărbat în vârstă de 41 ani, afl at la 
volanul unui autoturism pe DN1, 
din direcția Brașov către Ploiești, 
posibil pe fondul nepăstrării 

unei distanțe de siguranță față 
de auto din fața sa, a intrat în 
coliziune cu acesta. Autoturismul 
lovit s-ar fi  oprit pentru a vira la 

stânga, însă în urma coliziunii, 
mașina a fost proiectată 
într-un alt auto condus de un 
bărbat de 40 de ani care se deplasa 
pe sensul de mers Ploiești către 
Brașov. În urma evenimentului  
a rezultat vătămarea corporală a 
patru minori , în vârstă de 7 ani, 
10 ani, 13 ani și 16 ani, pasageri 
în auto condus de bărbatul de 
41 de ani. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest 
rezultatele fi ind negative în toate 
cele trei cazuri. Cei patru minori, 
dintre care trei prezentau diverse 
traumatisme, precum și doi adulți, 
au fost transportați la Unitatea 

de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești. 
ACCIDENT MORTAL PE DN1, 

LA BĂICOI
Accidentul rutier a avut loc 

pe DN1, în zona Băicoi, la km 
80. Un auto a lovit un pieton. 

Potrivit primelor date se pare că 
un bărbat în vârstă de 49 de ani, 
afl at la volanul unui autoturism 
pe DN1, care circula din direcția 
Ploiești către Brașov, a surprins 
și accidentat un pieton în vârstă 
de 37 de ani, care ar fi  traversat 
sectorul de drum printr-un loc 
nepermis. Din nefericire, în 
urma impactului, pietonul și-a 
pierdut viața. „Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ. Cercetările 
sunt continuate pentru stabilirea 
cu exactitate a împrejurărilor 
în care s-a produs evenimentul 
rutier”, a anunțat IPJ Prahova. 

Într-un anunț public, administrația 
stațiunii susține că cele două fi rme 

câștigătoare „și-au asumat terminarea 
lucrărilor și fi nisajelor pentru cele 6 secții 
de spitalizare (cu un număr total de 138 
de paturi), Compartimentului de Primiri 
Urgențe, Secției de imagistică, laboratoarelor 
medicale, blocului de sterilizare, blocului 
operator cu cele 3 săli de operații, blocului 
de nașteri etc. într-un timp rezonabil.” Cât 
de rezonabil, vom vedea! De fapt, totul va 
depinde de ritmul fi nanțării, având în vedere 

că investiția este susținută din fonduri 
proprii și e posibil ca alocarea anuală să fi e 
totuși ponderată. Ambulatoriul din cadrul 
spitalului va cuprinde cabinete pentru 
următoarele specialități: oft almologie, 
ortopedie, dermatovenerologie, chirurgie 
generală, medicină internă, psihiatrie, 
pediatrie, pneumologie, diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice, neurologie, 
alergologie, imunologie clinică, urologie și 
obstetrică-ginecologie.

O POVESTE DE NEPUTINȚĂ O POVESTE DE NEPUTINȚĂ 
DE PESTE 35 DE ANIDE PESTE 35 DE ANI

Ideea construirii unui nou spital, în 

curtea actualului amplasament din Strada 
Spitalului, numărul 2, cu scopul mutării 
tuturor secțiilor într-un spațiu mai amplu 
și al suplimentării structurii organizatorice 
pe specialități, a apărut în 1985. Lucrările 
au început șase ani mai târziu, în 1991, dar 
Ministerul Sănătății le-a abandonat curând, 
transferând construcția către Consiliul 
Județean Prahova. La rândul său, după un 
deceniu de neputință, mai exact în 2008, 
CJ Prahova s-a lepădat de investiție și a 
transferat-o în responsabilitatea Primăriei 
Sinaia. În același an, autoritatea locală 
a procedat la reproiectarea spitalului pe 
o nouă structură, iar pe 21 noiembrie 
2011, Consiliul Local Sinaia a aprobat 
documentația tehnico-economică, faza SF 
(studiu de fezabilitate), „Construire spital 
Orășenesc Sinaia”. 

CE SPUNE PRIMARUL CE SPUNE PRIMARUL 
VLAD OPREAVLAD OPREA

După ce investiția a fost preluată de 
autoritățile locale, au început cât de cât să 
se miște lucrurile. Primarul Vlad Oprea 
declara că, „anual, am dezvoltat proiecte care 
să susțină Spitalul Orășenesc Sinaia. Până în 
acest moment am reușit să dotăm spitalul cu 

aparatură de ultimă generație, să înlocuim 
toate paturile, să atragem medici specialiști, 
să construim Heliportul SOS Sinaia, să 
modernizăm spitalul vechi prin lucrări de 
consolidare și amenajare, să obținem fi nanțare 
europeană de peste 2 milioane de euro pentru 
dotarea ambulatoriului, să oferim 24h din 
24 servicii medicale la standarde europene.” 
Din fonduri proprii, în valoare de 5.240.000 
lei, Primăria a realizat lucrări de construcții 
în proporție de 42%, în diferite stadii de 
execuție, la nivel de structură de rezistență 
și fi nisaje. Vlad Oprea acuză și faptul că  
„fostele Guverne PSD și Consiliul Județean 
Prahova ne-au mințit atunci când ne-au 
promis sprijin. Ne-au amânat. Am primit și 
răspunsul înfi orător: <<Nu dăm bani pentru 
un spital dintr-un oraș liberal>>. Un răspuns 
cinic pe care trebuie să-l știți. Nu îmi place 
să mă plâng, ci să găsesc o soluție la orice 
problemă. Spitalul este un proiect complex 
care necesită resurse fi nanciare mari, timp și 
oameni. Nimeni nu poate face un asemenea 
spital, cu asemenea dotări, peste noapte. 
Dar obstacolele nu ne-au oprit și am căutat 
resurse și bani europeni.”

că investiția este susținută din fonduri

PROIECTUL DE REABILITARE A PROIECTUL DE REABILITARE A 
MUZEULUI „PAUL CONSTANTINESCU”, MUZEULUI „PAUL CONSTANTINESCU”, 

ADMIS LA FINANȚARE PRIN ADMIS LA FINANȚARE PRIN 
GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE

La aproape un an de la 
depunerea documentației, 

Consiliul Județean Prahova a 
anunțat că  proiectul privind 
„Restaurarea, revitalizarea și 
punerea în valoare a obiectivului 
Casa compozitorului Paul 

Constantinescu, Ploiești” a fost 
selectat în cadrul Programului 
RO-CULTURA, fi nanțat prin 
Mecanismul Financiar SEE 2014-
2021. În urma fi nalizării evaluării 
tehnico-economice, valoarea totală 
a lucrărilor este de 10.582.442, 87 lei 

(inclusiv TVA), cota de cofi nanțare 
a benefi ciarului  (20% din valoarea 
cheltuielilor eligibile) ridicându-se 
la 2.785.344, 21 lei (inclusiv TVA). 
Consilierii județeni au aprobat și 
asocierea CJ Prahova cu partenerii 
Fundația Culturală „Remember 
Enescu” (România) și International 
Voice of Justice-Europe (Norvegia) 
pentru implementarea proiectului. 
Reamintim că Mecanismul 
Financiar al Spațiului Economic 
European, respectiv, granturile SEE, 
reprezintă contribuția fi nanciară 
acordată de  Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein  pentru  reducerea 
disparităților economice și sociale în 
Spațiul Economic European și 
pentru  consolidarea relațiilor 
cu 15 state membre ale Uniunii 
Europene. România benefi ciază, în 
perioada 2014-2021, de un buget 
de 500 milioane de euro, a doua cea 
mai mare alocare fi nanciară prin 
Granturile SEE și Norvegiene.

Primarii de pe Valea Teleajenului s-au întâlnit, recent, spre a 
pune bazele proiectului de alimentare cu gaze a comunelor 

Starchiojd, Bătrâni, Posești, Drajna, Cerașu, Teișani, Izvoare, 
Măneciu și Gura Vitioarei. Ca un prim pas, a fost obținut avizul 
de principiu din partea Societății Naţionale de Transport Gaze 
Naturale Transgaz S.A. privind soluția tehnică de alimentare cu gaze 
a localităților respective. Iar aceasta constă  în racordarea aducțiunii 
la conducta de înaltă presiune Blejoi-Ploiești Nord-SRM Teleajen, 
cu o stație de reglare și măsurare amplasată pe teritoriul comunei 
Drajna. Conducta de aducțiune va avea 21,5 km.

rimarii de pe Valea Teleajenului s au întâlnit recent spre a

AVIZ DE PRINCIPIU AVIZ DE PRINCIPIU 
PENTRU ALIMENTAREAPENTRU ALIMENTAREA  
CU GAZE A VĂII CU GAZE A VĂII 
TELEAJENULUITELEAJENULUI

PRIMĂRIA SINAIA A RELUAT LUCRĂRILE PRIMĂRIA SINAIA A RELUAT LUCRĂRILE 
LA SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂLA SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

 continuare din pagina 1
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PENTRU TRASEISM POLITIC, 5 PRIMARI ȘI-AU PIERDUT PENTRU TRASEISM POLITIC, 5 PRIMARI ȘI-AU PIERDUT 
MANDATUL, DAR 2 + 1 VICEPRIMAR AU RĂMAS ÎN FUNCȚIE!

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Președintele CJ Prahova și al PSD, candidat 
din partea Alianței pentru Prahova PSD-

Pro România și PPU-SL pentru un nou mandat 
la șefi a administrației județene, a promis că va 
susține sportul prahovean de echipă, dar și cel 
individual. Rămâne de văzut și dacă legislativul 
CJ Prahova, alcătuit după alegerile din 27 
septembrie, va dori să aloce banii județului, ai 
noștri, în defi nitiv, în această direcție. Toader 
a declarat: „Sunt un susținător al sportului 
și, după ce am inițiat înfi ințarea echipei de 
handbal feminin a CS Activ Prahova-Ploiești, 
ajunsă acum în Prima Ligă Națională, voi 
sprijini și dezvoltarea și promovarea fotbalului 
în Prahova!O voi face inclusiv prin intermediul 
Asociației Județene de Fotbal! În mandatul 
următor, vom susține, anual, din bugetul 
județului Prahova, în baza legislației în vigoare, 
proiectele destinate unor activități concrete, cum 
sunt: plata baremelor de arbitraj, organizarea 
unor competiții fotbalistice de nivel județean, 
organizarea festivităților de premiere de la 
fi nalul sezoanelor competiționale. Activitățile 
sportive trebuie susținute atât la nivel județean, 
cât și local! Atât sporturile de echipă, cât și cele 
individuale, și mă refer aici la handbal, fotbal, 
baschet, gimnastică, atletism, dar și la sportul 
minții-șahul, au nevoie de sprijin fi nanciar, 
pentru că echipele mici nu au posibilitatea să 
progreseze fără ajutor de la buget. Repet, în 
limitele impuse de legislația din acest domeniu!”

BOGDAN TOADER 
PROMITE PROMITE 

SPRIJIN PENTRU SPRIJIN PENTRU 
SPORTUL SPORTUL 

PRAHOVEANPRAHOVEAN

Prefectul județului 
Prahova, Cristian 

Ionescu, a emis mai 
multe ordine de încetare 
a mandatelor înainte 
de termen pentru cinci 
primari și mai mulți aleși 
județeni sau locali. Motivul: 
înscrierea acestora și 
prezentarea candidaturilor 
pentru alte partide decât 
cele pentru care au fost 
votați la alegerile din 2016. 
Nu este sfârșitul lumii 
pentru nimeni că a pierdut 
o săptămână sau două la 

mandat, decât poate la 
calculul pensiei speciale, 
atunci când o demitere va 
cântări la valoarea fi nală a 
indemnizației. Pe de altă 
parte avem palida iluzie că se 
respectă legea. Așadar și-au 
pierdut funcția primarii din 
Băicoi, Bărcănești, Mizil, 
Păulești și Iordăcheanu, 
precum și doi consilieri 
județeni și 19  consilieri 
locali din Mizil (5), Albești 
Paleologu (3), Măgurele (3), 
Scorțeni (2), Iordăcheanu 
(4) și Posești (2). Interesant 

este că mai există cel puțin 
doi primari în Prahova-
Ciorani și Podenii Noi, dar 
și un viceprimar (Ploiești), 
care candidează pe listele 
altui partid decât cel 
pentru care au fost aleși în 
2016, dar nu și-au pierdut 
mandatul. Se pare că se 
acționează cu jumătăți de 
măsură în sensul în care s-a 
emis ordinul numai dacă 
partidele de la care au plecat 
primarii sau consilierii au 
cerut acest lucru. Deci e 
posibil ca în cazul celor doi, 

PSD respectiv PNL, să nu fi  
solicitat expres suspendarea. 
Pe de altă parte, Codul 
Administrativ nu solicită 
așa ceva, ci vorbește direct 
despre situația pierderii 
mandatului, astfel (articolul 
160, litera „h”): mandatul 
poate înceta de drept prin 
pierderea, prin demisie, 
a calității de membru al 
partidului politic sau al 
organizației minorității 
naționale pe a cărei listă a 
fost ales”.

Partidul Prahova în Acțiune scrie că 
Legea nr.135/2020 pentru stabilirea 

reprezentanților competitorilor electorali 
în secțiile de votare pentru alegerile 
locale scoate în evidență un blat între 
PSD și PNL, „aplaudat” de pe margine, în 
Parlament, de ALDE, USR, ProRomania 
și PMP. Reprezentanții acestei formațiuni 
politice locale scriu: „Pe lângă faptul 

că este o lege neconstituțională, fi ind 
adoptată cu mai puțin de un an de la data 
alegerilor, este un act imoral și care ridică 
serioase semne de întrebare cu privire la 
corectitudinea acestor alegeri. Acest act 
normativ permite prezența în secția de vot 
a câte 3 reprezentanți ai acestor partide 
(care candidează singure sau în alianță) 
și îngrădește accesul reprezentanților altor 

partide care participă la alegeri, cum este 
cazul Partidului Prahova în Acțiune. Să 
prevezi în lege 4 etape de completare a 
birourilor secțiilor de votare, dintre care 
primele trei avantajează PSD și PNL, fără 
să specifi ci faptul că după ce aceste partide 
au intrat în prima etapă cu reprezentanți în 
secții, nu mai pot să participe la etapele 2 și 
3, scoate în evidență dorința acestor partide 
de a obține totul. La aceasta se adaugă 
și prevederea conform căreia partidele 
(alianțele) nu pot avea mai mult de 3 
reprezentanți, ceea ce întărește afi rmațiile 
anterioare. Ce democratie, ce pluralism 
politic, ce Constituție, ce șanse egale?
Totul pentru ei, nimic pentru alții! Fără 
alegeri corecte nu se poate vorbi de regim 
democratic.”

artidul Prahova în Acțiune scrie că că este o lege neconstituțională fiind

PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACȚIUNE DENUNȚĂ PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACȚIUNE DENUNȚĂ 
BLATUL PSD-PNLBLATUL PSD-PNL

LIBERALII I-AU PUS GÂND RĂU OPERATORULUI LIBERALII I-AU PUS GÂND RĂU OPERATORULUI 
DE SALUBRITATE CARE ACTIVEAZĂ ÎN PLOIEȘTIDE SALUBRITATE CARE ACTIVEAZĂ ÎN PLOIEȘTI
Senatorul Iulian Dumirescu, 

președintele PNL Prahova și 
candidatul dreptei unite PNL-USR-
PLUS la președinția Consiliului Județean 
Prahova, al cărui slogan de campanie 
este „Prahova pe primul loc”, promite 
10 măsuri pe care le va pune în practică 
imediat ce va fi  ales de prahoveni să le 
reprezinte interesele:

-colectarea gunoiului menajer: 
reevaluarea, în cadrul ADI Deșeuri 
Prahova, a colaborării cu operatorul 
desemnat pentru prestarea activității de 
colectare și transport a deșeurilor din 
județ;

-transportul județean: înfi ințarea unor 
noi stații și suplimentarea numărului de 
curse pe mai multe trasee județene;

-poluarea industrială:  parteneriat 
cu Ministerul Mediului și cu agenții 
economici în vederea stabilirii unui plan 
concret de măsuri pentru reducerea 
poluării;

-sănătate: alocarea de resurse către 
spitale în vederea gestionării actualei crize 
sanitare;

-educație: alocarea de resurse pentru 
desfășurarea în condiții de siguranță și de 
efi ciență a cursurilor în noul an școlar;

-parteneriate cu primăriile în 

vederea atragerii de fonduri europene și 
guvernamentale pentru gaze, apă, canal, 
iluminat public;

-sprijin pentru companiile care doresc 
să acceseze fonduri guvernamentale și 
europene;

-efi cientizarea activității instituțiilor 
și companiilor afl ate în subordinea 
Consiliului Județean Prahova;

-programe de sprijin a persoanelor 
vulnerabile din județul Prahova în 
contextul pandemiei de COVID-19;

-digitalizarea serviciilor publice ale 
Consiliului Județean Prahova.

p
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reședintele CJ Prahova și al PSD candidat
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În Ploiești, elevii -atât cei 
care locuiesc în oraș, cât și 

cei care fac naveta la unitățile de 
învățământ din municipiu- pot 
benefi cia de gratuitate 100 % pe 
mijloacele de transport în comun. 
Pentru a nu bloca eliberarea 
documentelor încă din prima lună, 
în lipsa carnetelor de elevi vizate, 
TCE a anunțat că, în regim de 

urgență, eliberarea abonamentelor 
se va realiza în baza tabelelor cu 
elevi transmise de unitățile de 
învățământ din Ploiești.

Compania Transferoviar, 
care operează mai multe rute 
pe calea ferată în Prahova 
(Ploiești-Măneciu, Ploiești-Slănic, 
Ploiești-Târgoviște sau Ploiești-
București), a precizat că elevii vor 

benefi cia de transport gratuit cu 
trenul: „Începând cu data de 14 
septembrie 2020, se vor elibera 
bilete și abonamente gratuite 
pentru elevi, în baza carnetului 
de elev vizat pentru anul școlar 
2020/2021, care va avea înscris 
CNP-ul elevului pe prima fi lă, 
respectiv în baza adeverinței 
doveditoare pentru elevii claselor 
pregătitoare și a certifi catului de 
naștere.” Problema, în acest caz, 
o reprezintă faptul că elevii nu au 
încă acel carnet vizat de școală, 
deci slabe speranțe să obțină 
gratuitate.

În schimb, situația e mai grea în 
ceea ce îi privește pe transportatorii 
privați din Prahova. Deși, potrivit 

legislației în vigoare, elevii-
aproximativ 10.000-benefi ciază de 
transport gratuit între domiciliu și 
școală, inclusiv pentru naveta între 
localități, în Prahova acest lucru 
nu se întâmplă. Transportatorii 
care operează liniile de autobuze 
în baza licențelor eliberate de 
Consiliul Județean Prahova nu au 
pus în aplicare prevederile legale 
și nu au eliberat abonamente 
gratuite elevilor. Mai mult, CJ 
Prahova se spală pe mâini și 
dă vina pe guvernarea liberală: 
„Având în vedere situația creată de 
H.G 435/2020 privind aprobarea 
procedurii de decontare a 
cheltuielilor de transport al elevilor, 
precum și lipsa alocării de la bugetul 

de stat a resurselor fi nanciare 
necesare pentru susținerea 
transportului elevilor, Consiliul 
Județean Prahova a convocat o 
întâlnire (n.n.- a avut loc în data 
de 15.09.2020, ora 10:00 la Palatul 
Administrativ) cu reprezentanți 
ai Inspectoratului Școlar Județean 
Prahova și ai Asociației Patronale 
a Transportatorilor Rutieri 
,,Muntenia Trans”, pentru 
clarifi carea și stabilirea modului de 
transport și decontare pentru elevii 
din județul Prahova. Menționăm 
că în ultimele două săptămâni au 
fost purtate mai multe discuții pe 
această temă, fără însă a se ajunge 
la o soluție.”

Între noi fi e vorba, azi, la criză, culegem ce am semănat 30 
de ani! Adică ne descurcăm cu infrastructura educațională 

afl ată la dispoziție, pe care am construit-o sau nu în trei decenii, 
c-or fi  școli inteligente, ca la Ciugud, sau cu toaleta în fundul 
curții, ca la Holm, Iași. Alte școli nu există, decât așa cum le-a 
pregătit administrația românească! Și cum am tolerat fi ecare din 
noi să se întâmple. Și cum am votat!

În România, în funcție de numărul de îmbolnăviri cu Covid 19, 
au fost stabilite trei scenarii de desfășurare a cursurilor:  scenariul 
1 (verde), în comunitățile cu sub 1 îmbolnăvire în ultimele 14 
zile la 1.000 de locuitori, unde școala se desfășoară fi zic, față în 
față; scenariul 2 (galben), în localitățile cu 1-3 îmbolnăviri în 
ultimele 14 zile la 1.000 de locuitori , unde școala se desfășoară 
alternativ, față în față și online, prin rotație; scenariul 3 (roșu), în 
comunitățile cu peste 3 infectări în ultimele 14 zile la 1.000 de 
locuitori, unde școala se va desfășura exclusiv online. Ministerul 
Educației a anunțat, inițial, că 12.610 unități de învățământ din 
România vor începe anul școlar 2020-2021 în scenariul 1, 4.892 
în scenariul 2, 238 în scenariul 3, iar 7 unități în scenarii mixte 
(2 și 3).

În Prahova, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
a adoptat, în ședința extraordinară din data de 09.09.2020, 

scenariul în care va funcționa fi ecare unitate de învățământ din 
județ. Hotărârea CJSU nr.46/09.09.2020 a avut la bază analiza 
care a cuprins situația epidemiologică din fi ecare localitate, 
transmisă de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova 
și propunerile consiliilor de administrație ale unităților de 
învățământ, avizate de către Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) 
Prahova și DSP Prahova. Astfel, s-a hotărât ca, dintre cele 647 
de unități didactice (inclusiv cele private și școlile postliceale) 
din Prahova, 415  să înceapă anul școlar în scenariul 1 „verde“, 
223   în scenariul 2 „galben“ și  9   în scenariul 3 „roșu“. Numai 
că, chiar în ziua de deschidere, din cauza confi rmării unor noi 
cazuri de coronavirus, schema a fost urgent modifi cată, un 
colegiu (CN Militar „Dimitrie Cantemir“ Breaza) și mai multe 
școli din Gorgota trecând din scenariul verde în cel roșu. Astfel 
de modifi cări este posibil să aibă loc în mod curent, ceea ce va 
face extrem de difi cilă situația din școli.

scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ din

Ministerul Educației și Cercetării a 
stabilit calendarul de desfășurare a 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei 
a VIII-a în anul școlar 2020-2021, ordinul 
fi ind publicat în Monitorul Ofi cial. Datele 
de susținere a examenelor sunt: 22 iunie 
2021-proba de Limba și literatura română; 
24 iunie 2021-proba la Matematică; 25 iunie 
2021-proba de Limba și literatura maternă; 
29 iunie 2021 (până la ora 14,00)-afi șarea 
rezultatelor înaintea contestațiilor; 29 iunie 
2021 (orele 16,00-19,00)-30 iunie 2021 (orele 
8,00-12,00)-depunerea contestațiilor; 30 
iunie-4 iulie 2021-soluționarea contestațiilor; 
4 iulie 2021-afi șarea rezultatelor fi nale. Prin 
acest nou ordin se stabilesc și alte măsuri, cum 
ar fi : personalul didactic auxiliar și cadrele 
didactice care au rude în examen nu au acces 
în unitățile de învățământ- centre de examene/ 
evaluare/ contestații pe perioada desfășurării 
examenului; cadrele didactice nominalizate ca 
profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, 
din rândul celor care fac parte din Corpul 
de profesori evaluatori pentru examenele 
și concursurile naționale; cadrele didactice 
care fac parte din comisiile din centrele 
zonale de evaluare sunt stabilite de comisiile 
județene/ Comisia municipiului București de 
organizare a Evaluării Naționale prin tragere 
la sorți; profesorilor nominalizați ca asistenți 
le este interzisă intrarea în sala de examen cu 
bagaje, telefoane sau cu mijloace electronice 
de calcul ori de comunicare, dar și cu reviste, 
ziare, cărți; candidaților li se interzice să aibă 
în sălile de examen asupra lor, în obiectele 
de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare 
sau altele asemenea ori în băncile în care sunt 
așezați orice fel de lucrări: manuale, cărți, 
dicționare, culegeri, memoratoare, formulare, 
notițe, însemnări, rezumate ciorne sau lucrări 
ale altor candidați, telefoane mobile, căști 
audio sau orice mijloc electronic de calcul 
sau comunicare, care permite conectarea la 
internet/ reţelele de socializare. 

n Ploiești elevii atât cei urgență eliberarea abonamentelor

Ministrul Afacerilor Interne, 
Marcel Vela, a semnat ordinul 

de înfi ințare, în cadrul Poliției Române, a 
Direcției pentru siguranță școlară. Noua 
structură, denumită Poliția Siguranța 
Școlară, va fi  formată din 270 de polițiști 
organizați la nivelul Inspectoratului 
General al Poliției Române, al Direcției 
Generale a Poliției municipiului București 
și al inspectoratelor de poliție din fi ecare 
județ. Obiectul de activitate este legat de 
asigurarea protecției și siguranței elevilor, 
cât și a cadrelor didactice. Ministrul Marcel 
Vela a declarat: „Noua structură va preveni 
și combate violența în școală, cu accent 
pe fenomenul de bullying și a actelor de 
violență între elevi în interiorul școlilor, 

cât și în proximitatea acestora. Totodată, 
va monitoriza măsurile de siguranță, va 
analiza fenomenele infracționale din fi ecare 
școală, va identifi ca riscurile și problemele 
specifi ce fi ecărei unități de învățământ, 
va coordona toate acțiunile de combatere 
a infracționalității și va dispune prezența 
polițiștilor de ordine publică, rutieră, a 
jandarmilor și a Poliției locale, pentru 
buna funcționare a școlilor în condiții 
de siguranță.” Poliția Siguranța Școlară 
va coopera cu unitățile de învățământ 
și cu autoritățile locale, în vederea 
combaterii fenomenului criminogen 
din școli și va acționa în comun cu 
celelalte structuri din cadrul MAI pentru 
combaterea infracționalității juvenile, a 

infracționalității organizate, respectiv, 
a trafi cului de persoane și a trafi cului de 
droguri. Unitatea specială va colabora și 
cu organizațiile neguvernamentale și cu 
comitetele de părinți pentru prevenirea și 
combaterea infracționalității.
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consilierii ploieșteni au aprobat, 
suplimentar față de sumele 

alocate pentru materialele dezinfectante, 
și fonduri pentru bunuri și servicii la 
unitățile de învățământ din Ploiești. 
Noile resurse sunt destinate pentru 
achiziția de echipamente electronice 

pentru desfășurarea cursurilor online, 
dar și pentru materialele sanitare pentru 
elevi. Potrivit unei hotărâri a CL Ploiești, 
fi ecare colegiu, liceu și școală va primi 
20.000 de lei, grădinițele- câte 10.000 de 
lei fi ecare, Centrul de creșă-15.000 de lei, 
iar Centrul de Excelență-10.000 de lei.

al
și
un
N
ac

BANI PENTRU ȘCOLILE DIN PLOIEȘTIBANI PENTRU ȘCOLILE DIN PLOIEȘTI

 continuare din pagina 1
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PDM, ÎNTRE UN TRECUT FRAUDULOS 
ȘI NEGRU ȘI UN VIITOR ÎNTUNECAT

RÂNDURILE DEMOCRAȚILOR 
S-AU SUBȚIAT APROAPE 

ÎNTREIT 
Vladimir Andronachi și-a 

anunțat decizia de a părăsi 
fracțiunea PDM printr-un 
comunicat de presă, în plină 
vacanță parlamentară, cu același 
motiv ca și alți colegi transfugi. 
„Mi-am dedicat o mare parte din 
viața activă, timp, efort și abnegație 
Partidului Democrat, pentru ca 
la ziua de azi să fi u marginalizat 
și lipsit de posibilitatea de a-mi 
expune opinia și de a contribui 
constructiv la identifi carea celor 
mai bune soluții pentru cetățeni și 
țară”, scrie acesta în comunicatul 
său. Adresându-se colegilor 
rămași încă în partid, Andronachi 
se căznește să-i convingă că 
nu-i „transfug și trădător”, că 
nu părăsește și partidul și că ar 
reveni în fracțiune „din prima zi 
când Pavel Filip și micro-echipa 
sa nu va mai fi  în partid sau la 
cârma acestuia”. Din cauza lui 
Filip, mai acuză Andronachi, PD, 
care avea „cel mai mare număr de 
primari și era a doua cea mai mare 
fracțiune parlamentară, a ajuns 
să nu conteze nici în țară, nici în 
parlament”. Nu s-a zgârcit în laude 
pentru partid, care ar fi  chipurile 
„casa și familia sa”, mai precizând 
că nu intenționează să adere 
la nicio altă fracțiune sau grup 
parlamentar, dar în același timp 
își reiterează suportul său pentru 
Guvernul Chicu și a majorității 
parlamentare actuale. S-ar putea 
mai clar cui s-a aliniat? 

Nici olicăitul despre cât timp, 
efort și abnegație din mare parte de 
viață activă consacrată partidului 
nu prea ține. Andronachi a devenit 
deputat din 27 februarie 2015, de 
pe locul 23 în lista formațiunii 
conduse de Vladimir Plahotniuc, 
la scurt timp după ce mai mulți 
deputați democrați au ales să 
abandoneze fotoliile din legislativ 
pentru funcții în Guvern. În tot 
mandatul trecut a fi gurat doar 
ca și coautor la puține inițiative 
legislative, însă pe parcursul 
a patru ani nu a avut niciun 
proiect de lege elaborat personal, 
nu a prezentat vreun raport sau 
coraport în plenul legislativului, nu 
a avut nici o luare de cuvânt, nu a 
adresat vreo întrebare și nu a făcut 
nici o interpelare. Și ori de câte ori 
presa încerca să-l abordeze, o lua la 
sănătoasa. Dec! Fuga-i rușinoasă, 
dar e sănătoasă! Toate „eforturile 
și abnegația” de fapt le-a consacrat 
afacerilor de milioane de lei ale 

familiei, gestionate direct sau 
prin intermediari, dar care nu se 
prea regăseau în declarațiile de 
avere, iar profi turile n-au prea 
invadat fi scul. Tatăl deputatului 
a fost implicat într-un scandal cu 
o companie ce făcea comerț cu 
metale, prejudiciind bugetul de 
stat cu peste 4 milioane lei. Ulterior 
compania a fost pedepsită penal și 
lichidată. Însuși Andronachi, și 
azi unul dintre cei mai prosperi 
în afaceri aleși ai poporului, a fost 
mulți ani pe lângă Plahotniuc, 
fi ind un timp angajat al Companiei 
„Nobil Air”, deținută de oligarh, 
apoi reprezentant al uneia dintre 
fi rmele ce au fi gurat în scandalul 
de procurare suspectă de acțiuni 
ale „Victoriabank” și „Victoria-
Invest”. Cam pe aceste tărâmuri 
colaterale partidului și-a irosit 
eforturile și abnegația. 

NICHIFORCIUC, UN MEDIC 
MILIONAR, CĂLĂTOR PRIN 

TREI PARTIDE 
Cât despre Eugen 

Nichiforciuc, acesta de fapt 
nu și-a anunțat în nici un fel 
„plecarea” din PD sau fracțiune. 
„Eu nu am părăsit PDM-ul. A 
fost o decizie cam dubioasă a 
lui Pavel Filip și a câtorva lingăi 
ai dumnealui”, califică dânsul 
decizia de excludere a Biroului 
Executiv și a fracțiunii PDM. 
Și Nichiforciuc pune tunurile 
pe Filip, care ar fi  cea mai mare 
problemă a PD. „Dacă din partid 
ar fi plecat Filip, eu vă asigur că 
azi fracțiunea PDM ar constitui 
29 de deputați, dar nu 11”. Dacă e 
așa, de ce atunci la Congresul din 
septembrie 2019 Filip a fost votat 
ca președinte în unanimitate de 
toți cei prezenți? Și de ce, cum 
se obișnuiește la ceas de spălare 
a rufelor, anume Nichiforciuc, 
desemnat în februarie 
vicepreședinte, abia acum mai 
„acreditează” o informație 
„din diferite surse demne de 
încredere pentru mine”, că Filip 
ar fi primit de la Plahotniuc, 
pe lângă „binecuvântarea” de 
a fi președinte”, și 12 milioane 
lei, bani cash, pentru campania 
locală din octombrie 2019? Dacă 
e și adevărat, banii sunt de la 
Plahotniuc, nu de la Shor, cum 
se mai zornăie în PDM când vine 
vorba de transfugi.   

Da, Nichiforciuc nu e transfug 
în sensul clasic al cuvântului. Mai 
degrabă un alt soi de lingău, când 
se declară deputat independent, 
dar promite susținere în 
continuare Guvernului Chicu. Și 
dă de înțeles direct că rămâne în 
numărul celor care la momentul 
actual dispun de „51 de voturi 
raționale și responsabile”, ce „vor 
menține stabilitatea în Republica 
Moldova”. Mai clar nici că se 

poate – se așterne preș la poalele 
guvernării Dodon. Altminteri, 
și succinta-i biografie, pe care 
am spicuit-o nu din surse de 
încredere pentru noi, ci chiar 
de pe site-ul legislativului, 
demonstrează că medicul Eugen 
Nichiforciuc s-a aflat, politic, 
mereu pe lângă puterea care 
i-a asigurat profituri deloc 
neglijabile. Ca politician s-a 
manifestat îndată după absolvirea 
primului ciclu de studii, devenind 
în 2007 referent în aparatul CC 
al PCRM. După ce PCRM pierde 
puterea, își încearcă norocul cu 
„Moldova Unită” al lui Vladimir 
Țurcan, dar nu accede în parlament 
și părăsește formațiunea la nici un 
an, făcând vinovat și aici liderul. 
Aderă la PDM, ajunge secretar 
general-adjunct, iar în 2014 obține, 
în sfârșit, un mandat. În scrutinul 
din 2019 este reales, de data asta 
nu pe liste, ci pe circumscripția 
uninominală de Florești. Funcțiile 
ocupate i-au permis a-și încropi 
afaceri ca asociat cu procente grase 
în mai multe companii, astfel că 
în 2017 ajunge al treilea în topul 
milionarilor în lei moldovenești. 
Dacă ne mai amintim că imediat 
după scrutinul din februarie 2019 
anume Nichiforciuc și Andronachi 
au aranjat un frigărui cu mai mulți 
socialiști, la care și azi e greu de 
confi rmat sau infi rmat dacă a 
participat sau nu și Dodon, devine 
clar încotro se furișează cei doi în 
ajunul scrutinului prezidențial. 
De altfel însuși Filip mărturisește 
că Andronachi și Nichiforciuc 
sunt implicați în scheme ilegale și 
tentativă de corupere a deputaților 
democrați. În episodul cu frigărui 
aceștia ar fi  încercat să ofere 
socialiștilor, pe tavă, 17 deputați de 
la PD. Iar la corectarea bugetului 
Nichiforciuc încerca să promoveze 
prin legislativ un amendament 
care nu prevedea nimic altceva 
decât scheme cu țigări ce ar fi  
prejudiciat statutul cu 160 de 
milioane de lei. Amendament 
pe care chiar democrații l-au 
eliminat.

PARTIDUL DEMOCRAT 
APROAPE CURAT, DAR ÎN 

CĂDERE LIBERĂ 
Așadar, din februarie și până 

în prezent PDM a înregistrat 
cele mai răsunătoare dezertări. 
Până la ultimii doi au părăsit 
în lanț fracțiunea 16 deputați, 
lăsând formațiunea cu doar o 
treime din numărul de mandate 
obținute în parlamentarele din 
2019. Majoritatea transfugilor au 
format grupul „Pro-Moldova”, doi 
au aderat la partidul lui Shor, iar 
ultimii doi s-au declarat neafi liați. 
Dacă până acum conducerea 
democraților invoca o singură 
explicație pentru toți care părăseau 
partidul – oferte tentante de ordin 
pecuniar din partea celor de la 
„Pro-Moldova” și oligarhul Shor 

– de data aceasta explicația livrată 
este mai mult de ordin tehnic, 
invocându-se pierderea legăturilor 
cu partidul și cu fracțiunea. 
Anume aceasta a fost motivarea 
Biroul Executiv și fracțiunii PDM 
de a-i exclude pe cei doi – nu iau 
parte la ședințele fracțiunii și nici 
la acțiunile partidului. „Cei doi 
demult nu mai sunt parte a echipei 
PDM. Nu poți pleca de acolo de 
unde nu ești”, se precizează în 
comunicatul privind excluderea 
lor. Ce se ascunde dincolo de 
acuzațiile de marginalizare din 
partea conducerii în frunte cu 
Pavel Filip și de capturare a 
proceselor decizionale în interese 
proprii? Cine să aibă totuși 
dreptate? E greu de afi rmat cu 
certitudine. 

Un lucru e clar – de când 
conducerea partidului s-a antrenat 
în marea curățenie de trecutul 
fraudulos al formațiunii, PDM este 
într-o cădere liberă iremediabilă. 
În toate sondajele de opinie și alte 
analize se înscrie printre partidele 
care încheie lista la subsol și nici 
măcar nu acced în parlament nu 
doar în cazul anticipatelor, ci și a 
oricăror alte alegeri. Nici liderul 
formațiunii, Pavel Filip, eventual 
candidat la prezidențiale, nu 
întrunește o poziție mai bună, ca 
să nu mai vorbim de președintele 
de onoare Dumitru Diacov sau 
de alți fruntași ce nici nu aspiră 
a fi  candidați în scrutinul din 
noiembrie. Oare câți trebuie să 
mai plece până PDM să se curețe 
defi nitiv și să-și recâștige bazinul 
electoral de odinioară? Sau deja 
s-a curățat și de el? 

TOT CE-I CLĂDIT PE 
MINCIUNĂ ȘI NISIP, SE 

SURPĂ REPEDE 
Totuși, e mai puțin probabil 

ca Pavel Filip să fie principalul 
vinovat pentru plecarea mai 
multor democrați din partid și 
căderea PDM. Cam fals sună și 
afirmația că rămân alături de el 
doar niște lingăi. Cine-s aceștia 
– Diacov? Babuc? Jizdan? Greu 
de crezut. Cum e greu de crezut 
că „neafilierea” celor doi nu le 
va servi mai curând ca paravan 
pentru a gravita în jurul PSRM, 
cu care ar avea acum mai multe de 
împărțit în comun și, nu în ultimul 
rând, în sfera unor noi scheme 
și afaceri private. Și atunci cine 
sunt adevărații lingăi – cei care au 
obținut posturi de vicepreședinți 
tocmai pentru a nu scinda 
partidul în procesul curățirii? 
Posturi de care s-au lipsit alți doi 
vicepreședinți, Candu și Botnari, 
din care motiv au și părăsit 
primii partidul împreună cu alți 
colegi, molipsiți și ei de interese 
pecuniare, decât că nu s-au aliniat 
la actuala guvernare. 

Lăsând fi gura lui Pavel Filip, una 
destul de enigmatică, pentru un 
alt articol, nu vom risca prea mult 

dacă vom afi rma că prin ultima 
manevră cu cei doi pare totuși 
să se fi  urmărit slăbirea PDM-
ului din perspectiva viitoarelor 
alegeri prezidențiale. Ne-a întărit 
certitudinea în această premoniție 
chiar declarația președintelui 
Dodon. „Noi nu vom accepta 
deputați din alte fracțiuni să treacă 
la PSRM”, a afi rmat el, subliniind 
o dată în plus prin acest „Noi” 
că de fapt este mai mult liderul 
socialiștilor, decât președintele 
Republicii Moldova. Că declarația 
lui Dodon este din nou una 
fariseică puțini se îndoiesc. Și toți 
atâția se îndoiesc că nu „pățanii” 
(bă’țașii) săi ar fi  lucrat pe de la 
spate birocrația PDM-ului. Atunci 
când Dumitru Diacov declara 
că alianța PSRM-ACUM este un 
accident, dar democrații votau 
tacit cu socialiștii, iar mai apoi 
și pentru demiterea Guvernului 
Sandu, s-a produs prima fi sură în 
bazinul electoral al democraților, 
ulterior și în partid. Iar când PDM 
și-a formalizat coaliția cu PSRM, 
nu și-a dat seama că a nimerit în 
capcana lui Dodon? A sperat că va 
fi  factorul ce va perpetua cursul 
integrării europene (dacă fruntașii 
lui chiar și erau sinceri în această 
declarație), dar mai ales să se 
aleagă după scrutinul prezidențial 
cu funcția de prim-ministru sau 
de spicher. Răsfățată și unsă cu 
toate alifi ile puterii, birocrația 
PDM-ului suferă azi cumplit în 
opoziție. Pe de o parte, încearcă 
să-și recupereze privilegiile de altă 
dată, iar pe de altă parte, se teme 
de alegeri anticipate care i-ar putea 
fi  fatale în actualele împrejurări. 
Toate aceste calcule s-au dovedit 
a fi  eronate, PDM clădindu-și 
viitorul pe nisip. 

Ultima plecare a celor doi 
nu a schimbat nimic în ecuația 
guvernării. A schimbat în și mai 
greu doar poziția PDM. Dodon 
nu suferă de scrupule, de îndată 
ce se va fi  folosit de PDM pentru 
a se vedea cu al doilea mandat, 
s-ar putea să-și arunce aliatul 
ca pe o măsea stricată. Ca să nu 
recurgem la altă „metaforă”, mai 
de bordel. Altminteri, pe ultima 
sută de metri, PD a declarat că 
nu va participa la recentul scrutin 
cu un candidat, în „aceste alegeri 
există doar doi candidați”. Restul 
au rol de a încurca un candidat 
sau altul, să facă jocul unuia sau 
altuia. Iar Dodon a califi cat decizia 
democraților ca una „matură și 
pragmatică”, care nu se știe pe cine 
va avantaja. 

Poate că democrații vor înțelege 
în sfârșit, după prea multe ofense 
ce li se aduc și după cât sunt umiliți 
de Dodon și echipa lui, că actul 
guvernării nu mai este comun, 
odată ce se sapă tot mai adânc la 
rădăcina copacului aliat. Și vor 
proceda în consecință. Adică se 
vor curăța nu numai de un trecut 
negru, ci și de un viitor întunecat. 

familiei gestionate direct sau

Ultimii doi deputați au evadat din tabăra democraților pe 14 august, PDM rămânând astfel cu 11 
deputați din 29 la început de mandat. Noii dezertori sunt nimeni alții decât chiar – deja – vicepreședinții 

Vladimir Andronachi și Eugen Nichiforciuc, despre care însuși Pavel Filip, liderul PDM, avertizase ceva mai 
înainte că s-ar putea ca acești doi să treacă la socialiști. După care partidul va rămâne curățat. Ce doi însă 
s-au declarat ofi cial neafi liați. În plus, ei au plecat nu singuri, ci și cu organizațiile teritoriale pe care le 
patronează – OT Cahul, responsabil Andronachi, și OT Fălești, responsabil Nichiforciuc, urmând alte două 
organizații teritoriale. Ambii au fost excluși chiar a doua zi din partid. Să se fi  curățat până la capăt astfel 
PDM?

RÂNDURILE DEMOCRAȚILOR



PAGINA 9

Ziarul   Ploiestii
17 - 23 septembrie 2020

SPORT
Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Gimnastică ritmică 

Fotbal

Federația Română de 
Fotbal a decis reluarea 

competițiilor Liga Elitelor U19 
și Liga Elitelor U17 și sprijină 
fi nanciar cluburile pentru a 
putea participa. Cele două 

competiții de elită în ceea ce 
privește fotbalul juvenil se vor 
relua pe 26 septembrie și vor 
participa primele 24 de cluburi 
din Clasifi carea Academiilor.

Fiecărui club din Liga 1 și Liga 

2 ale cărui echipe vor participa 
în competițiile Liga Elitelor 
U19 și U17, în sezonul 2020-
2021, i se va aloca suma de 4.000 
de euro, reprezentând ajutor 
FRF pentru testare RT-PCR 

SARS-CoV-2. Celelalte cluburi 
participante, având în vedere 
că nu benefi ciază de plățile de 
solidaritate din partea UEFA 
pentru anul 2020, vor primi din 
partea FRF 12.500 euro, sumă 

ce reprezintă subvenție pentru 
competițiile Liga Elitelor U19 
și U17, și încă 4.000 de euro, 
ajutorul FRF pentru testări RT-
PCR SARS-CoV-2.

Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești 
a găzduit sâmbătă primul concurs 

post-pandemie la care  sportivele secţiei 
de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv 
Municipal Ploiești au avut rezultate notabile, 
cu patru clasări pe podium la categoriile 
importante ale Turneului Internaţional 
„Rhythmic Star”. Aceasta a fost prima ediţie 
a unei întreceri ce se dorește a deveni una 
tradiţională, la start fi ind prezente 89 de 
sportive de la 10 cluburi din ţară: Steaua 
București, Sportul Studenţesc București, 
ACS „Alexandra Piscupescu” București, 
UNEFS București, Pro-Aktiv București, 
CSU Brașov, ACS Ritmic Aly Gym Brașov, 
ACS Transilvania Brașov, „Victoria” 
Cumpăna (Constanţa) și CSM Ploiești.

Fetele pregătite de Simona Puiu și Liliana 
Băescu au fost în top, Denisa Stoian și 

Miruna Ciocîrlan reușind să ocupe, în 
această ordine, primele două locuri în 
competiţia senioarelor, iar Sabina Enache 
și Anisia Drăgan să se situeze pe locurile 
al II-lea, respectiv al III-lea în întrecerea 
junioarelor.

Rezultatele obţinute de sportivele 
clubului nostru au fost următoarele:

Senioare: Locul 1: Denisa Stoian (2003) 
– 36.133 puncte (18.400 la cerc și 17.733 la 
măciuci); Locul al II-lea: Miruna Ciocîrlan 
(2004) – 34.267 puncte (17.100 la minge și 
17.167 la măciuci);

Junioare 14-15 ani: Locul al II-lea – 
Sabina Enache (2006) – 29.834 puncte 
(15.067 la măciuci) și 14.767 la panglică); 
Locul al III-lea – Anisia Drăgan (2006) – 
26.400 puncte (14.300 la minge și 12.100 la 
măciuci);

Prejunioare 11 ani B: Locul al IV-lea – 

Antonia Nuţă (2009) – 7.567 la măciuci; 
Locul al V-lea – Eva Popescu (2009) – 7.500 
la măciuci;

Prejunioare 11 ani A: Locul al VI-lea – 
Elena Murărescu (2009) – 21.600 puncte 
(8.467 la minge și 13.133 la măciuci);

Copii 9 ani B: Locul I – Delia Stroe (2011) 
– 12.250 puncte (8.350 la cerc și 3.900 la 
panglică); Locul al IV-lea – Alessia Croitoru 
(2011) – 7.050 puncte (4.400 la cerc și 2.650 

la panglică); Locul al V-lea – Ingrid Gavril 
(2011) – 4.350 puncte (3.150 la cerc și 1.200 
la panglică); Locul al VI-lea – Raisa Dinu 
(2011) – 0.800 (0.800 la cerc).

Copii 8 ani: Locul al III-lea – Ștefania 
Puiu (2012) – 20.950 puncte (10.650 la 
exerciţiu fără obiect și 10.300 la cerc);

Copii 7 ani: Locul al X-lea – Nectaria 
Stoica (2013) – 8.700 la exerciţiu fără obiect.

PETROLUL A PETROLUL A 
MARCAT 9 GOLURI MARCAT 9 GOLURI 
ÎN DOUĂ MECIURI!ÎN DOUĂ MECIURI!
Petrolul Ploiești a reușit o nouă victorie concludentă în liga 

a doua la fotbal, impunându-se marți seara, pe arena “Ilie 
Oană” cu 5-0 în fața Ripensiei Timișoara, pentru formația noastră 
marcând Bratu (7), Roige (41), Vajushi (49, pen.), Saim Tudor 
(85) și Diarra (87). Acest succes vine după un 4-0 la Reșița și dă 
speranțe formației lui Viorel Moldova pentru jocul din runda 
viitoare, din deplasare, de la Csiksereda,  meciul de la Miercurea 
Ciuc urmând a se disputa luni, de la ora 18. Cu această victorie, 
a doua din acest sezon, Petrolul urcă pe locul patru în clasament, 
cu 6 puncte.

FC Petrolul: Avram – Mendoza, Meijers, Manolache, Țicu – 
Lax – Bratu (62 Constantinescu), Ekollo (83 Matiș), Roige (cpt) (62 
Salifu), Vajushi (74 Saim Tudor) – Balint (74 Diarra). Antrenor: 
Viorel Moldovan.

Ripensia: Dobre – A. Macritchii, Rogac, Tieranu (55 Stoi), 
Gladun (72 Maric) – V. Macritchii, T. Călin – Tudorache, Neagu 

(55 Sokovic), M. Ene (55 Urvantev) – Al. Popovici (cpt). Antrenor: 
Cosmin Petruescu.

Au arbitrat: Vlad Baban (Iași) – Alexandru Filip (Constanța) 
și Florin Pucheanu (Ulmi-Dâmbovița). Arbitru de rezervă: Ana 
Maria Terteleac (Berceni-Ilfov). Observatori: Marian Lumânare 
(București) și Marcel Savaniu (Brașov).

FRF SPRIJINĂ CLUBURILE PENTRU A PARTICIPA ÎN LIGA ELITELOR

Antonia Nuţă (2009) 7 567 la măciuci; la panglică); Locul al V lea Ingrid Gavril

(55 Sokovic) M Ene (55 Urvantev) Al Popovici (cpt) Antrenor:

CSO Plopeni, formație antrenată de Iulius 
Mărgărit și Silvian Dobre, s-a impus în 

deplasare, 1-0, în confruntarea cu AFC Odorheiul 
Secuiesc, în debutul sezonului din Liga a treia la 
fotbal. Golul victoriei a fost realizat de atacantul 
Radu Huza, care a marcat la doar cinci minute după 
intrarea sa pe teren în actul secund al disputei din 
Harghita. Runda următoare CSO Plopeni joacă tot 
în deplasare, în vecini de această dată, cu Astra 2  pe 
stadionul din cartierul 9 Mai.
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Hipism
REPLIKA A REPLIKA A 
CÂȘTIGAT CÂȘTIGAT 
PREMIUL PREMIUL 

CAILOR DE CAILOR DE 
DOI ANIDOI ANI

Premiul cailor de doi ani, care a avut 
loc duminică, la Hipodromul Ploiești, 

a fost câștigat de iapa Replika, avându-l în 
sulky pe Cristian Slate, care a dovedit că este 
cel mai bun cal de pe hipodrom de la această 
categorie de vârstă. O altă cursă atractivă a 
fost și cea de galop (Premiul Wathba Stallions 
Cup), a doua organizată în acest an la 
Ploiești, aceasta fi ind câștigată de armăsarul 
Equario, care a fost urmat de Walala și Uthifa. 
În celelalte curse de trap ale zilei, s-au impus 
Grive Frazeenne (Premiul Orica), Prya 
CD (Premiul Juvenil), Magic Star (Premiul 
Ortoza – Fortuna Silver) și Gailuron de 
Bellen (Premiul Arcul de Triumf).

Următoarea reuniune ofi cială de pe 
Hipodromul Ploiești este programată 
duminică, 27 septembrie și va avea ca 
principal eveniment Criteriul de viteză.

SPORTIVELE CSM PLOIEȘTI – SPORTIVELE CSM PLOIEȘTI – 
FRUNTAȘE LA PRIMA EDIȚIE FRUNTAȘE LA PRIMA EDIȚIE 

A RHYTHMIC STARA RHYTHMIC STAR

CSO PLOPENI, CSO PLOPENI, 
VICTORIE LA VICTORIE LA 
ODORHEIUL ODORHEIUL 
SECUIESCSECUIESC
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

„Aceasta este cea mai bună dintre 
toate lumile pentru mafi i” . afi rmă 

avocata Vicenza Ronda, vicepreședintele 
Libera, una dintre cele mai mari asociaţii 
din Italia, de combatere a criminalităţii 
organizate.

Scenariul favorizează extinderea 
activităţilor ilicite în economie – inclusiv în 
negocierile legate de măștile chirurgicale, 
un produs dintre cele mai căutate în acest 
moment - servind la crearea unui consens 
în rândul populaţiei, statul este inefi cient 
și nu este în stare să servească toată lumea. 
Întrucât întreprinderile mici și mijlocii 
își declară falimentul, pe lângă creșterea 
șomajului și a sărăciei, o parte a populaţiei 
consideră că este mai bine să te bazezi pe 
solidaritatea crimei organizate, deoarece 
sprijinul fi nanciar ilegal ajunge, de obicei, 
înainte de cel promis de guvern.

PUTEREA FINANCIARĂPUTEREA FINANCIARĂ
Unele orașe din ţară, în special din sud, 

au înregistrat deja, în ultimele două luni, 
scene care evidenţiază oportunitatea creată 
de pandemie: la Palermo, în Sicilia, mafi oţii 
au distribuit în cartierele sărace ceea ce s-a 
numit „pachete solidare” (coșul de bază) și 
chiar și bani. Episodul a ajuns în ziare și a 
determinat un membru al clanului sicilian 
să scrie pe profi lul său de Facebook că „se 
mândrește cu faptul că este mafi ot” și că 
poate „ajuta” la a pune capăt foamei celor 
care au cea mai multă nevoie.

Se estimează că peste un milion de 
oameni din Italia au început să aibă nevoie 
de ajutor pentru a mânca, după începutul 

pandemiei, alăturându-se celorlalte trei 
milioane care se luptă deja cu greutăţi 
înainte de coronavirus.

Puterea fi nanciară a mafi ilor le permite o 
anumită rivalitate cu statul, în special atunci 
când împrumută bani comercianţilor și 
familiilor afl ate în difi cultate. Guvernul 
italian a aprobat recent un pachet de 55 de 
miliarde de euro pentru a ajuta la redresarea 
ţării. Numai din trafi cul de droguri, 
Ndrangheta (una dintre cele mai mari 
grupări mafi ote italiene, care are legături cu 
PCC – Primul Comandament al Capitalei, 
organizaţie criminală din Brazilia, care 
acţionează mai ales la Sao Paulo, fi ind 
prezentă și în alte 22 din cele 27 de state ale 
Braziliei, n.t.) face să circule aproximativ 40 
de miliarde de euro pe an.

În urmă cu câteva săptămâni, șeful 
poliţiei italiene, Franco Gabrielli, a 
participat la o conferinţă cu privire la un 
proiect al Interpolului despre mafi e și a 
comentat că Ndrangheta încearcă să profi te 
de criza Covid, pentru a intra în „producţia 
de medicamente și vaccinuri”.

La sfârșitul lunii martie a.c., când 
carantina din Italia nu împlinise încă o 
lună, serviciul secret a informat guvernul 
- raportul s-a scurs în presă – despre riscul 
unei extinderi a organizaţiilor în economia 
formală, pe lângă posibila participare a 
membrilor săi în revolte și la tulburări 
sociale.

Pentru a înrăutăţii lucrurile, 498 de 
persoane condamnate pentru relaţii 
mafi ote au ieșit din închisoare pentru a-și 
ispăși pedepsele acasă din cauza apariţiei 

Covid-19, ceea ce a sfârșit prin a declanșa 
o criză politică în cadrul executivului. Trei 
dintre deţinuţii avantajaţi erau mafi oţi 
consideraţi a fi  deosebit de periculoși, 
supuși unui regim restrictiv, care prevedea 
deja o izolare completă.

Ieșirea acestor deţinuţi – motivată 
de rebeliunile care au izbucnit în mai 
multe închisori la începutul pandemiei 
– a condus la demisia șefului naţional al 
Serviciului penitenciarelor și aproape a dus 
la destituirea ministrului Justiţiei, Alfonso 
Bonafede, care a rămas în funcţie după ce 
Senatul italian a respins, pe 20 mai a.c., o 
moţiune de neîncredere depusă de opoziţie.

Guvernul a recunoscut defi cienţa bazată 
pe o lege obișnuită – și a emis un nou 
decret, pentru ca mafi oţii să se întoarcă 
la închisoare, dar încarcerarea fi ecăruia 
trebuie să fi e evaluată individual de către 
magistraţi, ceea ce va dura câteva săptămâni.

„Acesta este un semnal foarte prost, 
prezenţa acestor lideri în teritoriile de 
origine consolidează și mai mult grupările”, 
a declarat, pentru O Globo, Alessandra 
Dolci, procuror al Tribunalului de la Milano 
și membră a direcţiei antimafi e.

CONTROL DIFICILCONTROL DIFICIL
Italia are o legislaţie considerată una 

dintre cele mai bune din lume în combaterea 
organizaţiilor mafi ote, dar legăturile 
clanurilor cu politica, cu instituţiile 
naţionale, regionale și municipale, precum 
și cu companiile și piaţa fi nanciară sunt 
indicate drept unele dintre difi cultăţile în a 
le face faţă.

Dolci arată că statul italian nu are la fel 
de multe mecanisme pentru a controla 
benefi ciarii ajutorului fi nanciar care va 
începe să fi e transmis de guvern către 
persoanele afectate de coronavirus. Aceasta 
menţionează drept exemplu plata a 25.000 
de euro – bani nerambursabili – micilor 
comercianţi: „Este un control foarte difi cil 
de făcut, deoarece trebuie verifi cat în fi ecare 
oraș. Mafi a poate profi ta și poate fi  avantajată 
la vârf. Cel mai bun remediu este ca guvernul 
să acţioneze rapid și să promoveze ajutorul 

înaintea organizaţiilor criminale”.
RĂDĂCINI ISTORICERĂDĂCINI ISTORICE

Mafi a a apărut în sudul Italiei, în 
secolul al XIX-lea. Astăzi, ţara are trei 
mari grupări istorice (Cosa Nostra, 
Camorra și Ndrangheta, toate trei cu 
operaţiuni transnaţionale), pe lângă altele 
mai mici, cu anvergură regională. Logica 
ajutorului observat în timpul pandemiei 
are rădăcini istorice: îngrijirea teritoriului, 
transformându-l într-un fel de feudă, 
este fundamentală pentru a transforma 
imaginea de binefăcători în consens social.

Procurorul Alessandra Dolci subliniază 
însă, că această logică a suferit modifi cări 
în ultimii ani, în sud, controlul este în 
continuare teritorial, în timp ce, în nordul 
ţării, principalul obiectiv este crearea unei 
sinergii cu oamenii de afaceri și  extinderea 
operaţiunilor către ramuri ale economiei, 
precum restaurantele, barurile și cafenelele. 
Extinderea a ajuns chiar în sectorul sănătăţii, 
prin intermedierea achiziţionării și vânzării 
măștilor chirurgicale și a materialelor 
spitalicești.

Senatorul Sandra Ruotolo a fost ales anul 
acesta, după o lungă carieră de jurnalist, 
devenind unul dintre profesioniștii 
ameninţaţi cu moartea (trăiește sub escortă 
armată) din cauza reportajelor despre mafi e. 
El spune că principala provocare pentru stat 
va fi  să ajungă la cei mai nevoiași înaintea 
organizaţiilor criminale.

„O problemă serioasă este aceea că mafi a 
are o relaţie strânsă cu puterile politică și 
economică, poate că este principala deosebire 
faţă de organizaţiile criminale din Brazilia, 
de exemplu”.

Avocata Vicenza Ronda, de la Libera, 
spune că grupările criminale din întreaga 
lume vor profi ta de criza economică și 
socială provocată de pandemie, Italia 
nefi ind o excepţie. În cazul acesteia, există 
precedente pentru alte situaţii de urgenţă 
care au deschis breșe și care au favorizat 
extinderea mafi ilor, cum ar fi  al Doilea 
Război Mondial și cutremurele care au lovit 
centrul Italiei în ultimii ani.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Președintele polonez 
Andrzej Duda a atacat 

„ideologia „LGBT” pe care o 
consideră un „neo-bolșevism”, 
într-un miting electoral, 
în apropierea scrutinului 
prezidenţial din 28 iunie, unde 
a candidat pentru un al doilea 
mandat, scrie AFP. Duda, favorit 
în acest scrutin, provine din 
partidul conservator Dreptate și 

Justiţie (PiS), la putere în Polonia, 
iar acest discurs îi poate aduce 
susţinerea puternicei Biserici 
Catolice și a părţii tradiţionaliste 
a societăţii poloneze. „În toată 
epoca comunistă, copiilor li se 
impunea ideologia comunistă. 
Era bolșevism. Astăzi se încearcă 
inocularea unei noi ideologii, este 
un fel de neo-bolșevism”, a spus el, 
la Brzeg în sud-vestul ţării.

„Încearcă să ne facă să credem 
că este vorba de oameni când 
e pur și simplu o ideologie”, a 
subliniat el.

Duda a semnat o Chartă pentru 
familie și s-a angajat să susţină 
familia tradiţională poloneză, 
dar și să „protejeze copiii faţă de 
ideologia LGBT” și să împiedice 
propagarea sa în „instituţiile 
publice”.

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

fl yere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare fl yere,   pliante,   broşuri,   reviste,   ziare 
cataloage,   mape de prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afi şe,   

orice tip de formular fi nanciar-contabil personalizat,   agende şi calendare personalizate!

IDEOLOGIA LGBT, UN NEO-BOLŞEVISMIDEOLOGIA LGBT, UN NEO-BOLŞEVISM

ceasta este cea mai bună dintre pandemiei alăturându se celorlalte trei

MAFIA ITALIANĂ ÎŞI EXTINDE MAFIA ITALIANĂ ÎŞI EXTINDE 
ACTIVITĂŢILE ILICITEACTIVITĂŢILE ILICITE

Într-o Italie cufundată în criza provocată de coronavirus, poate că un singur 
sector stă mai bine în ziua de astăzi decât atunci când a fost decretată carantina, 

la începutul lunii martie: mafi a. Din clipa în care s-a răspândit pandemia pe toată 
planeta, autorităţile italiene din diverse domenii avertizează cu privire la oportunitatea 
pe care actuala criză a oferit-o organizaţiilor infracţionale, scrie cotidianul brazilian 
O Globo.
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ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI - SPICUIRI (5)ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI - SPICUIRI (5)

La treabă.
Anii patruzeci ai secolului 

XX au fost anii bulversării, și nu 
cred că exagerez, ai demolării 
învățământului ploieștean și la 
propriu și la fi gurat.

La 1 aprilie 1944  se închid 
cursurile scolilor din municipiul 
Ploiesti, încheindu-se situatiile 
școlare si eliberându-se în zilele 
următoare foile matricole. Începe  
evacuarea instituțiilor școlare  
din Ploiesti. 

Și apoi au venit 
bombardamentele dar mai înainte 
cutremurul.

Ce s-a întâmplat cu clădirile 
liceelor “Sf-ții Petru și Pavel”, 
“Despina Doamnă”, “Regina 
Elisabeta” Școala de baieți și fete 
nr. 1?

ȘCOALA DE BĂIEȚI ȘI FETE 
NR. 1.

În noaptea de 9 spre 10 
noiembrie 1940 un puternic 
cutremur distruge etajul Școlii 
de băieți și fete nr. 1. Ulterior s-a 
păstrat numai parterul, iar de 
atunci edilii orașului n-au găsit  
banii și timpul de a se ocupa de 
refacerea acestei clădiri simbol a 
Ploiestiului. În fotografi i se vede 

distrugerea școlii dar și cum au 
înțeles edilii Ploieștiului refacerea 
sa !
LICEUL “DESPINA DOAMNĂ” 

ȘI INSTITUTUL “REGINA 
ELISABETA”

La 5 aprile 1944  în urma 
bombardamentului aerian 
american a fost distrusă clădirea 
Liceului “Despina Doamnă” și tot 
în aceeași zi clădirea Institutului 
“Regina Elisabeta”.  Se afl au 
în apropiere cele două unități 
școlare. 

Aceste două clădiri n-au să 
mai fi e refăcute niciodată. 

Liceul “Despina Doamnă” 
este evacuat la Slănic (arhivă, 
bibliotecă).

În partea dreaptă, spre est, 
Liceul “Despina Doamnă” era 
mărginit de strada Constantin 
Stoicescu (actuala Armoniei), 
care nu se oprea în strada Mihai 
Bravu, ci mergea până în strada 
Bunavestire (vezi harta). Pe partea 
cealaltă a străzii Constantin 
Stoicescu, la mijlocul perioadei 
interbelice avocatul Constantin 
Petrescu și-a ridicat o vilă în care 
nu va locui pentru multă vreme. 
Din 1937, în interiorul noii 

construcții a funcționat Căminul 
cultural „Voevodul Mihai”. După 
înlăturarea monarhiei, clădirea a 
devenit „Casa Pionierilor”. Spațiul 
a început să se transforme spre 
fi nalul anului 1950  când mai 
multe grupuri de muncitori au 
curățat de moloz spațiul fostului 
Liceu “Despina Doamna”. În 1951, 
lângă casa Constantin Petrescu 
s-a construit o aripă pentru 
activitățile pionierilor, iar locul 
liceului de fete a fost împrejmuit 
cu gard de beton (supraetajat, el 
existând  și azi), și a devenit parcul 
Casei Pionierilor. Cu această 
ocazie, strada Armoniei a fost 
scurtată, căpătând forma actuală. 
Pe 8 noiembrie 1951 noul complex 
a fost inaugurat.

Astăzi, nimic nu mai amintește 
de prezența elegantului local al 
Liceului “Despina Doamnă” și 
de generațiile de „despiniste” 
care au marcat istoria orașului 
Ploiești (exista o nouă clădire 
a Parchetului pe locul fostului 
liceu).

Încă n-am afl at ce s-a facut pe 
locul fostului Institut “Regina 
Elisabeta”.

În perioada 1944-1948, Liceul 

“Despina Doamnă” a fost găzduită 
în Palatul Școlii Comerciale, apoi 
în diverse clădiri: casa Tisseanu, 
de pe strada Romană și casa 
Mociorniţă, de pe strada Carmen 
Sylva (azi Nicolae Iorga). În anul 
1948, Liceul “Despina Doamna”, 
o școală fanion a învăţământului 
liceal de fete a orașului își încheia 
defi nitiv existenţa. După reforma 
învățământului din 1948 devine 
Liceul Teoretic nr. 2 de fete (în care 
fusese inclus si pensionul “Regina 
Elisabeta”). Ele erau încă de acum 
niște școli medii (cum vor fi  și 
numite patru ani mai târziu), cu 
ciclul I și ciclul II și ciclul mediu 
(clasele VIII-X și, în lichidare, XI 
și XII).

 Liceul “Despina Doamnă” 
Ploieşti se va numi  Liceul 
Teoretic de Fete Nr. 2 Ploieşti, în 
perioada 1948-1952 iar de la  1 
septembrie 1952, denumirea este 
Şcoala Medie de Fete de 10 ani din 
Ploieşti, iar din anul 1954, Şcoala 
Medie A. Toma. În anul 1956 
(când se mixtează școlile) devine 
Şcoala Medie Nr. 2 Ploieşti,

În 1959 se mută în localul de 
pe bulevard al fostului liceu de 
băieți “Sf-ții Petru și Pavel”, care 
a  fost refăcut (partea de sud după 
vechiul proiect iar partea dinspre 
bulevard luând o altă înfățișare).

În perioada 1964 – 1974, se va 
numi Liceul Nr. 2 Ploiești, iar  în 
anul 1974 prin decizia Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular 
Judeţean Prahova, capătă 
denumirea de Liceul “Mihai 
Viteazul” Ploiești iar în  decembrie 
același  an aniversează centenarul 
(100 de ani de la înfi ințărea Școlii 
secundare de fete care din 1893 se 
va numi  “Despina Doamnă” iar 
din 1928 va deveni liceu) 

După anul 1989, liceul îşi 
continuă activitatea ca liceu 
teoretic, prin Ordinul Ministrului 
nr.5391 din 25/11/1997, se 
schimbă denumirea unităţii de 
învăţământ din Liceul Teoretic 
Mihai Viteazul Ploieşti în 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul 
Ploieşti.

Va urma

Pagină realizată de Salajan Bogdan-Lucian 

ARMATELE ȚARISTE OCUPĂ 
ROMÂNIA

La începutul primăverii anului 1878, 
sistemul național de informații era în 
posesia unor date certe că părți sau întreg 
teritoriul României urma să fi e anexat de 
Rusia Țaristă, sens în care conducătorii 
armatei ruse „aliate” afl ată în staționare sau 
tranzit pe teritoriul României dădeau deja 
semne fățișe.

În martie 1878, un  ordin circular  al 
ministrului de Interne îi avertizează pe 
prefecți: „Sunt informat că inamici din 
afară (...) încearcă a pregăti tulburări (...), 
mai cu seamă în chestiunea izraeliților 
(...). Cea mai mică frământare îi va face pe 
inamici să strige demagogia, socialismul și 
comunismul. Ei sunt în stare a găsi câțiva 
perdanți care să facă chiar tulburări,  care 
să provoace pierderea libertăților publice și 
intervenția armată a străinilor. Faceți apel la 
toți cetățenii să vegheze (...) și, toți uniți cu 
mintea și cu inima în jurul Domnitorului 
nostru, România va ieși mai mare din orice 
suferință va mai avea să îndure”.

În zilele următoare, la Ministerul de 
Interne se constituie dosarul de problemă 
intitulat:  Instigațiunile și propagandele ce 
se fac printre locuitorii comunelor rurale de 
către trupele ruse.

Însărcinat cu ancheta secretă este 
Alexandru Pencovici, șeful Ofi ciului 
Central de Statistică (o acoperire și 

pentru agenții secreți ai statului – n.n.). 
Acesta, împreună cu comisarul Dumitriu, 
căpitanul Stătescu (de la Ministerul de 
Răsbel) și procurorul general Serghiescu 
alcătuiesc o Comisie de anchetă (secretă) 
și se deplasează în județele Vlașca și Ilfov, 
unde vizitează comunele: Copăcenii de Sus, 
Jilava, Crețesci, Streini-Dobreni, Dobreni-
Câmpurelu, Vărăsci, Prundu, Prisiceni, 
Grădinari, Tândova, Țigănia, Bolintinu din 
Deal, Ciorogârla-Dărvari, Petrele, Bănesele, 
Frasinu, Stănești, Drăgănesci, Letca-Veche, 
Ghimpați, Bălăria și Mihăilesci.

Iată câteva pasaje din raportul 
confi dențial al Comisiei pentru ministrul 
de Interne: În comuna Copăcenii de Sus:

„soldații Diviziei a XI rusă răspândesc 
zvonul că acum România nu mai este un stat 
independent ci s-a încorporat cu Rusia, și 
chiar Domnitorul [Carol I] a fugit din țară, 
fi ind înlocuit de Marele Duce Nicolae”;

„rușii au venit în țară numai din dorința 
de a ameliora soarta țăranilor și că pentru 
aceasta vor ocupa Bucureștii, vor dezarma 
Armata Română, vor ucide proprietarii 
(boieri) și le vor lua pământurile pentru a le 
împărți sătenilor care să le cultive și va face ca 
dijma să fi e redusă numai la una din zece (...).

Voind a mă convinge dacă aceste 
propagande erau rezultatul unui fapt izolat 
sau dacă ele erau făcute și în alte comune, 
m-am transportat îndată în mai multe 
comune vecine și  am putut să mă asigur 

că ceea ce se petrecea în comuna Copăcenii 
de Sus nu era un fapt izolat, ci aplicarea 
unui sistem generalizat și pus în practică de 
soldații ruși prin toate comunele rurale pe 
unde sunt staționați. (...)

Aceste mijloace, Domnule Ministru, 
întrebuințate de trupele ruse numai în 
vederea de a-i atrage pe locuitorii comunelor 
rurale au început deja să-și atingă scopul 
dorit, astfel, în toate comunele unde am 
întins investigațiile mele toți locuitorii se 
arătau foarte mulțumiți, ca să nu zic chiar 
încântați de soldații ruși pe care au început 
să-i considere ca adevărați binefăcători (...).

Lucrurile merg până acolo încât unii 
localnici nu-și mai îndeplinesc datoriile către 
stat (...).

  În unele sate, Căldărușani și Merlani, 
chiar autoritățile locale cer aprobarea 
comandanților trupelor ruse cantonate acolo 
pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu 
(...).

Din cele ce rezultă, Domnule 
Ministru, cred că aceste stări sunt de natură 
să compromită siguranța internă a statului, 
ele nu sunt rezultatul unei simple întâmplări, 
din contra, ele constituie un întreg sistem 
întrebuințat de trupele ruse cantonate 
prin acele comune cu scopul de a atrage 
simpatia populației rurale pentru ca în 
orice împrejurări să poată conta pe sprijinul 
acesteia.

Și dacă, în adevăr, aceste mijloace 
întrebuințate ar proveni numai din 
întâmplare particulară a diferitelor corpuri 
de armată ruse, atunci - ar trebui ca 
sgomotele răspândite prin fi ecare comună 
să fi e diferite și contradictorii, pe când, 
din contra:  din constatările făcute rezultă 
că același fel de știri se răspândesc în toate 
comunele, de la cele mai apropiate la cele 
mai depărtate (...).

Rezultă că acest sistem de seducțiune nu 
poate proveni decât numai din instrucțiunile 
ce acei soldați ruși vor fi  primind de la 

superiorii lor (...)”.
De menționat că asemenea anchete ale 

autorităților române au avut loc și în alte 
județe, inclusiv în Basarabia română (de 
Sud), iar informațiile adunate și centralizate 
de prefecți erau identice și certe:  armata 
rusă pregătea ocupația!

Din rațiuni de conspirare a muncii 
informative, a protejării surselor, dar și din 
alte rațiuni de securitate internă, ministrul 
de Interne a dat ordin ca toate notele 
și rapoartele informative provenite din 
anchetele ordonate în „chestiunea rusă” să 
se facă „fără înregistrare” la dosar. Teama 
autorităților noastre față de „aliatul rus” 
atinsese cote înalte.

Situația gravă a încordării relațiilor 
româno-ruse a fost discutată și în 
Parlamentul României, în ședințe publice 
și secrete.

În ședința secretă din 6 aprilie 1878 a 
Senatului României, D. Dimitrie Sturza 
a atras atenția senatorilor că dacă prin 
Convenția din 4 aprilie 1877 Rusia se obliga 
să respecte inviolabilitatea teritoriului 
României și drepturile politice ale statului 
român, în schimb la San-Stefano (la 3 
martie 1878, n.n), la articolul 5 al Tratatului, 
se arăta că: „Sublima Poartă recunoaște 
independența României”. Prin urmare, 
concluziona Dimitrie Sturza, acest articol 
zice că: „Numai Înalta Poartă recunoaște 
independența României”, iar Rusia nu o 
recunoaște încă.

Dimitrie Sturza era de părere că „prin 
această nerecunoaștere, Rusia tinde a aduce 
România în stare de atârnare față de dânsa”, 
stare care se creează prin Tratatul de la San-
Stefano. Același lucru se întâmpla și în cazul 
Muntenegrului, recunoscut ca independent 
doar de Turcia. Dar situația era schimbată 
în cazul Serbiei, la articolul 3, aceasta fi ind 
recunoscută ca independentă și de Rusia și 
de Turcia.

Va urma

RMATELE ȚARISTE OCUPĂ pentru agenții secreți ai statului n n )

 IMPERIUL RUS, ROMÂNIA, PLOIEȘTII (II) IMPERIUL RUS, ROMÂNIA, PLOIEȘTII (II)

Rușii traversează Dunărea (iunie 1877), pictură de Nikolai Dmitriev-Orenburgsky (1883)

“Despina Doamnă” a fost găzduită În 1959 se mută în localul de

Școala de băieți și fete nr. 1 după cutremurul 
din 10 noiembrie 1940

În acest ultim articol pe care îl dedic istoricului școlii din Ploiești, doresc să precizez că am scris “sine ira 
et studio” , că n-am făcut o prezentare exhaustivă a istoricului învățământului ploieștean, iar mobilul 

acestui subiect a fost disputa asupra  patronimului “ Sfi nții Petru și Pavel” între două licee (azi colegii) de top 
național ale Ploieștiului. Și ca să arăt și mai bine distanța pe care o am față de această dilemă (aș spune mai 
degrabă trilemă și am să mă explic mai târziu de ce) , nu am urmat cursurile nici ale Liceului I.L. Caragiale 
nici ale Liceului Mihai Viteazul și nici ale unui alt liceu ploieștean. 
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Vei simți
 nevoia să 

meditezi, să îți asculți 
vocea interioară și să te 
împaci cu tine. Mai ales 
în condițiile în care acum 
treci printr-o perioadă 
de confl icte parteneriale. 
Ele nu vor fi  depășite 
ușor, dar te vei folosi 
de stilul tău diplomat 
de comunicare și te vei 
exprima cu tact.

Zilele 
acestea vei găsi 

un sprijin puternic 
în prieteni, îți sunt 
favorabile ieșirile, 
socializarea. Poate 
înfl ori și o idilă în 
cercul de prieteni și 
asta te va face să visezi 
mult. Să nu visezi prea 
mult...

Ești de ceva 
vreme preocupat de 

o reorganizare a planului 
fi nanciar și, în această 
săptămână, îți va veni 
în ajutor o promovare 
sau o schimbare de 
cariera. Trebuie, totuși, 
să nu îți neglijezi casa 
și relația de dragoste, 
deoarece ar putea apărea 
nemulțumiri.

Vedetă 
incontestabilă 

a acestui an, ai 
de trecut un prag al 
asumării, al maturității. 
De aceea, acum tinzi spre 
reformularea concepțiilor 
despre lume și viață. 
Poti să descoperi lucruri 
minutate, dar este posibil 
să nu te simți înteles și 
vei avea stări interioare 
confl ictuale.

Vei benefi cia 
de întâlniri cu 

oameni interesanți, 
care îți pot deveni 
parteneri de afaceri sau 
cu care, pur și simplu, 
poți întreține discuții 
plăcute. Sau ambele. 
Singurul impediment 
poate fi  nerăbdarea ta 
în a-ți expune propriul 
punct de vedere.

Este foarte 
posibil să te 

hotărăști să începi o 
nouă relație (amoroasă 
sau de afaceri). Riscul 
de autoiluzionare e 
ridicat pentru că îți este 
greu să fi i obiectiv. Mare 
atenție la detaliile de 
ordin fi nanciar, acolo 
poți suferi pierderi.

Trebuie 
să îți dozezi 

energia de care 
debordezi și să îți 
organizezi munca într-o 
nouă manieră, mai 
efi cientă. Spre fi nalul 
perioadei, poți începe să 
îți cauți aliați și să închei 
parteneriate. Evită 
confl ictele cu cei afl ați în 
poziții de autoritate.

Dornic de 
reinventare și 

redescoperire, 
vrei să fi i unic 
și irepetabil. Te 
poți îndrăgosti 
cu tot aplombul 
caracteristic zodiei, 
dar trebuie să fi i 
foarte atent/ă ca 
nu cumva să nu fi e 
reciproc.

Prin 
excelență activ, 

schimbător și 
sociabil, săptămâna în 
curs îți oferă ocazia să 
faci ordine în propria 
ogradă. La propriu, poți 
face curat prin sertare 
sau, la fi gurat, îți poți 
organiza gândurile și, 
poate, chiar reconecta cu 
familia.

Ți se va trezi 
curiozitatea 

de a învăța ceva 
nou. Vei vrea să te 
apuci de studiul serios 
și sistematic al unui 
domeniu până acum 
neabordat. Intuiția 
nu va da greș și te 
va îndruma spre 
noi orizonturi de 
cunoaștere.

Mai 
șarmant și mai 

entuziast decât 
de obicei, îndrăznești 
să îți asumi riscuri 
fi nanciare și... bine 
faci. Cu un plan bine 
pus la punct și fără să 
te bazezi pe alte resurse 
decăt cele proprii, 
ai toate șansele de 
reușită.

În această 
săptămână, 

pui punct și... 
o iei de la capăt. Îți 
faci o autoanaliză așa 
cum numai tu știi și îți 
revizuiești imaginea 
de sine. Vei renunța la 
părerile altora despre 
tine sau la cum te 
oglindești prin ochii 
celorlalți.

PAGINA 12

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

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

0372.032.313

MINTE, TRUP, SUFLET
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Sfatul astrologic al săptămânii:  „Când vrei să începi o acţiune, măsoara de trei ori și taie o dată.”

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA

PeștiVărsător

FecioarăLeuRacGemeniTaurBerbec

CapricornSăgetătorScorpionBalanță
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