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 „Obiceiul este a doua natură, iar pentru majoritatea 
oamenilor e chiar unica lor natură.”

- Culese de Tata  Romain Rolland (1866 - 1944) scriitor francez
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Guvernul a aprobat o hotărâre 
prin care elevii care au fi nalizat 

evaluarea națională cu media 10.00 vor 
primi stimulente fi nanciare de 1.000 lei, iar 
cei care au obținut 10 pe line la examenul 
de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, 
vor încasa câte 3.000 lei. Eforul fi nanciar 
nu este deloc mare, având în vedere că, 
la nivel național, în această situație de 
excelență se găsesc 892 de absolvenți de 
gimnaziu și 315 foști liceeni. În Prahova, 
notă maximă au primit 12 elevi la 
evaluarea națională și 16 la bacalaureat.

Nu am cum sa nu vă îndemn să îi iubim. 
Sunt adorabili!

Sensibili la nevoile noastre. Plini de dorința 
de sacrifi ciu. Îi simt sinceri. Ar face orice le-am 
cere. Sigur nu ar zice nu la nimic. Ar construi, 
ar face curat, ar repara, ar moderniza, ar vopsi, 
ar aduce chiar și bani de acasa...acum...

Sunt iubibili rău!
Nu ar dormi noaptea de grija noastră. 

Ne-ar veghea somnul ca sa fi e mai bine a 
doua zi. Ar asfalta și rândurile dintre roșii. 
Ar trage apă și la wc-ul din curte. Ar monta 
eoliene ca să ne dea curent gratis si ca să 

alunge poluarea. Ar mătura, spăla și parfuma 
străzile în fi ecare zi, iar duminica ne-ar scoate 
la iarbă verde, pe ceafa, pulpele și berea lor...

Îți vine să îi pupi din culcare în sculare la cât 
de simpatici ne zâmbesc din afi șe, pliante, de pe 
meshuri și bannere!

Cred că dacă le-am cere să ne promită că 
vor lucra 25 de ore pe zi, sigur ar plusa și ar 
transpira și 26 și sigur ar promite că vor face 
cincinalul în patru ani.

...
Păcat însă că dragul ăsta de ei n-o să dureze 

mai mult de 4 săptămâni, iar la fi nal, când 
se va termina campania electorală plină de 
promisiuni seducătoare și provocatoare de 
iubire pură, e drept că și puțin condiționată, o 
să ne vină poft a de a-i iubi la propriu...când și 
pe unde nu vor ei!

SĂ ÎI IUBIM! SĂ ÎI IUBIM! 
AZI AVEM DE CEAZI AVEM DE CE
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Moțiunea de cenzură a PSD-
Pro România și ALDE, 

prin care Guvernul României era 
amenințat cu demiterea, pentru 
proasta gestionare a pandemiei 
și a crizei economice și bugetare 
generată de Covid, nu s-a mai 
dezbătut, luni, din cauza lipsei 
de cvorum. Deci și a lipsei unei 
majorități politice care să voteze 

favorabil plecarea Cabinetului 
Orban. Oricum, procedura fusese 
atacată la Curtea Constituțională, 
pe temei de nelegalitate, fi ind 
depusă în vacanța parlamentară și 
discutată în sesiune extraordinară. 
Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a 
declarat că în următoarele zile va 
lua decizia dacă va mai întreprinde 
sau nu un demers similar, în vreme 

GUVERNUL A SCĂPAT DE GUVERNUL A SCĂPAT DE 
MOȚIUNEA DE CENZURĂMOȚIUNEA DE CENZURĂ

ce premierul Ludovic Orban le-a mulțumit parlamentarilor-
inclusiv celor din PSD- care au refuzat să se prezinte în plen, 
pentru discutarea și votarea moțiunii.

PLOIEȘTENII POT IEȘI LA PENSIE CU 2 ANI MAI DEVREME

În calitate de for decizional, Camera 
Deputaților a votat modifi carea art 

65 din Legea 263/2010 prin care cetățenii 
care au locuit în Ploiești și Brazi cel puțin 
30 de ani, fi ind expuși poluării generate 
de industria petrolieră, pot benefi cia de 
reducerea vârstei standard de pensionare 
cu doi ani, fără penalizare. Asociația 
STOP poluării orașului Ploiești a demarat 
o campanie de strângere de semnături 
pentru includerea orașului Ploiești și a 

localităților înconjurătoare în prevederile 
legii, ca localitate afectată de industria de 
rafi nare a petrolului. Pe data de 19 august a 
fost votată o propunere legislativă similară, 
din 2017, dar nici aceasta nu făcea referire 
la localități din Prahova, nici la industria 
petrolieră. În paralel, Comisia pentru 
muncă a modifi cat în acest sens o a treia 
propunere legislativă afl ată în circuitul 
parlamentar, care a ajuns, până la urmă, pe 
ordinea de zi și a sfârșit prin a fi  adoptată.

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) 
a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești 

spun că situația din unitatea lor a devenit insuportabilă, iar 
Direcția de Sănătate Publică nu vrea să intervină măcar în a 
obliga spitalele suport Covid să prea pacienții diagnosticați 
pozitiv. Ei reclamă,, pe scurt, următorele aspecte: pacienții 
cu simptomatologia Covid nu pot încăpea numai în UPU, 
iar spitalele suport din Prahova nu doresc să amenajeze 
izolatoare în care să poată fi  primiți și diagnosticați 
pacienții suspecți; UPU are și rolul de spital COVID, dar nu 
are medici specializați în boli infecțioase sau pneumologie, 
nu are alocație de hrană pentru pacienți și nici buget 

pentru medicația specifi că patologiei Covid; personalul 
este total insufi cient, după ce a expirat perioada de detașare 
a rezidenților; aparatura din dotarea UPU (aparat de 
radiologie fi x, un aparat CT și un ecograf funcțional) este 
insufi cientă; spitalul suport Câmpina trimite la UPU atât 
pacienți suspecți Covid, cât și celelalte urgențe, deși are în 
structură compartiment UPU și dispune de aparatură, iar 
spitalele suport Covid din Băicoi și Florești nici măcar nu 
s-au deschis.

SITUAȚIE EXPLOZIVĂ SITUAȚIE EXPLOZIVĂ 
LA UPU PRAHOVALA UPU PRAHOVA

di i ifi ă l i i C id l l

GUVERNUL PREMIAZĂ ELEVII DE NOTA 10GUVERNUL PREMIAZĂ ELEVII DE NOTA 10

Primăria Ploiești, prin viceprimarul Cristian Ganea, anunță că 
societatea din subordinea Consiliului Local, am numit SC Servicii 

de Gospodărire Urbană, a făcut ceea ce avea de fapt în obligații, a curățat și 
vopsit fântâna arteziană din fața Hotelului Prahova, dându-i cât de cât un 
aspect acceptabil. Nu știm de ce angajații SGU nu au făcut lucrul acesta o 
vară întreagă, ci la început de septembrie, când oricum abia dacă fântâna 
va mai funcționa o lună! Pe de altă parte, zona întreagă, cu tot pavimentul 
din așa-numitul parc din zonă, care de fapt e mai mult parcare, necesită 
intervenții serioase. Perimetrul e unul care seamănă mai degrabă cu o...
infecție publică decât cu ceva ce să te ducă cu gândul la promendă!

FÂNTÂNA ARTEZIANĂ DE LA HOTELUL FÂNTÂNA ARTEZIANĂ DE LA HOTELUL 
PRAHOVA A FOST RECONDIȚIONATĂPRAHOVA A FOST RECONDIȚIONATĂ
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Ordinea Ordinea 
candidaților pe candidaților pe 
listele de votlistele de vot

Cum sunt prostiți Cum sunt prostiți 
pe față pensionarii pe față pensionarii 
din Româniadin România

Igor Dodon la Muntele 
Athos: președinte, Athos: președinte, 
vameș sau fariseu? vameș sau fariseu? 

Andrei Remus Niculiță Andrei Remus Niculiță 
(CSȘ Ploiești), dublu campion 
național al României!național al României!
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PSD Prahova scrie că liberalii 
Iulian Dumitrescu și Dumitru 

Tudone  și-au făcut mutație, ca să 
poată candida în Prahova, într-un 
apartament ce aparține primarului 
PNL din Plopeni, Dragoș Niță. Și 
apoi comentează cum se înghesuie 
ăia trei, cu famili cu tot, într-un 
apartament minuscul, de 40 mp, 
din cartierul Diana... Acuma, ce să 
zic, mizerabil să apelezi la un tertip 
de-ăsta. Dar mi-a atras atenția 
disprețul cu care se vorbește despre 
chichineața aia de casă... Oho, 
băieți, să fi ți voi sănătoși, o groază 
din votanții voștri de stânga stau 
în colivii de-alea de 40 mp. Na, 
dracului, că n-au avut toți paraii 
voștri, să-și facă palate de-nvârți 

tirul în ele! N-au nici măcar lefurile 
voastre obeze, să poată să strângă 
într-un mandat bani de penthouse 
de-ăla cu care vă sclifosiți voi. 

Sorin Grindeanu, ex-premierul 
ăla care se screme cinci minute 

să scoată o frază întreagă... Cum, nu 
mai știți cine-i Grindeanu? Ăla care 
a dat OUG 13 noaptea ca hoții, în 
favoarea infractorilor, de-a scos 
puhoi de lume în stradă... Ei bine, 
PSD l-a resuscitat și l-a făcut prim-
vicepreședinte la partid. Imediat ce 
s-a văzut omul călare pe partid, a zis 
că va face în așa fel încât „Orban să 
devină cel mai cunoscut șomer din 
țară.” Păi... da, mă, Grindene, o să fi e, 
că ăla poate nu va avea pilele tale, să 

fi e angajat ca tine, la plăcinta statului 
numită ANCOM, pe 44.000 de lei 
(aproape 10.000 de euro) lunar. 
Mama mă-sii de treabă, la privat 
n-ai găsit pe cineva să te angajeze, 
fuga ți-au curs mucii la stat, că 
acolo-s bani căcălău, să plătești toate 
nulitățile politice!

Cică la Șotrile, fostul primar 
PSD, un oarecare D., va 

candida pentru un nou mandat, deși 
acesta are o condamnare defi nitivă 

cu suspendare pentru pornografi e 
infantilă. Deși zice că a apărut așa, 
din spuma mării, nefi ind afi liat 
niciunui partid, pe bannere apare, 
mândru, alături de un candidat 
„roșu”, cu șanse la șefi a Consiliului 
Județean Prahova. Bre, dacă omul e 
atât de indispensabil și dacă vă e atât 
de drag, de ce nu-l luați la voi acasă, 
să-l faceți dădacă pentru copiii 
voștri? 

Poliția Română a recunoscut 
că fratele lui Emi Pian, Elvis, 

s-ar fi  întâlnit în noaptea de 8 spre 
9 august cu șeful Poliției Române, 
Liviu Vasilescu, cu șeful Poliției 
Sector 5, Cătălin Păștin și cu șeful 
Poliției Capitalei, Bogdan Berechet. 
Nenea milițienii s-au încurcat în 
explicații, ba c-o fi , ba c-o păți, ba 

că cetățenii, grija noastră... Dragă, 
nu vă mai chinuiți să puneți căciulă 
rahatului, că tot miroase. Ok, nu 
trebuie să ne ziceți că v-ați întâlnit 
cu Duduienii, asta o știm și noi, 
că altfel cum satana își făceau ăștia 
palate și gipane, fără muncă, sub 
nasul vostru, dacă nu le-ați fi  ținut 
voi de șapte, să nu nimerească peste 

ei vreun prostălău de polițai, să-i 
întrebe de sănătate...

Ministrul Economiei, Florin 
Câțu, zice că „în primele 

7 luni de zile, MFP a injectat sume 
record în economie. Sume care au 
fost direcționate în prima fază în 
toată economia, iar de la începutul 
stării de alertă, către domeniile 
unde vor avea cel mai mare impact 
și randament.” Câțule, întâi de toate 
o întrebare: lunile unui an pot fi  
alcătuite și din altceva în afară de 
zile? Adică poți spune 7 luni de 
trifoi, broaște sau căței? Doi: cu ce 
ai injectat economia, băiatule, cu 
seringa? I-ai băgat vreun anestezic să 
n-o doară, la cât au chinuit-o criza și 
virusul pe tanti Economia?

Președintele ALDE, Călin 
Popescu Tăriceanu, acuză 

Poliția că și-a vopsit mașinile în 

culorile Partidului Național Liberal. 
Tăriceanu scrie că Poliția Română 
își aduce astfel „contribuția la 
victoria PNL-iștilor”: „doar așa îmi 
pot explica de ce Poliția Română 
își redecorează mașinile în galben-
albastru. Adică, exact culorile PNL!” 
Măi, Tăricene, bre, omule, înțeleg 
așadar că mașinile de pompieri și de 
salvare au fost boite în roșu de către 
PSD? Sau cerul e ciel pentru că l-ați 
stropit voi cu cerneala de pe sigla 
ALDE? Deci tu, dacă ai sânge roșu, 
ce ești, liberal sau comunist? Nino-
nino...

Comisarul european pentru 
comerț, Phil Hogan, a 

demisionat miercuri seară, ca 
urmare a controversei legate de 
vizita sa în Irlanda și de faptul că 
nu a respectat regulile sanitare 

impuse în contextul pandemiei. 
Acesta a participat la un dineu cu 
80 de persoane, inclusiv politicieni 
și un judecător al Curții Supreme, 
organizat la un club de golf în 
19 august, în Clifden, încălcând 
astfel regulile sanitare. Mai mulți 
participanți au demisionat din 
funcții, inclusiv ministrul irlandez 
al Agriculturii.” Alo, măi, copii, 
ce-aveți, a dat strechea-n voi? 
Păi ai noștri sunt condamnați la 
închisoare cu suspendare și tot fac 
legi în Parlament, iar voi, că n-ați 

purtat mască, vă dați demisia? Vai-
vai-vai! Domnule Hogan, la așa 
onoare, mâine te facem premierul 
României, vrei?

Flăcăii de la Consiliul Județean 
cer demiterea prefectului și 

a conducerii DSP pentru că planul 
lor de redeschidere a școlilor pun în 
pericol viața micuților. Just, vitejilor, 
foarte just totul, dar n-ați vrea să 
demisionați și voi, pentru că nu 
gestionați bine treburile și aveți cam 
multe focare de covid prin instituțiile 
din subordine? Adică e ușor să vezi 

paiul din ochiul altora când retina ta 
e acoperită complet de bârnă!

Mită electorală, ascunsă 
sub tricouri, împărțită în 

Lipănești”, sună un titlu de ziar. 
Privind însă fotografi a, trebuie să 
le zic jurnaliștilor lui pește prăjit că 
sub tricourile ăstora se afl ă altceva, 
burtă, osânză, șunci! Acuma, să 
fi  fost burdihanul umfl at de-atâta 
miere cât curge prin România asta, 
din patru în patru ani?

 Săptămâna pe scurt 
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cu suspendare pentru pornografie

culorile Partidului Național Liberal

g ț

purtat mască vă dați demisia? Vai-

CONTROALE PE ȘOSELELE 
DIN PRAHOVA. SUTE 
DE AUTOVEHICULE 

VERIFICATE

Polițiștii din cadrul Serviciului 
Rutier împreună cu specialiști din 
cadrul Registrului Auto Român 
au efectuat verifi cări și controale 
în trafi c pentru reducerea 
accidentelor rutiere produse pe 
fondul defecţiunilor tehnice și 
verifi carea respectării legislaţiei 

rutiere. Astfel, au fost controlate 
peste 450 de autovehicule și au 
fost aplicate peste 200 de sancţiuni 
contravenţionale. „Controalele 
tehnice au urmărit funcţionarea 
mecanismului de frânare, a 
sistemului de direcţie, gradul 
de poluare datorat eliminării 
noxelor, funcţionarea și reglarea 
corectă a instalaţiei de iluminare/
semnalizare, autenticitatea 
seriilor de identifi care ale 
vehiculelor”, a precizat IJP 

Prahova. În timpul controalelor, 
polițiștii au reținut, în vederea 
suspendării exercitării dreptului 
de a conduce autovehicule pe 
drumurile publice, cinci permise 
de conducere. Tot cu această 
ocazie, un bărbat din localitatea 
Fântânele, în timp ce se deplasa la 
volanul unui autoturism pe DN1B, 
în localitatea Albești-Paleologu a 
fost oprit de polițiști, iar în urma 
verifi cărilor efectuate împreună cu 
reprezentanții din cadrul R.A.R. 
Prahova   s-a constatat că mașina 
prezintă defecțiuni la sistemul de 
iluminare, coroziuni ale caroseriei 
și deteriorări ale sistemului de 

evacuare. Conducătorul auto a 
fost sancționat  contravențional 
și i s-a reținut certifi catul de 
înmatriculare. Un alt bărbat, 
care se deplasa la volanul unui 

autoturism pe DN1B, a fost oprit 
de către polițiști, iar în urma 
verifi cărilor efectuate împreună cu 
inspectorii R.A.R. s-a constatat că 
autovehiculul prezintă defecțiuni 
la sistemul de iluminare. În 
plus, autoturismul era echipat 
cu anvelope de alte dimensiuni. 
Pentru că bărbatul emana halenă 
alcoolică acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost de 0,07 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Conducătorul auto 
a fost sancționat contravențional, 
iar polițiștii au reținut permisul 
de conducere și certifi catul de 
înmatriculare.

p
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BĂRBAT ÎNJUNGHIAT PE O 
STRADĂ DIN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secţiei de 
Poliţie Nr. 3 Ploiești au fost sesizați 
de către o persoană, cu privire la 
faptul că un bărbat ar fi  fost lovit 
cu un obiect. Incidentul a avut loc 
pe strada Bahluiului din Ploiești. 
Persoana bănuită de comiterea 
faptei nu se mai afl a la locul indicat 
în momentul în care polițiștii au 
ajuns în zonă. „Din cercetări a 

rezultat faptul că, un bărbat care 
se deplasa pe strada Bahluiului 
împreună cu un amic, pe fondul 
consumului de alcool și în urma 
unor discuții contradictorii 
cu o persoană cunoscută de 
amicul acestuia, ar fi  fost lovit 
cu un obiect tăietor înțepător 
provocându-i leziuni la palma 
stângă”, a precizat IJP Prahova. 
În urma evenimentului, bărbatul 
a fost transportat la spital pentru 
îngrijiri medicale, fără a rămâne 

internat. Polițiștii s-au sesizat și 
au întocmit un dosar penal sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
lovire sau alte violențe.

ACCIDENT PE DN1D, LA 
CIORANI. BĂRBAT LOVIT 

GRAV DE AUTO

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1D, pe raza localității Ciorani, 
după ce un auto a lovit un bărbat 
care s-a angajat în traversarea 
neregulamentară a drumului. 
Polițiștii din cadrul Serviciului 
Rutier au fost sesizați cu privire la 
faptul că, pe DN1 D, în localitatea 
Ciorani a avut loc un accident 

rutier. Din primele verifi cări se 
pare că un tânăr, în vârstă de 24 
de ani, care se deplasa la volanul 
unui autoturism pe DN1 D, din 
direcția Albești – Paleologu către 
Urziceni, în momentul în care 
a ajuns în localitatea Ciorani a 
accidentat un bărbat, în vârstă de 
52 de ani, care s-ar fi  angajat în 
traversarea sectorului de drum, 
prin loc nepermis. Bărbatul rănit 
a suferit mai multe traumatisme 
grave și a fost transportat, în 
comă, la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești. Ulterior, victima 
accidentului a fost internată la 
terapie intensivă. Potrivit IJP 

Prahova, conducătorul auto a 
fost testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. În 
cauză s-a întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșiri infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Biroul Electoral de Circumscripție Prahova a tras la sorți ordinea 
candidaților pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și pentru 
cea de consilieri județeni. Pe buletinele de vot veți găsi, așadar, următoarea 
dispunere pe fi le: 1-Partidul Mișcarea Populară- Cătălina Bozianu; 
2-ALDE- Cătălin Beciu; 3-Alianța PNL-USR-PLUS- Iulian Dumitrescu; 
4-Alianța pentru Prahova- Bogdan Toader; 4-Partidul Ecologist Român- 
Dan Aurel. Pentru lista de consilieri, ordinea este un pic schimbată:

Partidul Mișcarea Populară, ALDE, Alianța PNL-USR-PLUS, Prahova 
în Acțiune și Alianța pentru Prahova.

Și Biroul Electoral de Circumscripție municipală Ploiești a stabilit prin 
tragere la sorți ordinea candidaților 
pe buletinele de vot la alegerile 
locale din 27 septembrie. Pentru 
funcția de primar, ordinea este 
următoarea: 1-Partidul Mișcarea 
Populară- Dragoș Rădulescu; 
2-Partidul Alianța Liberalilor 
și Democraților- Emil Calotă; 
3-Partidul Național Liberal- Andrei 
Volosevici; 4-Partidul Prahova 
în Acțiune- Răzvan Stănciulescu; 

5-Alianța pentru Prahova- Cristian Ganea; 6-Partidul România Mare- 
Mihai Sava; 6-Partidul Ecologist Român- George Naft an; 7-Alianța USR 
PLUS- Răzvan Enescu. Pe lista de consilieri locali ordinea este aceeași: 
PRM, ALDE, PNL, Partidul Prahova în Acțiune, Alianța PSD-Pro 
România-PPU, PRM, PER, Alianța USR-PLUS.

Ca la noi la nimenea!
CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE, 

UN PRIMAR DIN PRAHOVA CANDIDEAZĂ DIN UN PRIMAR DIN PRAHOVA CANDIDEAZĂ DIN 
NOU LA ALEGERILE DIN 27 SEPTEMBRIE

Pe 4 noiembrie 2019, Secția Penală și 
pentru cauze cu minori și de familie 

din cadrul Curții de Apel Ploiești a emis 
sentința defi nitivă privindu-l pe Davidescu 
Bodgan Daniel, pe atunci primar al 
comunei Șotrile, în dosarul 5214/105/2018, 
având ca obiect pornografi a infantilă (Legea 
678/2001 art. 18): „În baza art.421 pct.2 
lit.a cod proc.pen., admite apelul declarat 
de inculpatul DAVIDESCU DANIEL 
BOGDAN împotriva sentinței penale nr.81, 
pronunțată la 27 martie 2019 de Tribunalul 
Prahova, pe care o desfi ințează în parte, 
în latură penală și, rejudecând, reduce 
cuantumul pedepsei principale aplicate 
inculpatului de la 2 ani și 2 luni închisoare, 
la 1 an și 6 luni închisoare.”

Anterior, Tribunalul Prahova decisese 
o pedeapsă mai mare: „În temeiul art. 
396 alin. 1, 2 și 10 C.proc.pen. rap. art. 
375 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul 
DAVIDESCU DANIEL BOGDAN la 
pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare pentru 
săvârșirea infracțiunii de pornografi e 
infantilă, prev. de art. 374 alin. 1 și 2 C.pen., 
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza 
art. 91 alin. 1 C.P., dispune suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere și 
stabilește un termen de supraveghere de 4 

ani”. Ex-primarul de atunci a fost obligat de 
instanță ca, „în baza art. 93 alin. 3 C.P, pe 
parcursul termenului de supraveghere”, să 
presteze o „muncă neremunerată în folosul 
comunității în cadrul Primăriei Șotrile 
și/sau Grădinița/Școala din Șotrile, pe o 
perioadă de 70 de zile”. La acea vreme presa 
a sesizat absurdul situației și a vuit: să pui un 
condamnat pentru pornografi e infantilă să 
lucreze chiar printre copii...

În fi ne, sentința a fost dată pe baza anchetei 
procurorilor DIICOT care au stabilit că, „în 
perioada 2016-2017, suspectul a început 
o relație de concubinaj cu o minoră care 
la acea dată avea vârsta de aproximativ 
13-14 ani, iar relațiile sexuale pe care le-a 
întreținut cu acesta au avut loc începând cu 
vârsta de 16 ani, în mod constant, victima 

fi ind dependentă fi nanciar și infl uențată de 
autoritatea suspectului. Întrucât persoana 
vătămată a refuzat să mai continue 
respectiva relație, suspectul a început să o 
șantajeze, amenințând-o că va face publice 
mai multe imagini sau înregistrări de natură 
compromițătoare cu caracter pornografi c, 
reprezentând-o pe minoră ori că le va 
prezenta părinților acesteia în cazul în care 
nu va continua relația de concubinaj.”

Ei bine, ce credeți că face domnul ex-
primar, afl at încă sub incidența condamnării 
la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare? 
Candidează din nou pentru un mandat 
de primar! Și, culmea, Biroul Electoral de 
Circumscripție, care are în componență 
și un judecător, i-a admins candidatura, 
negăsind nimic nefi resc că omul execută în 

libertate o pedeapsă, dar vrea să și redevină 
numărul 1 în comună! Elită.  

La această situație ba hilară, ba gravă, 
de fapt, privind moralitatea din societatea 
românească, Davidescu a declarat, pentru 
Epoch Times: „Nu știu ce e moral, imoral, 
fi ecare vede din unghiul lui și... dar nu știu 
dacă trebuie să ne dăm eu sau dvs cu părerea 
dacă am voie să candidez sau nu.”

Candidatura sa nu este asumată de niciun 
partid. De altfel, Davidescu spune că este 
independent. Numai că bannerele sale le 
însoțesc pe cele ale fostului său șef de partid, 
PSD, social-democrații neavând candidat la 
Șotrile, ci numai o listă de consilieri locali, 
dar sloganul este împrumutat de la liberali, 
„construim împreună”. Să construim ce, 
domnule condamnat? 

ani” Ex primarul de atunci a fost obligat de fiind dependentă financiar și influențată de libertate o pedeapsă dar vrea să și redevină

PROIECTUL VOLOSEVICI PROIECTUL VOLOSEVICI 
PENTRU PLOIEȘTI: CURĂȚENIE!

„Vom curăța Ploieștiul de tot ce e nociv și stricat! 
Orașul trebuie să fi e igienizat, trebuie să avem din 
nou locuri de joacă și parcuri bine întreținute, 
marcaje rutiere corespunzătoare, spații verzi 
îngrijite, drumuri reparate, parcări, iar oamenii să 
poată trai în siguranță.” Așa își începe candidatul 
PNL la Primăria Ploiești, Andrei Volosevici, primul 
mesaj după debutul campaniei electorale, făcând 
o trimitere și la mandatul anterior, când spune că 
atunci a început, laolaltă cu locuitorii, „schimbarea 
Ploieștiului dintr-un oraș-gri într-un oraș viu și 
colorat, redându-i demitatea și strălucirea pe care o 
merită urbea lui Nenea Iancu”. Iar ca lucrurile să fi e 
și mai clare de-atât, Volosevici afi rmă că „Proiectul 

echipei PNL pentru următorii patru ani se referă, în 
primul rand, la curățenie! Ne dorim toți ca zona de 
centru să redevină perimetrul în care să ne putem 
plimba cu plăcere!” Și continuă cu chestiunile care 
sunt prioritate, în viziunea domniei sale, în afară 
de a face curățenie în oraș: amenajarea esplanadei 
din zona Galeriile Centrale, a zonei din fața 
Hotelului Prahova, o parcare subterană demisol 
înalt în zona Parcul Toma Socolecu, cu pasaje 
subterane pietonale, altele două, de data aceasta 
supraetajate, în zona terminalului de la Complexul 
Mare și pe strada Dealul cu Piatră (Malu Roșu), 
reabilitarea fostei băi publice din strada Romană 
și transformarea clădirii în sediu pentru toate 
asociațiile de pensionari din Ploiești, modernizarea 
Gării de Est, reabilitarea străzilor care duc către 
zona industrială, inclusiv strada Pompelor, 
extinderea Pieței Ideal și reamenajarea spațiilor 
din Cina, înfi ințarea unui Muzeu de Istorie în aer 
liber în zona Turnului Parașutiștilor, reabilitarea 
sau crearea parcurilor sau locurilor de joacă pe 
străzile Cătinei și Cameliei, Andrei Mureșanu, 
Enăchiță Văcărescu, Malu Roșu, Aurora, Eroilor, 
Bdul Petrolului etc.

Vom curăța Ploieștiul de tot ce e nociv și stricat!

ORDINEA CANDIDAȚILOR ORDINEA CANDIDAȚILOR 
PE LISTELE DE VOTPE LISTELE DE VOT
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Agenția Națională 
pentru Locuințe 

are în lucru, la Vălenii de 
Munte, pe Bd. Nicolae 
Iorga, 15 apartamente 
pentru tineri, destinate 
închirierii și 12 
apartamente pentru 
specialiștii care lucrează 
în sănătate. La nivelul 
principalului oraș de 
pe Valea Teleajenului, 
ANL a mai construit, 
până acum, 88 de 
unități locative în cadrul 
„Programul de construcții locuințe 
pentru tineri, destinate închirierii.” 
Săptămâna trecută, conducerea ANL a 
dorit să vadă pe teren stadiul lucrărilor, 
discutând cu autoritățile locale cu privire 
la corelarea termenelor de fi nalizare 
a apartamentelor cu cele de execuție 

a rețelelor de utilități. Reamintim că 
terenul este pus la dispoziție de Primăria 
Vălenii de Munte, cu drept de folosință 
gratuită pe întreaga perioadă de realizare 
a investițiilor, care s-a angajat să asigure 
utilitățile și dotările tehnico-edilitare 
necesare, iar plata construcțiilor este 
asigurată de stat, prin intermediul ANL.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI, 
ÎN PĂDUREA DE LA 

PĂULEȘTI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins un autoturism, în pădurea 
de la Păulești. Incendiul a cuprins 
mașina în totalitate. Din fericire, 
potrivit ISU Prahova, nu a existat 
pericol de propagare a focului 
la pădure. Pentru localizarea și 

stingerea incendiului au acționat 
două echipaje de pompieri. 

ÎN STARE DE EBRITATE 
ȘI FĂRĂ PERMIS, CU 

BULDOEXCAVATOR, PRIN 
PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secţiei Nr. 4 
de Poliție Ploiești au fost sesizați cu 
privire la faptul că, pe strada Mihai 
Bravu, circulă un buldoexcavator al 
cărui conducător auto este posibil 
sub infl uenţa băuturilor alcoolice. 
Polițiștii s-au deplasat în zonă, iar 
din cercetările efectuate a reieșit 
faptul că la volan se afl a un bărbat 
în vârstă de 46 de ani care emana 
halenă alcoolică. În urma testării 
cu aparatul etilotest rezultatul a 
fost de 0,93mg/litru alcool pur 

în aerul expirat. Polițiștii au mai 
constatat ca bărbatul nu posedă 
permis de conducere pentru nici 
o categorie de autovehicule. În 
cauză s-a întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracţiunilor 
de conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului și conducerea 
unui vehicul pe drumurile publice 
fără a poseda permis de conducere.

ACCIDENT RUTIER PE DJ 129

Accidentul rutier a avut loc pe 
DJ 129, după ce un autoturism și o 
motocicletă au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări, se pare 
că un bărbat de 64 de ani care se 

afl a la volanul unui autoturism, 
posibil pe fondul neasigurării 
corespunzătoare la plecarea de 
pe loc a intrat în coliziune cu 
o motocicletă, condusă de un 
bărbat de 35 de ani, care circula 
din direcția DN1 către Târgșoru 
Vechi. În urma impactului 
motociclistul a fost proiectat 
în gardul unui imobil. Atât 
conducătorul autoturismului, 
cât și cel al motocicletei au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatele au fost negative. În 
urma evenimentului rutier, 
bărbatul în vârstă de 35 de ani a 
fost transportat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale.

175 DE MILIOANE DE 175 DE MILIOANE DE 
EURO PENTRU TABLETE, EURO PENTRU TABLETE, 

MĂȘTI, DEZINFECTANȚI ȘI MĂȘTI, DEZINFECTANȚI ȘI 
CONTAINERE SANITARE MOBILECONTAINERE SANITARE MOBILE

• MĂȘTI DOAR PENTRU ELEVII 
DEFAVORIZAȚI!

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat că elevii 
din unitățile de învățământ preuniversitar vor primi  
tablete școlare și echipamente IT, în limita valorii de 100 
milioane euro, iar școlile vor fi  dotate cu echipamente 
de protecție medicală și dezinfectanți, în limita valorii 
de 50 milioane euro, precum și containere sanitare 

mobile, pentru școlile care nu sunt racordate la sisteme 
de alimentare cu apă, în sumă de 25 milioane euro. 
Măsura a fost reglementată prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 144 /2020, publicată în Monitorul 
Ofi cial în data de 25 august, privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 
desfășurării în condiții de prevenție a activităților 
didactice aferente anului școlar 2020-2021, în contextul 

riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2. 
Benefi ciarii măsurilor vor fi  unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, autoritățile publice locale 
pentru unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat, dar și parteneriatele dintre cele două, conform 
prevederilor OUG nr. 144/2020. Pe această temă, dar 
și alte amănunte privind începerea noului an școlar, 
reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Prahova 
au avut o întâlnire cu directorii unităților de învățământ 
și cu reprezentanții primăriilor. Deocamdată, la nivelul 
județului Prahova, nu a fost luată o decizie dacă toți 
elevii vor merge la școală sau dacă, prin rotație, unii 
vor învăța online, iar alții vor fi  prezenți la ore, în clasă. 
Cert este că avem 16 localități cu zero cazuri active de 
Covid, deci teoretic aici școala ar putea începe fi zic la 
toate unitățile de învățământ. Dincolo de echipamentele 
cumpărate prin fondurile alocate potrivit OUG 144, s-a 
discutat și despre achiziția măștilor. Aici, inspectorul 
general al IJS Prahova, Constantin Pisău, a fost cât 
se poate de limpede: „Am transmis primăriilor, în 
contextul aprobării Ordonanței 144/2020, procedura 
pentru achiziționarea de măști și dezinfectanți. Măștile 
de protecție vor fi  acordate elevilor defavorizați și pentru 
cazurile speciale, respectiv atunci când un copil a uitat 
să își aducă masca sau dacă, în timpul orelor, aceasta 
s-a deteriorat”. Se subînțelege așadar, deși nu s-a spus 
explicit, că pentru ceilalți copii, care nu intră în categoria 
„elevilor defavorizați și pentru cazurile speciale”, măștile 
vor fi  achiziționate de părinți, chestiune care a cauzat 
mari nemulțumiri în rândul asociaților de elevi și de 
părinți.

BANII PENTRU BANII PENTRU 
PROGRAMUL PROGRAMUL 

„TOMATA” AJUNG LA „TOMATA” AJUNG LA 
LEGUMICULTORILEGUMICULTORI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că 
s-a aprobat deschiderea creditelor bugetare, iar banii pentru 
Programul „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului 
de susținere a produsului tomate în spații protejate” au 
început să fi e virați în conturile direcțiilor agricole de pe 25 
august. În anul 2020, MADR a alocat Programului „Tomata” 
suma de 39.477 mii euro, cea mai mare din ultimii patru ani 
aferentă ciclului I de producție. De asemenea, la solicitarea 
fermierilor, a fost extinsă perioada de valorifi care a tomatelor 
de la 15 iunie inclusiv, la 1 iulie inclusiv,  fapt ce a contribuit la 
creșterea numărului de benefi ciari eligibili. La nivel național, 
bugetul schemei a fost repartizat către 17.386 benefi ciari 
eligibili, rezultând un cuantum de 2.270,62 euro/ fermier, 
ceea ce reprezintă 10.784,54 lei. În comparație cu anul 2019, 
în acest an numărul benefi ciarilor din ciclul I de producție 
a crescut cu circa 21 %, respectiv de la 14.405, la 17.386 de 
fermieri.

Mi i t l A i lt ii i D ltă ii R l ț t ă

S-AU DESCHIS RESTAURANTELE S-AU DESCHIS RESTAURANTELE 
DE LA 1 SEPTEMBRIEDE LA 1 SEPTEMBRIE

De la 1 septembrie s-au dechis, după 
cinci luni și jumătate de întrerupere 

a activității, restaurantele și cafenelele din 
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unități de cazare, dar numai pentru clienții 
cazați în hotel. Programul de lucru este 
cuprins între orele 06:00-24:00. De asemenea, 
tot de la începutul lunii, Comitetul Național 
pentru Situații de Urgență a decis, prin 
Hotărârea 43/27 august 2020, dar numai 
acolo unde incidența cumulată a cazurilor 
în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 
1,5/1.000 de locuitori, că se pot relua și alte 
activități, după cum urmează:

-organizarea evenimentelor private, a 
cursurilor de instruire/ workshopuri pentru 
adulți, inclusiv cele pentru implementarea 
proiectelor fi nanțate din fonduri europene, 
cu un număr de participanți de maximum 
50 de persoane în interior și de maximum 
100 de persoane în exterior;

-activități în interiorul instituțiilor 
muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, 
cinematografelor, studiourilor de producție 

de fi lm și audiovizual, a instituțiilor de 
spectacole și/sau concerte, școlilor populare 
de artă și de meserii, fără a depăși 50 % din 
capacitatea maximă a spațiului;

-spectacole, concerte, festivaluri publice 
și private sau alte evenimente culturale 
în aer liber, cu participarea a cel mult 500 
de spectatori cu locuri pe scaune, afl ate la 
distanță de minimum 2 metri unul față de 
celălalt, precum și cu purtarea măștii de 
protecție.

CONTROL PE ȘANTIERUL ANL, CONTROL PE ȘANTIERUL ANL, 
DIN VĂLENII DE MUNTEDIN VĂLENII DE MUNTE

a rețelelor de utilități Reamintim că
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ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT PE DN1, ÎN ZONA 
PARALELA 45

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN 1, după ce două auto au 
intrat în coliziune. Din primele 
verifi cări, se pare că un bărbat în 
vârstă de 71 de ani, care se deplasa 
la volanul unui  autoturism pe 
DN 1 către Ploiești, ajungând la 
km 80+100, posibil pe fondul 
nepăstrării distanței de siguranță 
față de auto din fața sa, condus de 
o femeie de 56 de ani, a intrat în 

coliziune cu acesta. În urma 
evenimentului, conducătoarea 
auto și pasagerul în vârstă de 87 

de ani din auto condus de aceasta 
au fost transportați la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. 
„Cercetările sunt continuate de 
către  polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a tuturor împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul 
și luarea măsurilor legale în 
consecință”, a anunțat IJP Prahova. 

ACCIDENT RUTIER ÎN 
PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
pe strada Mărășești, din Ploiești, 
după ce două auto au intrat în 
coliziune. Din primele verifi cări, 

se pare că un bărbat în vârstă 
de 50 de ani, care se deplasa la 
volanul unui autoturism pe strada 
Mărășești din directia Centura 
de Vest către Șoseaua Vestului 
nu ar fi  păstrat o distanță de 
siguranță corespunzătoare față 
de autovehiculul din fața sa, 
condus de un bărbat în vârstă de 
33 de ani, și a intrat în coliziune 
cu acesta. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatele au fost negative. 
În urma evenimentului bărbatul 
de 33 de ani a fost transportat 
la spital pentru acordarea de 
îngrijiri medicale.

APROAPE ÎN COMĂ 
ALCOOLICĂ, LA VOLAN

Polițiștii din cadrul Secţiei de 
Poliţie Rurală Apostolache au 
fost sesizați cu privire la faptul că 
în localitatea Tătaru, a avut loc un 
accident rutier soldat cu pagube 
materiale. Polițiștii s-au deplasat la 
locul indicat, unde au identifi cat un 
bărbat ce emana halenă alcoolică. 
La momentul testării cu aparatul 
etilotest, rezultatul a fost de 1,10 
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 anunțat IJP 
Prahova.

Executivul a alocat, joia trecută, 59,597 de milioane 
de lei din Fondul de intervenție afl at la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru unități administrativ-teritoriale din 16 județe, 
afectate de calamități naturale. Vor fi  repartizate fonduri 
pentru Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Neamț, 
Prahova, Suceava, Timiș, Tulcea și Vâlcea, în vederea 
refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor și 
malurilor de apărare, a drumurilor județene, drumurilor 
comunale, podurilor, podețelor, digurilor și punților 
pietonale. În Prahova vor ajunge 22,241 mil. lei, banii fi ind 
deja direcționați după cum urmează: Consiliul Județean 
Prahova-5,030 mil. lei, pentru intervenții la drumurile 
afectate în comunele Cornu, Poiana Câmpina, Posești și 
Provița de Sus, Bătrâni-4,632 mil. lei, Cornu-4, 400 mil. lei, 
Gura Vitioarei-0,366 mil. lei, Posești-6,016 mil. lei, Provița 
de Sus-0,667 mil. lei și Telega-1,130 mil. lei. Prahova nu 
a fost afectată de inundații în acest an. Dar se pare că 
Guvernul a alocat banii pentru distrugerile din anii trecuți, 
fi indcă în 2018 și 2019 nu au ajuns, în județ, ajutoare de 
la stat pentru refacerea pagubelor provocate de calamități.

CNI A PRELUAT SARCINA DE A REALIZA DRUMUL VALEA DOFTANEI-BRĂDETCNI A PRELUAT SARCINA DE A REALIZA DRUMUL VALEA DOFTANEI-BRĂDET

Compania Națională 
de Investiții a preluat 

construirea drumului 
Valea Doft anei-Brădet, 
despre care autoritățile 
județene din Prahova și 
Brașov vorbesc de 12 ani. 
Cu un festivism oarecum 
exagerat, în prezența 
prim-ministrului Ludovic 
Orban, a ministrului 
Sănătății, Nelu Tătaru, a 
ministrului Transporturilor, 
Infrastructurii și 

Comunicațiilor, Lucian Bode 
și a ministrului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și 
Administrației, Ion Ștefan, 
CNI a semnat contractul de 
proiectare pentru realizarea 
studiului de fezabilitate 
în vederea reabilitării și 
modernizării DJ 102 I, Valea 
Doft anei (jud. Prahova)-
Brădet (jud. Brașov). În 
cadrul contractului fi nanțat 
de CNI se vor realiza, pe 
lângă studiul de fezabilitate 

(SF) necesar asfaltării 
celor 24 de km de drum, 
și celelalte studii necesare 
întocmirii documentației 
de aprobare a indicatorilor 
t e h n i c o - e c o n o m i c i . 
Valoarea contractului este 
de 2,79 milioane de lei, 
iar durata de realizare a 
serviciilor de proiectare 
este de 4 luni. Finanțarea 
viitorului obiectiv de 
investiții va fi  asigurată de 
către CNI.

coliziune cu acesta. În urma

SF PENTRU DRUMUL SF PENTRU DRUMUL 
EXPRES GĂEȘTI-PLOIEȘTI

Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere a semnat, în prezența 
premierului Ludovic Orban, contractul 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
și a proiectului tehnic de execuție pentru 
DN 72 sau Drumul Expres Găești-Ploiești, 
în lungime de 76 km. Licitația a fost 
câștigată de Asocierea Search Corporation 
SRL-Mega Muhendislik Musavirlik 
(Mega Enfi neering Consulting Inc.) la 
o valoare de 15.863.176,64 lei fără TVA. 

Durata contractului este de 24 luni, din 
care 14 luni pentru realizarea studiului de 
fezabilitate, 6 luni pentru proiectul tehnic 
de execuție și 4 luni pentru servicii de 
asistență tehnică în pregătirea procedurilor 
de achiziție a contractului de lucrări și în 
obținerea fi nanțării europene. Premierul 
Orban a declarat, la Găești: „Cei din Găești 
își doresc, pe bună dreptate, de o lungă 
perioadă de timp, să scape de trafi cul greu 
care tranzitează chiar prin centrul orașului. 
Găești are nevoie de o centură ocolitoare și 
iată că astăzi punem bazele proiectului care 
va duce la această soluție de construcție a 
centurii care va fi  parte din drumul expres 
Ploiești-Găești, un drum necesar care 
urmează să facă legătura între Autostrada 
3 București-Ploiești (și când va fi  gata, 
inclusiv până la Brașov) și A1 București-
Pitești”. Oban a anunțat că foarte curând va 
fi  semnat contractul de reabilitare pentru 
DN 71 Târgoviște-Sinaia.

Compania Națională de Administrare a

100 DE SĂPTĂMÂNI PENTRU CONSTRUCȚIA 
SAU MODERNIZAREA A 6 PODURI!SAU MODERNIZAREA A 6 PODURI!

• UNUL DINTRE ACESTEA 
SE AFLĂ LA AZUGA

La sfârșitul lunii august, 
Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii 
Rutiere a anunțat că a elaborat 
și depus Aplicația de Finanțare 
pentru proiectul „Construcția/
modernizarea a șase poduri pe 
rețeaua de drumuri naționale”, 
în vederea obținerii de fi nanțare 
nerambursabilă prin Programul 
Operațional Infrastructura 
Mare 2014-2020, în cadrul Axei 
Prioritare 2.-Dezvoltarea unui 
sistem de transport multimodal, 
de calitate, durabil și efi cient, 

Obiectiv Specifi c 2.2- Apel de 
proiecte pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii rutiere-proiecte 
noi de investiții, Operațiunea- 

Cresterea accesibilității zonelor 
cu o conectivitate redusă la 

infrastructura rutieră a TEN-T.” 
Obiectivul general al proiectului 
îl reprezintă asigurarea unei stări 
de viabilitate adecvate a unor 

drumuri naționale reprezentând 
artere rutiere de importanță 

crescută (DN1, DN10, DN13C, 
DN24, DN2B) prin intervenții 
punctuale de construcție 
sau, dupa caz, reabilitare a 
unor poduri amplasate pe 
aliniamentul acestora. În cadrul 
acestui proiect sunt cuprinse 
următoarele obiective de 
investiții: pod pe DN10, peste 
Basca, la Cislău; podul DN2B 
peste Prut, la Galați-Giurgiulești; 
pod pe DN 13C, peste Târnava 
Mare la Vânători; pod nou la 
Cosmești, peste Siret, pe DN 24; 
pod nou pe DN24, la Crasna; 
pod pe DN1 Ploiești-Brașov, 
peste pârâul Azuga, la Azuga. 
Valoarea totală a  proiectului 

este de 207.328.494,88 lei și 
va fi  fi nanțat prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020 astfel: 85% contribuția 
Uniunii Europene din Fondul 
European de Dezvoltare 
Regională - 148.386.731,61 
lei, 15% contribuția proprie  
26.185.893,81 lei, restul  de 
32.755.869,46 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile inclusiv 
TVA.

Durata proiectului, de la 
obținerea fi nanțării și până la 
construirea a două poduri noi 
și reabilitarea altor șase este de, 
atenție, 100 luni, adică 8 ani și 
trei luni!

C t ibilității l d i ți l tâ d

22,241 MIL. LEI DE LA GUVERN 22,241 MIL. LEI DE LA GUVERN 
PENTRU REFACEREA INFRASTRUCTURII PENTRU REFACEREA INFRASTRUCTURII 

AFECTATĂ DE CALAMITĂȚI
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Potrivit legii, valoarea 
punctului de pensie 

urma să crească de la 
1 septembrie 2020 cu 
40%, adică la 1.775 lei, 
iar în 2021, la 1.875 lei. 
Pe fondul crizei globale 
generată de pandemie, care 
a șubrezit inclusiv sau mai 
ales economia și bugetul 
României, Guvernul a decis 
că țara nu poate suporta, 
anul acesta, o creștere mai 
mare de 14% a punctului de 
pensie, în condițiile în care 
încasările la buget au scăzut 
cu aproape 30 de miliarde 
de lei, față de veniturile 
prognozate la începutul 
anului, până să fi m afectați 
de pandemia de coronavirus. 
Premierul Ludovic Orban a 
și declarat, de altfel: „Criza 
sanitară a provocat o criză 
economică. Cu toate astea, 
deși, repet, eu nu cunosc 
o altă țară europeană în 
care să se fi  luat o decizie 
similară, Guvernul va crește 
pensiile cu 14%. În ceea 
ce privește alte creșteri 
ulterioare, orice altă decizie 
de majorare a pensiilor va 
fi  luată doar pe baza unor 
analize economice extrem 
de serioase.”

PSD CERE MAJORAREA 
PENSIILOR CU 40%

În același timp, PSD a 
strâns, în doar o lună și 
jumătate, peste 800.000 de 
semnături de la pensionarii 
care cer respectarea legii 
și creșterea punctului 
de pensie cu 40%. De 
altfel, conducerea social-
democraților a fost 
tranșantă: „Guvernul 
Orban are două opțiuni: 
ori respectă legea și 
majorează pensiile cu 40% 
ori va avea de înfruntat o 
moțiune de cenzură.” Ba 
chiar secretarul general al 
PSD, Paul Stănescu, a fost 
și mai categoric: „ Guvernul 
Orban ar face bine să nu mai 
amăgească nici pensionarii- 
care sunt părinții noștri, 
nici copiii- care sunt viitorul 
nostru (...) Dacă nu, după ce 
vom depune o moțiune de 
cenzură împotriva acestui 
Guvern cinic, cele două 
obligații, de majorare a 

pensiilor (n.n.-cu 40%) și 
de dublare a alocațiilor, vor 
fi  îndeplinite foarte repede.” 

Ce nu ne spune PSD 
este că de aceste majorări 
cei mai câștigați nu sunt 
pensionarii de duzină, pe 
care îi duc cu zăhărelul, ci 
cei care benefi ciază de așa-
numintele pensii speciale!

GUVERNUL ORBAN 
RECUNOAȘTE, CU O 

JUMĂTATE DE GURĂ, 
CĂ SE MAJOREAZĂ ȘI 

PENSIILE SPECIALE

Discuția pe această temă 
a fost atinsă de premierul 
Orban, în ședința în care 
s-a luat decizia creșterii 
punctului de pensie. 
Dialogul a fost cam în 
felul următor: „Doamna 
ministru, vreau să fi e sigur 
sută la sută că nu se cresc 
pensiile speciale prin această 
majorare”. La care ministrul 
Muncii, Violeta Alexandru, 
a răspuns: „Pensiile 
speciale sunt compuse 
dintr-o parte calculată 
pe baza principiului 
contributivității, care 
prin schimbarea anunțată 
de domnul ministru 
(creșterea cu 14% a 
punctului de pensie- n. 
red.) în mod automat vor 
crește. Respectiv o parte 
consistentă, care vine de la 
bugetul de stat și în care, în 
mod evident, nu are niciun 
impact.”

Deci, oameni buni, 
haideți să facem un calcul 
simplu: o pensie de 2.000 
lei va ajunge la 2.280 lei, un 
plus așadar de 280 lei, dar 
un magistrat-și-l luăm pe cel 
mai cunoscut din România, 
președintele CCR, Valer 
Dorneanu- va încasa de 
pe urma acestei creșteri 
aproximativ 3.080 lei, deci 
cam de 11 ori mai mult 
decât pensionarul pe care-l 
jelește clasa politică! Iar 
Dorneanu adaugă această 
creștere lunară pensiei de 
magistrat, de 37.839 lei! 
Deci un om din România 
largă, profesor, inginer sau 
muncitor, va încasa în plus, 
la exemplul luat de noi, 280 
lei, iar domnul magistrat 

special, peste 3.000 lei!

MAGISTRAȚII, CEI 
MAI FAVORIZAȚI 
PENSIONARI DIN 

ROMÂNIA, DACĂ NU 
CHIAR DIN EUROPA!

Să detaliem. În privința 
magistraților (judecători, 
procurori, magistrați-
asistenți, consilierii de 
conturi, grefi eri) aceștia 
„benefi ciază de pensie 
de serviciu în cuantum 
de 80% din baza de 
calcul reprezentată de 
indemnizația de încadrare 
brută lunară sau de salariul 
de bază brut lunar, după caz, 
și sporurile avute în ultima 
lună de activitate înainte 
de data pensionării. Pentru 
fi ecare an care depășește 
vechimea de minim 25 
de ani în magistratură, 
la cuantumul pensiei se 
adaugă câte 1% din baza de 
calcul. Pensiile de serviciu se 
actualizează ori de câte ori 
se majorează indemnizația 
brută lunară a unui judecător 
și procuror în activitate, în 
condiții identice de funcție, 
vechime și grad al instanței. 
Dacă în urma actualizării 
rezultă o pensie de serviciu 
mai mică, judecătorul sau 
procurorul își poate păstra 
pensia afl ată în plată. Partea 
din pensia de serviciu care 
depășește nivelul pensiei 
din sistemul public se 
suportă din bugetul de stat 
(n.n- paragraf extras din 
Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor și 
procurorilor, republicată)”. 
Sunt aici două aspecte care-i 
avantajează net față de restul 
populației:

-magistratul benefi ciază, 
în afară de condițiile 
favorizate la calculul pensiei 
(80% din venitul brut lunar, 
față de pensionarii obișnuiți, 
care primesc un punct de 
pensie în baza veniturilor 
din toată activitatea), și de 
o majorare ori de câte ori 
crește leafa acestei categorii 
profesionale, lucru care 
nu se întâmplă și în cazul 
pensionarilor de duzină;

-în documente, pensia 
apare calculată odată după 
principiul contributivității 

(punct de pensie) și a doua 
componentă este alcătuită 
din diferența până la 80%, 
cu care s-a pensionat. Ei 
bine, prima componentă se 
mărește ori de câte ori se 
majorează pensia banală din 
România!

ȘI ALȚI „SPECIALI” 
SUNT AVANTAJAȚI 

DE MAJORAREA 
PUNCTULUI DE PENSIE

La fel stau lucrurile și 
în cazul altor categorii 
de pensionari, cum ar 
fi  militarii, polițiștii, 
funcționarii publici cu 
statut special din structuri 
de intervenție și acțiuni 
speciale, personal în unități 
de intervenție antiteroristă, 
personal navigant pe 
elicoptere, avioane de 
vânătoare, vânătoare- 
bombardament și cercetare, 
aeronave de transport, 
aeronave de instrucție ale 
școlilor militare de aviație, 
scafandrii, precum și 
personalul din unitățile de 

comunicații, radiolocație și 
război electronic. În cazul 
acestora, potrivit Legii 
223/2015 reactualizată, 
„baza de calcul folosită 
pentru stabilirea pensiei 
este  80 % din media tuturor 
veniturilor brute realizate 
în 6 luni consecutive, din 
ultimii 5 ani de activitate, 
actualizate la data 
deschiderii drepturilor de 
pensie. La media obținută 
se adaugă un spor de până 
la 15% în condițiile stabilite 
prin ordin comun al 
conducătorilor instituțiilor 
din domeniul apărării 
naționale, ordinii publice și 
securității naționale. Pentru 
fi ecare an care depășește 
vechimea prevăzută (25 
de ani), la cuantumul 
pensiei se adaugă câte 1% 

din baza de calcul, fără 
a se putea depăși venitul 
brut utilizat la calculul 
pensiei la data deschiderii 
dreptului la pensie.” În 
cazul altor categorii, 
cum ar fi  diplomatii, 
angajații din Parlament, 
Avocatul Poporului, 
pensia se calculează în 
cuantum de 80% din baza 
de calcul reprezentând 
salariul de bază brut lunar 
corespunzător încadrării 
în funcția de execuție 
deținută în administrația 
centrală, la care se adaugă 
indemnizațiile și sporurile 
avute în ultima lună de 
activitate în administrație 
înainte de data pensionării. 
Revenind la pensiile 
militare de stat, și acestea 
se actualizează ori de câte 
ori se majorează solda 
de grad/salariul gradului 
profesional și/sau solda de 
funcție/salariul de funcție 
al militarilor, polițiștilor 
și funcționarilor publici 
cu statut special. Deci și în 
acest caz deja există două 

avantaje, comparativ cu 
pensionarii din sistemul 
clasic de pensii: actualizarea 
pensiilor ori de câte ori 
se majorează solda și, în 
cazul de față, majorarea 
componentei calculată în 
funcție de punctul de pensie. 
Luând exemplul senatorului 
Vergil Chițac, acesta are o 
pensie de serviciu netă de 
9.400 lei/lună. Cu majorarea 
de 14% va primi, probabil, 
în jur de 700 lei în plus pe 
lună, față de 280 lei/lună, 
cazul luat de noi ca exemplu. 
Dezavantajul față de 
magistrați a acestei categorii 
este că veniturile lor au 
fost mai mici, majorările 
salariale consistente, 
nu sută la sută operate, 
fi ind prevăzute în legea 
salarizării speciale. În acea 

clipă, evident, se vor mări 
substanțial și pensiile, care 
oricum sunt de 2-3 ori mai 
mari decât media pensiei 
obișnuite din România, de 
1.423 lei, în primele luni ale 
anului 2020.

DEMNITARII AU RATAT 
MAJORAREA DE 14%

Teoretic, parlamentarii, 
primarii, viceprimarii, 
președinții și vicepreședinții 
consiilor județene sunt 
singurii pensionari speciali 
care nu ar trebui să 
benefi cieze de majorarea de 
14%. Și asta pentru la ei este 
vorba despre indemnizație 
pentru limită de vârstă, ci nu 
de sistemul pensiilor de stat, 
aceasta fi ind plătită integral 
de la bugetul de stat. Pentru 
parlamentari, cuantumul 
indemnizației pentru limită 
de vârstă se acordă în limita a 
3 mandate și se calculează ca 
produs al numărului lunilor 
de mandat cu 0,55% din 
indemnizația brută lunară 

afl ată în plată. Bineînțeles, și 
această reactualizată ori de 
câte ori se majorează leafa 
deputaților și senatorilor. 
Pentru primari, viceprimari, 
președinți și vicepreședinți 
ai consiliilor județene, 
indemnizația pentru limită 
de vârstă se calculează ca 
produs al numărului lunilor 
de mandat cu 0,40% din 
indemnizația brută lunară 
afl ată în plată. Nefi ind așadar 
o componentă în sistemul 
public, această categorie nu 
poate benefi cia de majorarea 
de 14%. Deși... există în lege 
un artifi ciu pe marginea 
termenului „indemnizație”...
Dar oricum aceștia au și o a 
doua pensie pentru limită 
de vârstă și atunci primesc 
majorare pentru aceasta!

CUM SUNT PROSTIȚI PE FAȚĂ PENSIONARII DIN ROMÂNIA
De la 1 septembrie, Guvernul a operat următoarele majorări de venituri: valoarea 

punctului de pensie crește de la 1.265 lei, la 1.442 lei; pensia socială minim garantată, 
de la 704 lei la 800 lei; indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate 
gradul I, de la 1.012 lei la 1.154 lei; cu valori fl uctuante cei care primesc indemnizație, 
inclusiv membrii uniunilor de creație. În România sunt 5,157 milioane de pensionari, 
din care 1,037 milioane de vârstnici primesc pensia socială minim garantată. În 2019, 
bugetul de pensii a fost de 62,9 miliarde lei. O creștere de 14% înseamnă un buget 
de aproape 72 de miliarde de lei, cu 9,1 miliarde mai mult față de anul trecut, iar o 
majorare de 40% ar duce bugetul de pensii la 88 de miliarde de lei, o creștere de 25,1 
miliarde lei, față de 2019.

otrivit legii valoarea pensiilor (n n cu 40%) și special peste 3 000 lei!
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

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

-Ziarul Ploieștii a fost prima 
publicație din Prahova care v-a 
intervievat în 2016, când ați făcut 
pasul în politică, aderând la USR 
și practic începând să construiți, în 
Prahova, prima fi lială din țară a 
partidului. Acum ați plecat din USR. 
De ce ați făcut-o?

-Principala mea nemulțumire 
este reprezentată de alianța care s-a 
făcut cu partidele vechi, alianță care, 
în opinia mea, a îndepărtat USR-ul 
de cele două mari proiecte ale sale 
pentru care am ieșit în stradă și 
v-am cerut semnăturile: Fără Penali 
în Funcții Publice și Oameni Noi. 
Și, să fi m serioși, până la urmă o 
alianță cu PNL-ul nu înseamnă că, 
automat, dispar toți penalii de pe 
scena politică sau că listele susținute 
în comun vor conține doar oameni 
noi. Sau mai mult, că vom scăpa de 
PSD! Să nu uităm că numai în luna 
asta, în august, mai bine de o sută de 
primari de la PSD au trecut la PNL.

Apoi, știm cu toții că listele de 
candidați la alegeri nu sunt totuna cu 
echipele din spate. Pe de altă parte, 
da, sunt de acord cu o alianță după 
alegeri, pentru susținerea în comun 
a proiectelor benefi ce comunității. 
Al doilea motiv al demisiei mele ar 
fi  lipsa de transparență care există în 
partid și vă dau doar două exemple:  
transparentizarea cheltuielilor și cea 
a cv-urilor și declarațiilor de avere 
ale candidaților. Al treilea motiv 
are în centrul lui meritocrația. Din 
punctul meu de vedere, criteriile de 
susținere pentru anumite persoane, 
pentru ocuparea funcțiilor de 
partid și a celor publice mi s-au 
părut extrem de discutabile.

-La un moment dat, dvs. ați fost 
înlăturat de la conducerea USR 
Prahova, partid pe care practic 
l-ați fondat în Prahova. Și ați fost 
înlăturat, cum se știe, nu tocmai cu 
fair-play-ul colegilor. La acea vreme 
nu ați avut nicio reacție publică. Pe 
românește, ați înghițit momentul 
și ați continuat să fi ți prezent și 
implicat în acțiunile USR. Cât a 
contat acest lucru în decizia recentă 
de la părăsi USR?

-Decizia a fost una foarte grea 
pentru mine. M-am întrebat ce este 
moral: să stai într-o organizație în 
care nu te mai regăsești, chiar dacă 
nu poți schimba mai nimic, să o 
critici din interior, luând uneori 
chiar o atitudine publică în acest 
sens sau să încerci să construiești 
un alt partid în jurul principiilor 
în care ai crezut atunci când ai 
intrat în politică și de la care nu 

vrei să abdici, criticând constructiv 
și sincer, din afară și încercând să 
oferi alternative pentru lucrurile 
pe care ți le dorești altfel? Este mai 
onest să stai într-o organizație chiar 
dacă simți că nu te mai reprezintă 
și nici nu poți să o mai reprezinți 
sau să pleci, încercând să rămâi fi del 
valorilor în care crezi? Decizia mea 
a ținut cont de răspunsul pe care mi 
l-am dat la această întrebare.

-Când în Prahova s-a consfi nțit 
alianța cu PNL ați fost întrebat, 
consultat? Ce este cel mai deranjant 
într-un aranjament de acest fel cu 
un partid vechi, indiferent cum s-ar 
numi acesta?

-Nu am fost consultat. Personal, 
nu agreez alianțe electorale cu 
partidele care au guvernat România 
în ultimii 30 de ani, poate și mai 
mult, iar dacă vă uitați la „originile 
sănătoase” ale unor membri 
promovați în funcții publice și ce au 
făcut aceștia în ultimele decenii, nu 
cred că este prea greu de explicat de 
ce România se afl ă, astăzi, în situația 
în care este. Desigur, ne putem alia 
în virtutea ideilor în care credem, 
dar nu în preajma unei clase politice 
pe care ne-am angajat, în fața 
oamenilor, să o schimbăm! Alianța 
cu partidele vechi, care gravitează 
în jurul veșnicelor liste pe care se 
regăsesc oameni și mai vechi, nu 
va schimba aceste partide și nici 
viața noastră în mai bine, asta ar 
trebui să înțelegem! Și, din păcate, 
nu va schimba nici modul în care, 
de peste 30 de ani, aceste partide 
înțeleg să conducă România! 
Corupția, hoția, minciuna nu se 
regăsesc doar la PSD și nici nu 
sunt mai ușor de suportat dacă vin 
din partea PNL sau a altui partid! 
Garanția că nu vom avea pe liste 
penali sau foști membri PSD este 
irelevantă atât timp cât în spatele 
oamenilor de pe liste se ascunde un 
aparat de partid format din oameni 
care nu corespund criteriilor pe care 
le aminteam și care vor infl uența 
oamenii de pe liste. Degeaba vom 
câștiga niște funcții dacă nu vom 
putea să ne exercităm mandatul 
așa cum am promis că o vom face! 
La fel de lipsit de onestitate mi se 
pare să faci o alianță electorală, dar 
să pretinzi că îți păstrezi libertatea 
de a-ți critica aliatul. Sau să faci o 
alianță pentru consiliul județean, 
dar nu și pentru consiliul local. 
Aceste manevre și negocieri 
derutează electoratul. Este dreptul 
cetățenilor să decidă cui vor da votul 
lor! Dacă alegătorii vor aceeași clasă 
politică din ultimele trei decenii, 
o au deja și este dreptul lor să o 
voteze. Însă, dacă cetățenii vor un 
partid altfel, trebuie sa regăsească 
acel partid altfel, evidențiat, în mod 
clar, pe buletinele de vot, nu ascuns 
în alianțe în care principiile devin 
confuze, oamenii vechi se ascund 

în spatele celor noi, și invers, iar 
dublele standarde devin, din 
nefericire, un model.

-V-ați înscris în UNDOR, partid 
fondat de foști membri ai USR care 
nu au agreat felul liderului Dan 
Barna de a face politică. S-ar putea 
chema, plecând de la o formațiune 
politică la alta, că experimentați ceea 
ce ați dezavuat la alții, traseismul 
politic. 

-Cum am spus și săptămâna 
trecută, am decis să mă alătur 
partidului UNDOR nu din dorința 
de a părăsi USR, ci pentru a-l 
regăsi! Să știți că oamenii sunt mai 
importanți decât organizațiile. 
La fel și valorile în care ei cred. 
Organizațiile nu sunt entități 
supranaturale, dezumanizate, 
nu sunt „dincolo de bine și de 
rău”. Ele se construiesc de către 
oameni, în jurul unor valori. De 
aceea, a construi sau reconstrui 
un partid, alături de o parte dintre 
oamenii care au fondat USR-ul, în 
jurul valorilor în care am crezut și 
credem, care au defi nit USR-ul și 
pentru care v-am cerut semnătura 
și votul, nu mi se pare a fi  traseism. 
Mi se pare o întoarcere la ceea ce 
ne-a unit la început și ne-a făcut 
să intrăm în politică. Și cred că 
societatea are nevoie de asta. 

-Eu nu ascund că, în ceea ce 
vă privește, am avut o excelentă 
colaborare, în mai multe acțiuni 
cu un sat din Republica Moldova. 
Vă prețuiesc pentru ce ați făcut! Și 

mi-ați permis, în acest fel, să vă 
cunosc cât de cât ca om, să știu că 
aveți o conduită aleasă și principii 
de la care nu abdicați. Adică, în 
peisajul politic de azi, sunteți un 
soi de pasăre rară, nu prea vă 
stătea bine în Parlament. După 
aproape patru ani în Camera 
Deputaților, cu ce impresie ați 
rămas?

-Impresia mea este că democrația 
are nevoie de timp și de efortul 
constant al fi ecăruia dintre noi. 
Activitatea parlamentară pare un 
joc al numerelor și al majorităților. 
Totuși, nicăieri nu vezi mai bine 
faptul că societatea noastră are 

nevoie de o nouă clasă politică, atât 
la putere, cât și în opoziție! 

Majoritățile nu trebuie negociate 
pe funcții, ele se pot aduna în jurul 
unor proiecte. Schimbarea, însă, 
va veni cu adevărat doar atunci 
când un număr sufi cient de mare 
de oameni din societate și-o vor 
dori cu adevărat, altfel nu! Când 
o majoritate de cetățeni și-o vor 
asuma acasă, pe scara blocului, pe 
strada unde locuiesc, la locul de 
muncă și, cel mai important, la vot. 
Abia atunci când fi ecare dintre noi 
va putea să se schimbe în direcția 
în care ar vrea ca această țară să 
se schimbe, când fi ecare dintre noi 
va fi  dispus să devină din simplul 
locuitor, cetățeanul care își înțelege 
valoarea în societate, abia atunci 
vom începe să avem o țară ca afară 
și o majoritate politică așa cum ne-o 
dorim cu toții. 

-Am remarcat, de asemenea, 
persuasiunea cu care ați luptat 
pentru anumite cauze, cum ar fi  
„Fără penali în funcțiile publice” și, 
cu referire la Ploiești, la poluarea din 
oraș. A fost o muncă meticuloasă, pe 
care n-ați vrut să o abandonați! Ce 
impresie v-a rămas după întâlnirea 
cu instituțiile statului?

-N-o să vă spun o noutate, ci 
ceea ce știm cu toții, deja: multe 
instituții sunt controlate politic. 
Multe sunt organizate pe un sistem 
aproape feudal, în jurul unui 
„stăpân” ori după principiul PCR 
(pile, cunoștințe și relații, pentru cei 

mai tineri). Birocrația nu ar trebui 
să însemne cât mai multe hârtii, ci 
ceea ce Max Weber înțelegea prin 
birocrație: funcționari profesioniști- 
birocrați-aleși pe criterii clare, de 
competență, care acționează pe bază 
de reguli la fel de clare. Un aparat 
de stat efi cient, care are în centrul 
preocupărilor sale cetățeanul, nu 
se poate construi decât pe reguli 
clare și profesionalism. Știu că 
în instituțiile de stat sunt mulți 
oameni onești, care doresc să facă 
lucrurile bine și au cunoștințele și 
abilitățile necesare. Reconstrucția 
aparatului administrativ nu se poate 
face fără ei! România are în jur 
de 1,4 milioane de funcționari în 

instituții publice sau entități private 
controlate de stat, fi ind astfel cel mai 
mare angajator. Sistemul trebuie 
regândit din temelie, dar trebuie 
să evităm extremele cum ar fi  ura 
împotriva bugetarilor, mentalități 
conform cărora toți ar fi  corupți sau 
incompetenți! Nu putem construi 
nimic durabil pornind de la aceste 
premise. Trebuie să fi m raționali, 
ca oameni politici, iar instituțiile 
trebuie să fi e transparente și să-și facă 
treaba, respectând, totodată, criterii 
meritocratice și de performanță.

-Revenind la UNDOR, acum ce 
faceți, repetați munca de la USR, să 
puneți bazele unei fi liale a partidului 
în Prahova?

-Despre asta nu aș dori să vorbesc 
acum, dar promit să revin curând cu 
informații.

-Unii v-ar putea întreba că ați 
trecut la UNDOR ca să mai prindeți 
un loc de deputat. Mai candidați?

-Eu cred că România nu a 
fost făcută de oameni care au 
stat deoparte. Și nici nu poate fi  
schimbată de ei! Proiectele mele 
în Parlament nu s-au încheiat. 
Lucrez la noi propuneri legislative 
legate de poluare și de învățământ. 
Proiectele deja depuse vor ajunge 
în comisii și pe ordinea de zi și 
după decembrie 2020. Patru ani în 
Parlament au însemnat un proces 
continuu de învățare foarte util 
pentru un parlamentar. Da, îmi 
doresc să continui și este un drept 
constituțional al fi ecărui cetățean 
să candideze. Decizia este însă 
a alegătorilor, iar eu consider că 
aceștia au întotdeauna nu doar 
ultimul cuvânt, ci și dreptatea lor.

-Ce s-a schimbat, în acest timp, 
în viața profesorului și criticului de 
istoria artei? A început să vă placă 
eventual și să faceți politică?

-Păi, să le luăm pe rând: sigur, 
confortul casnic a fost un pic 
perturbat de faptul că, patru zile 
pe săptămână, stau la București. În 
zilele în care sunt acasă,  am întâlniri 
în circumscripția electorală, particip 
la tot felul de evenimente și acțiuni. 
Altfel, profesoratul nu intră în lista 
de incompatibilități, așa că mi-am 
continuat misiunea didactică și, 
mai ales, pedagogică și după anul 
2016. Și, îmi place să cred că o fac 
la fel de bine precum am început, 
v-o spun fără lipsă de modestie, și vă 
dau doar un singur exemplu, elevii 
coordonați de mine se clasează, cel 
puțin în ultimii opt ani, pe primele 
locuri la Olimpiadele naționale de 
Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria 
Artei. Împreună, cu mic, cu mare, 
generație peste generație, am reușit, 
în timp, să formăm o mare familie 
în care încercăm, după putința 
fi ecăruia, să depășim, cumva, 
bariera asta profesor-elev, păstrând 
bunul simț și respectul reciproc. 

DE VORBĂ CU DEPUTATUL ȘI PROFESORUL DAN DE VORBĂ CU DEPUTATUL ȘI PROFESORUL DAN 
RĂDULESCU, DESPRE PLECAREA SA DIN USR, PARTID 
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IGOR DODON – 
OLECUȚĂ DOFTOR, 

OLECUȚĂ CĂLUGĂR?
Cu două luni înainte de 

alegerile prezidențiale și după 
ce a vizitat, deja tradițional, 
„Moscova iubită”, președintele 
Igor Dodon pleacă din nou pe 
Muntele Athos. „Acest sfârșit 
de săptămâna îl voi petrece în 
smerenie și rugăciune alături 
de călugării de pe Muntele 
Athos. Ca în fi ecare an, ne 
vom ruga împreună pentru 
poporul nostru, pentru o 
Moldovă care să trăiască în 
pace și unitate. Avem nevoie 
mai mult ca oricând de 
binecuvântarea călugărilor pe 
care urmează să-i întâlnesc la 
mănăstirile ctitorite de cei mai 
renumiți voievozi moldoveni”, 
a scris Dodon pe pagina sa 
de Facebook. Este a cincea 
sau a șasea (presa începe să 
piardă numărul!) sa vizită pe 
Muntele Athos, ultima având 
loc în 2019, în Postul Mare. 
„În acest week-end, la fel ca 
și anul trecut, am decis să 
vizitez Muntele Athos și să 
primesc sfânta împărtășanie. 
Cu binecuvântarea Sanctității 
Sale Patriarh Kirill, m-am 
împărtășit la Mănăstirea 
rusească, Sfântul Pantelimon”, 
scria pe 31 martie trecut 
Dodon tot pe Facebook. Și în 
2018 a mers la acele mănăstiri 
împreună cu mai toată cimotia 
sa (cei doi feciori și fratele 
Alexandru Dodon), dar și mai 
mulți colegi din PSRM. Și de 
astă dată a mers cu un fecior 
și același frate, plus alți noi 
colegi, inclusiv kominternistul 
Vlad Bătrîncea și „juristul 
consacrat” Vasile Bolea – în 
sfârșit s-a făcut dreptate de 
a-i fi  inclus în delegație, căci 
prinseră a fi  supărați de câte 
ori au fost aceiași colegi și 
ei nu. Dar și 14 bodyguarzi 
plătiți din bani publici, 
dintre care cinci cu pistoale 
și 242 de cartușe. Se teme de 
schimnicii călugări sau vrea 
să rupă România în două cu 
atâția bodyguarzi, pistoale și 
cartușe (căci a făcu drumul 
cu mașina până la Aeroportul 
Henri Coandă), se tot 
întrebau internauții de îndată 
ce știrea a devenit publică, 
iar purtătoarea de cuvânt a 
președinției, Carmena Sterpu, 
a tratat presa ca de obicei cu… 
informații false: „Este o vizită 
privată. În afară  de Președinte, 
nimeni de la președinție 
nu merge în această  vizită ”. 
Fumigene și minciuni, ca de 
obicei! Așa încât Internetul, 
într-un sfert de ceas, s-a 
umplut cu noi „aprecieri” 

în zefl emea: după ce a fost 
olecuță doft or, Dodon acum 
se vrea olecuță călugăr, al 
cărui nume de poslușnic va fi  
de azi înainte Atosonitul?  

Un lucru e clar: nu moare 
Dodon de dorul mănăstirilor 
ctitorite de voievozii 
moldoveni, cât de un nou 
mandat prezidențial. Or, tot 
din surse mai puțin ortodoxe 
am afl at că în Grecia va mai 
avea și o întâlnire secretă cu 
„cineva din Federația Rusă”. 
Singurul lucru care încă nu a 
fost de afl at e dacă și de această 
dată „evlaviosul enoriaș” de 
pe Bâc, sub acoperirea poștei 
diplomatice, a transportat 
sau nu ilegal pe muntele 
Athos (ca în 2018) circa trei 
tone de vin pastoral în zece 
butoaie, 12 covoare, icoane 
și alte „merinde” autohtone 
de valoare. Deși totuși cineva 
s-a răsufl at – în ajun, Petea 
Corduneanu (fost deputat 
socialist, actualmente șef-
adjunct al SPPS – N.M.) era 
într-o febrilă căutare de 100 
kg de brânză de oaie și a noi 
butoaie de vin. 
ÎN PACE ȘI RUGĂCIUNE, 

FALSIFICÂND 
DECLARAȚIA DE 
INDEPENDENȚĂ 

Dodon merge pe Athos ca 
la Kremlin. Nu se știe dacă 
cumva socialistul number 
one de la Chișinău va fi  
primit de la sfi nții părinți 
de acolo un diamonitirion 
(viză) permanent pe 
Muntele Sfânt sau printre 
monahii de la Mănăstirea 
„Sfântul Pantelimon” va fi  
fi ind vreun polit-tehnolog 
(Doamne, iartă-mă!) de la 
Patriarhia Moscovei, care 
să-l „blagoslovească” pentru 
alegerile din noiembrie. Ori 
la  Moscova Dodon a fost 
nu pentru tratament, cum 
a manipulat opinia publică, 
ci la un nou „training”, cu 
mai mulți colegi socialiști, 
în cadrul cărora au fost 
instruiți cum să vorbească, 
cum să zâmbească, dar mai 
ales cum să manipuleze 
electoratul în noile condiții. 
La aceste training-uri se 
cheltuiesc milioane de dolari 
pentru polit-tehnologi. Din ce 
surse?

Dacă prin turismul la 
Moscova Dodon pretinde 
că obține soluții privind 
bunăstarea materială a 
electoratului său (accesul 
produselor moldovenești pe 
piața Rusiei, un preț mai bun 

la gazele rusești, condiții mai 
benefi ce pentru migranții 
moldoveni etc.), escapadele la 
Muntele Sfânt le justifi că 
prin nevoia „rezolvării” 
problemelor spirituale 
ale poporului, de unde se 
întoarce cu mai multă „pace și 
unitate”. Dar de fapt, mergând 
cu socialiștii la Athos ca  la 
Moscova, președintele 
desacralizează, pângărește, 
compromite Muntele Sfânt în 
ochii cetățenilor. Or, înainte 
de a se ruga „în smerenie 
pentru poporul nostru”, șeful 
președinției nu s-a sinchisit să 
numere „păcatele” opoziției. 
„Le transmit un gând bun și 
celor care se afl ă în opoziție 
politică față de mine. Dacă vor 
încerca să facă și din asta un 
motiv de luptă electorală cu 
președintele, le recomand să 
nu-și ia măcar păcatul acesta 
pe cap, au destule. Le doresc și 
lor, și nouă tuturor cumpătare 
și bune intenții în relațiile cu 
ceilalți”. Dar pe ale sale câte 
le are? Nu e păcat să mobilezi 
Președinția din „darurile” 
lui Erdogan în schimbul 
extrădării a șapte profesori 
turci nevinovați? Nu e păcat 
să dervelești Constituția, 
promulgând doar legile care 
îi convin și interpretând 
neutralitatea după bunul 
plac? Ultima și cea mai gravă 
batjocură a avut loc chiar 
de Ziua Independenței. În 
cadrul „evenimentului inedit” 
organizat online de președinție 
(la care nu a fost invitat 
niciunul dintre deputații ce 
au votat Independența, în 
locul lor fi ind prezenți câțiva 
ostași din garda prezidențială 
participanți la parada de la 
Moscova), o copilă nevinovată 
a fost pusă să citească o 
versiune a Declarației de 
Independență falsifi cate în cel 
mai sovietic stil! Din textul 
original au fost eliminate fraze 
și alineate întregi, ce vizează 
anii dezmembrării teritoriale 
(1775 și 1812), „decretarea 
limbii române ca limbă de stat 
și reintroducerea alfabetului 
latin”, adoptarea tricolorului și 
a Stemei de stat, „Transnistria 
ca parte componentă a 
teritoriului istoric și etnic al 
poporului nostru”, respingerea 
referendumului din 17 martie 
asupra menținerii URSS ș.a. 
În întregime au fost omise 
alineatele privind nulitatea 
Pactului Molotov-Ribbentrop 
încheiat între Guvernul URSS 
și al Germaniei, cele despre 
ilegalitatea actelor de la 1940 
privind ocuparea Basarabiei, 
nordului Bucovinei și ținutului 
Herța și formarea, artifi cială, a 

RSSM, cele a încetării stării de 
ocupație a URSS și retragere 
a trupelor sovietice de pe 
teritoriul național, de primire 
ca membru a ONU, precum 
și cele ce vizează dorința 
cetățenilor de integrare 
europeană și aderarea la cele 
mai importante structuri 
internaționale. Călcată în 
picioare, din Declarație a 
eliminat până chiar și alienatul 
prin care se garantează 
„exercitarea drepturilor 
sociale, economice și culturale 
și a libertății politice ale 
tuturor cetățenilor”, inclusiv 
a „persoanelor aparținând 
grupurilor naționale, etnice, 
lingvistice și religioase, în 
conformitate cu prevederile 
Actului fi nal de la Helsinki 
și Cartei de la Paris pentru 
o nouă Europă”. Că tot se 
laudă că Moldova este un 
stat polietnic. Preacucernicul 
Dodon a exclus până și 
fraza fi nală „Așa să ne ajute 
Dumnezeu!”. Pentru ce dar 
s-au rugat socialistul Dodon 
și suita lui, trei zile și trei 
nopți, pe Muntele Athos? 
UNDE-I FURT, MINCIUNĂ 
TRĂDARE, MAI ESTE LOC 

DE PACE ȘI UNITATE? 
Atașate numelui Dodon, 

cuvintele „smerenie”, 
„rugăciune” nu te mai fac să 
pufnești în râs, ci în plâns. 
El ține lumânarea ca pe un 
cartuș de vânătoare sau ca 
pe un pahar cu vin, el minte 
precum respiră și orice 
gest și vorbă e doar în fală. 
Păcatul său cel mare e că și-a 
sugrumat, cinic și cu sânge 
rece, în văzul lumii, bunul 
simț. Drama sa e că nu simte 
nimic, numai scopul meschin 
jinduit până peste poate, ca 
un surd care bate fără să audă 
strigătele victimei. Athosul 
este pentru Dodon ca o 
raclă cu moaște la care bate 
mătănii, în loc să înceteze a 
fura, a minți, a trișa, a trăda, 
a dezbina, chemând la pace 
și unitate. Ca în fi ecare an, a 
lipsit și acum de la sărbătoarea 
Limbii Române, preferând să 
o venereze departe de patrie, 
cu o droaie de bodyguarzi cu 
pistoale și prieteni de pahar 
și idei. Sau poate viceversa 
– de idei și de pahar. După 
numărul de escaladări ale 
Muntelui Sfânt, cu butoaie 
de vin în spate, ai crede că 

păcate grele tulbură liniștea 
lui sufl etească. Că poate are 
remușcări ce țin de modul 
său de viață, de fi nanțarea 
partidului și a familiei sale, 
că spune zilnic minciuni sau 
pentru că trădează zilnic 
interesele statului căruia îi 
prezice un viitor luminos în 
brațele unui imperiu din care 
s-a slobozit cu mare greu. Ba 
nu. Chiar și de pe Muntele 
Sfânt președintele minte și 
manipulează, când spune că 
„limba natală” majoritatea 
moldovenilor preferă să o 
numească „moldovenească”, 
și doar unii cetățeni – română. 
De fapt e tocmai invers. Și că 
„nu trebuie să ne dezbine 
limba care, de fapt, ne unește”. 
Ori tocmai Dodon și întreg 
aliotmanul său socialist sunt 
cei care ne dezbină, tocmai 
Dodon este cel care o vorbește 
pogan nu numai românește, 
dar și în graiul moldovenesc, 
amestecând-o cu rusisme 
și barbarisme în mai fi ece 
discurs. Mai mult, anume 
Igor Dodon este cel mai mare 
dușman al statalității, iar mai 
corect al Republicii Moldova.  

PENTRU CA MOLDOVA 
SĂ TRĂIASCĂ ÎN PACE ȘI 

UNITATE
Altminteri, Ziua Limbii 

Române, considerată egală 
cu Ziua Independenței, a 
fost ignorată de primele 
persoane din stat, ele evitând 
să participe la manifestațiile 
organizate cu această 
ocazie. Le-a lipsit inițiativa 
președintelui Dodon. 
Dar i-au urmat exemplul, 
felicitând „poporul” care și 
după cugetul lui, tot în spațiul 
virtual. Spicherul Zinaida 
Greceanîi a elogiat toate 
limbile vorbite în republică, 
în timp ce colegul de coaliție, 
Pavel Filip i-a felicitat pe toți 
cei care „vorbesc, scriu, simt 
și gândesc românește!” și i-a 
chemat, prin versurile lui 
Gheorghe Simion: „Vorbiți, 
scrieți românește,/Pentru 
Dumnezeu”. Cei din opoziție 
au depus fl ori la monumentele 
clasicilor literaturii române 
și s-au lansat în elogieri, mai 
mult politice decât cultural-
spirituale. Iar premierul Ion 
Chicu chiar a lipsit pe 31 
August totalmente, atât în 
spațiul virtual, cât și cel real, 
al sărbătorii, fi ind prins până 

peste cap într-un eveniment 
privat, securizat la maxim – 
la nunta propriului fi u. Cu 
peste 100 de invitați (contrar 
prevederilor legale pe care 
chiar guvernul le-a stabilit), în 
plină pandemie, după ce a mai 
prelungit starea de urgență 
până la 15 septembrie. 

Revenit noaptea târziu de pe 
Muntele Athos, președintele 
Dodon a convocat în zorii 
zilei obișnuita sa ședință 
de planifi care cu premierul 
Chicu și spicherul Greceanîi, 
la fi nele căreia a avertizat, 
cucernic și cu gând de pace, 
toată sufl area: „Eu în calitate 
de președinte rămân ferm pe 
poziția că acest Parlament 
trebuie dizolvat și trebuie să 
aibă loc alegeri parlamentare 
anticipate. Cum să declanșăm 
acest proces, pentru ca 
următorul președinte după 
inaugurare să nu aibă altă 
soluție decât semnarea 
decretului de dizolvare a 
Parlamentului? Vom propune 
măsuri legale!”

Și cum pe 1 septembrie 
CEC a dat startul înregistrării 
candidaților la prezidențiale, 
iar Dodon încă nu și-a croit 
încă o investitură de a bate 
cu pumnul în masă, până a-și 
anunța și dânsul candidatura 
și după ce a solicitat tuturor 
cumpătare și bune intenții în 
relațiile cu ceilalți, le-a mai dat 
din deget deocamdată celor 
care-i vor fi  contracandidați. 
Chiar mâine va convoca 
coaliția PSRM-PDM și va 
veni cu o inițiativă în acest 
sens. Nu încape îndoială că 
și-o va impune. Pentru ca 
Moldova „să trăiască în pace 
și unitate”.

Toate le înțelegem, cu 
toate pare să ne fi  deprins în 
această luptă politică plină 
de corupție și minciună de 
la Chișinău. Este greu de 
înțeles cum sfi nții părinți 
de pe Muntele Athos 
tolerează, îmblânzesc și chiar 
oblăduiesc un comunist (să 
fi m serioși, care socialist, 
dom’le?!) ca Igor Dodon? 
Cum se lasă sărutați pe mâni 
de asemenea specimene, 
când toată lumea știe cât de 
crunt au prigonit comuniștii, 
decenii la rând, biserica, 
preoțimea, credința în 
genere? 

IGOR DODON LA MUNTELE ATHOS: PREȘEDINTE, VAMEȘ SAU FARISEU? 
Afl ăm, subit, din două surse dintr-odată, că președintele Igor Dodon pleacă din 

nou pe Muntele Athos. Prima sursă este direct din Kremlin, Patriarhia Rusă, de la 
care afl ăm că, după ce a sărutat recent, pentru a mia oară „Moscova – mândră capitală”, 
preacucernicul pravoslavnic Igari Nikalaici Dadon va „efectua o vizită” în Grecia în 
perioada 28-31 august și va merge pe muntele Atos. Cea de-a doua sursă sunt chiar externele 
de la Chișinău, mai drept o circulară adresată directorului Protocolului Diplomatic de Stat 
al MAEIE, Mihail Barbulat, de la directorul Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Iaroslav 
Martin, prin care acesta informa externele despre „vizita președintelui Igor Dodon în 
Republica Elenă prin intermediul Aeroportului Internațional Henri Coandă, București-
Otopeni, România”. Și despre un grup de ofi țeri antemergători, dar și însoțitori din SPPS și 
alte momente ce țin de siguranța cucernicului lider socialist. De astă dată care să fi e scopul 
vizitei lui Dodon pe Muntele Athos?

RSSM l î ă ii ă ii d ă l lb ă li i î i
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 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

PETROLUL DEBUTEAZĂ CU PETROLUL DEBUTEAZĂ CU 
ÎNFRÂNGERE ÎN NOUL SEZONÎNFRÂNGERE ÎN NOUL SEZON

Petrolul Ploiești a debutat cu un eșec pe teren 
propriu în noul sezon al Ligii a doua de fotbal, 

cedând în fața Farului Constanța cu scorul de 2-1 (1-
1), după ce a deschis scorul în minutul 4 al disputei, 
grație reușitei lui Țicu. Oaspeții au întors cifrele de 
pe tabelă în favoarea lor prin golurile marcate de 
Cruceru (din penalty) și Bârnoi. 

Este al doilea meci consecutiv pe care Petrolul îl 
pierde pe arena “Ilie Oană” cu același scor, 1-2, după 
cel din play off -ul sezonului trecut, cu FC Argeș.

„Încă nu avem omogenitatea necesară, pentru că 
lotul nostru a suferit multe modifi cări în această vară. 
Din păcate, am fost refuzați de unii jucători de la Liga 
1 care au preferat să evolueze acolo, chiar dacă noi 
ofeream aici condiții peste nivelul la care sunt acum”, 
a spus, după meci, antrenorul Petrolului, Viorel 
Moldovan.

În perioada 28 -29 august a.c., s-a desfășurat, pe stadionul “Iolanda 
Balaș Soter” din capitală, Finala Campionatului Național rezervată 

juniorilor categoria 1 la atletism, la concurs participând peste 300 de 
sportivi. Atleții de la CSS Ploiești, pregătiți de prof. Maria Andrei 
și Florin Andrei, au avut o evoluție foarte bună. Cele mai valoroase 
rezultate au fost obținute de juniorul categoria 2, Andrei Niculiță, care 
nu a avut nici un fel de emoții față de adversarii săi mai mari ca vârstă. 
Elevul  profesoarei Maria Andrei a obținut două medalii de aur la 400 
m – 48.56 sec. (record personal) și la 200 m -22.16 sec., intrând astfel în 
posesia titlurilor de Campion Național al României. Astfel, în decurs 
de trei săptămâni, “Andu” Niculiță a obținut, pentru CSȘ Ploiești, 4 
medalii de aur și tot atâtea titluri de Campion al României obținute 
la Campionatele Naționale pentru juniori 2 și juniori 1, în probele de 
200 m și 400 m. Aceste rezultate îl recomandă ca pe un tânăr atlet 
de perspectivă pentru 
echipa națională 
a României, cu 
ocazia participării la 
viitoarele competiții 
internaționale.

Rezultate notabile 
au mai obținut Robert 
Ioniță – locul 5 la 100 
m și Eduard Chivi 
– locul 5 la 400 m și 
locul 6 la 200 m.

ABONAMENTE PENTRU FANII PETROLULUIABONAMENTE PENTRU FANII PETROLULUI
Chiar dacă Liga a 2-a la fotbal a pornit la drum tot 

cu tribunele închise, conducerea FC Petrolul Ploiești 
a luat decizia de a le oferi fanilor fi deli posibilitatea 
de a-și achiziționa, chiar și în aceste condiții, un 
abonament pentru stagiunea 2020-2021.

Abonamentele vor fi  disponibile online, precum și 
la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, după cum 
urmează:

– on-line: începând de marți, 1 septembrie, ora 

12.00, accesând siteurile www.entertix.ro sau www.
myticket.ro, procedura fi ind destinată doar pentru 
noii abonați. Locurile vechilor abonați vor fi , în prima 
fază, blocate în sistem.

– la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”: 
începând de luni, 7 septembrie. În perioada 7-18 
septembrie, vechii abonați vor avea posibilitatea să 
opteze pentru a-și păstra locul pe stadion. În acest 
sens, la procurarea unui abonament nou, sunteți 
rugați să prezentaţi și vechiul abonament. De 
asemenea, la achiziționarea unui abonament este 
necesară și prezentarea Cărții de Identitate.

Casa de bilete va fi  deschisă lunea, miercurea și 
vinerea între orele 09.00 – 15.00, iar marțea și joia 
între orele 13.00 – 19.00.

Prețurile abonamentelor vor fi  următoarele:
– Peluze: 105 lei (85 lei redus, pentru pensionari, 

elevi și studenți, în sectoarele 100 și 300);
– Tribuna 2: 155 lei (140 lei redus, pentru 

pensionari, elevi și studenți, în sectorul 212);
– Tribuna 1: 245 lei
– Tribuna 0: 315 lei.
Abonamentele pentru pensionari, elevi și studenți 

pot fi  procurate doar de la Casa de Bilete, cu 
prezentarea unui document doveditor.

IMPORTANT: Deținătorii de abonamente vor 
avea prioritate la meciurile ce se vor desfășura pe 
stadionul „Ilie Oană” doar în limita și în condițiile 
legale în care, pe parcursul campionatului, va fi  
permis accesul publicului la partidele de fotbal.

Atletism

Baschet

Handbal feminin Hipism

ANDREI REMUS NICULIȚĂ ANDREI REMUS NICULIȚĂ 
(CSȘ PLOIEȘTI), DUBLU CAMPION (CSȘ PLOIEȘTI), DUBLU CAMPION 

NAȚIONAL AL ROMÂNIEI!NAȚIONAL AL ROMÂNIEI!

TURNEELE FINALE NAȚIONALE TURNEELE FINALE NAȚIONALE 
JUVENILE VOR AVEA LOC LA PLOIEȘTIJUVENILE VOR AVEA LOC LA PLOIEȘTI
Federaţia Română de Baschet a decis ca, în intervalul 7-20 

septembrie, să organizeze turneele fi nale la nivel de juniori 
pentru sezonul 2019-2020. Spre bucuria noastră, competiţiile în 
urma cărora se vor stabili campioanele naţionale la nivel juvenil vor 
avea loc în Parcul Municipal Ploiești Vest.

Au fost stabilite trei intervale, 7-10 septembrie, 12-15 septembrie 
și 17-20 septembrie, în care vor avea loc cele zece turnee pentru 
care și-au anunţat prezenţa 66 dintre cele 80 de echipe cu drept de 
participare.

Echipa de baschet fete U14 a CSM Ploiești, pregătită de 
Loredana Munteanu și Corina Savu, va evolua în ultimul interval, 

17-20 septembrie și, conform clasamentului fazei preliminare a 
campionatului, va fi  în grupă cu ACS Dan Dacian București (locul 
1), ACS Rookies Oradea (locul 5) și ACS Championas – CSȘ Nr. 
6 București (locul 7). În cealaltă grupă se vor confrunta ABC Slam 
București (locul 2), CS Olimpia București (locul 4), ACS Sepsi SIC 
Sfântu Gheorghe (locul 6) și CSȘ Craiova (locul 8). Câștigătoarele 
grupelor vor juca fi nala mare a campionatului, iar echipele de pe 
locurile 2 se vor confrunta pentru medalia de bronz. Conform 
regulamentului, se vor disputa și celelalte meciuri de clasament, 
fi ecare formaţie urmând să susţină câte patru partide în turneul fi nal 
de la Ploiești.

Iată cum sunt structurate turneele pe care Federaţia Română de 
Baschet le va organiza în Parcul Municipal Ploiești Vest:

– 7-10 septembrie – U15 masculin, U15 feminin și U20 masculin;
– 12-15 septembrie – U13 masculin, U13 feminin, U16 masculin 

și U16 feminin;
– 17-20 septembrie – U14 masculin, U14 feminin și U18 masculin.

Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti a 
promovat în Liga Natională, după ce o formație s-a retras 
de la turneul fi nal de promovare, care trebuia să aibă loc 
la Sfântu Gheorghe, în perioada 7-11 septembrie.

„Se aprobă în unanimitate ca Turneul de promovare-
masculin să se joace în sistemul fi ecare cu fi ecare, iar 
Turneul de promovare-feminin să se joace în sistemul 
fi ecare cu fi ecare dacă sunt 5 echipe participante, 
respectiv nedisputarea turneului, cu tragere la sorți 
pentru locul de promovare ocupat, dacă rămân 4 echipe 
care confi rmă participarea la turneu”, se arată într-un 
comunicat al Consiliului de Administrație al Federației 
Române de Handbal.

Alături de echipa ploieșteană, în Liga Florilor vor 
mai urca CSM Galați, Crișul Chișineu Criș și Dacia 
Mioveni, în condițiile în care echipa HCF Piatra Neamț 
a anunțat că nu poate participa la turneul de promovare 
de la Sfântu Gheorghe.

ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI A ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI A 
PROMOVAT ÎN LIGA FLORILORPROMOVAT ÎN LIGA FLORILOR

PREMIUL CAILOR DE 3 ANI, PREMIUL CAILOR DE 3 ANI, 
ADJUDECAT DE DONA PILARADJUDECAT DE DONA PILAR

Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti a

Hipodromul Ploiești a găzduit duminică o nouă 
reuniune hipică, cu cinci curse de trap în program 
și principalul eveniment Premiul cailor de 3 ani, 
întrecere ce a stabilit liderul de generaţie de la această 
categorie de vârstă. În cursa vedetă a zilei, Dona Pilar 
s-a impus în ciuda revenirii spectaculoase pe care au 
avut-o, pe ultimii metri, Dolce Dorel și Saya Best CD. În 
celelalte curse de trap ale zilei, s-au impus Hera Yamm 
(Premiul Nedeia), Replika (Premiul Nero – Fortuna 
Gold), General de Bry (Premiul Valea Prahovei) și 
Gailuron de Bellen (Premiul Olimp – Fortuna Silver).

Următoarea reuniune ofi cială de pe Hipodromul 
Ploiești este programată duminică, 13 septembrie și va 
avea ca principal eveniment Premiul cailor de 2 ani.

Cu o rată a reclamaţiilor mo
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Mie îmi place să spun că Real Madrid îl 
are pe Sergio Ramos, Petrolul l-a avut pe 
Tavi Grigore. La ce mă refer, ai idee?

Hahaha... Poate faptul că am avut 
longevitate? Sau poate că am fost un 
punct de referință în angrenajul unei 
echipe ca Petrolul... Da, o asemănare, o 
comparație cu un așa fotbalist îmi-aduce 
onoare...

Mă refer și la partea tehnică...

Da, adevărul este că în ultimii ani 
chiar am fost fundaș central, am și marcat 
câteva goluri, câteva mai multe... Da, uite, 
nici nu mă gândisem, la fel, un jucător 
pe zonă centrală, în defensivă, cu multe 
goluri....

Spune-mi despre fotbalistul Octavian 
Grigore ceva ce nu știe nimeni. De 
exemplu, ce superstiție avea? 

Ca orice jucător tânăr, la început, 
preluai de la colegi, vedeai cum fac alți 
jucători.... Însă ceea ce văzusem că nu 
e bine, era testat pe pielea mea, era să 
nu faci plăți în ziua jocului, să nu scoți 
bani din buzunar, să nu dai nimic, să nu 
cumperi. Dacă voiai o cafea sau un corn,  
rugai un apropiat să îți ia și îi dădeai banii 
după meci...

Dar aia, să intri cu dreptul pe gazon...?

Da, da, să pășești cu dreptul, să 
urci în autocar, erau chestii uzuale, 
erau superstiții care deja nu mai erau 
superstiții, erau obiceiuri comune. Dar 
asta cu banii era... Eu am pățit-o, am dat 
bani cu împrumut în ziua aia și a fost 
dezastru la meci, așa că n-am mai făcut 
”greșeala”.

Cu mustața, așa îți plăcea ție sau așa 
era moda? Când ți-ai dat-o jos și de ce?

Era și moda, ne uitam, îi vedeam tot 
așa, pe cei mai vârstinici, se purta cu 
mustață, nu e ca acum, acum sunt altele, 
e barbă, e cioc, sunt tatuaje.... Cum am 
dat-o jos? Ai să râzi, am dat-o jos, după 30 
de ani, dintr-o neglijență, din întâmplare. 
Când mă bărbieream, am intrat prea mult 
într-o parte și ca să o egalez, am subțiat-o 
prea tare. Ieșise una ca a lui Chaplin, 
m-am enervat și am dat-o jos. Am rămas 
așa, după o vârstă am observat că te 
intinerește chiar fără mustață...

Dacă antrenorul Tavi Grigore l-ar avea 
ca elev pe jucătorul Tavi Grigore, ce i-ar 
reproșa?

Nu mi-ar conveni să-l văd că nu 
tratează cu foarte multă seriozitate 
anumite aspecte,  au fost momente când 
jucătorul Tavi Grigore a considerat că se 
poate și cu mai puțin efort, muncă, mă 
refer la munca fi zică.... Dacă mă gândesc 
mai bine, cred că a fost un moment la 
20 de ani, dacă îmi dezvoltam mai mult 
partea de pregătire fi zică, altul ar fi  fost 
traseul meu în fotbal...

Numește un moment din cariera ta 
pe care ai vrea să-l schimbi... Un meci, o 
pasă, o fază...

Aș schimba un moment care pentru 
mine a fost delicat, meciul cu Tulcea, 
pierdut la Moreni, poate că entuziasmul 
nostru, al tuturor, ne-a făcut să facem 
greșeli, două contraatacuri ne-au pus în 
situația să nu promovăm, să-l schimb 
cumva... Poate dacă aș fi  gestionat cu mai 
mult calm, liniște... 

Ce ți-ai cumpărat din primii bani 
câștigați la fotbal?

Au fost banii pe care i-am luat în 1981, 
la 17 ani, puteam să-mi iau un costum 
de haine... cam atât, i-am strâns ca să-
mi cumpăr o mașină second hand ca să 
scap de naveta cu autobuzul de la Urlați... 
Am luat o Dacie, am luat carnetul de la 
18 ani....

Cel mai difi cil adversar pe care l-a 
întâlnit Tavi Grigore a fost... ? Dar cel mai 
difi cil patron?

Am jucat cu jucătorii mari ai 
României, imaginează-ți că toți erau 
în țară, și, de exemplu, poate că nu era 
”omul meu”, nu l-am ținut eu pe Hagi, dar 
îmi venea în zonă... Hagi, Lupu - jucător 
care punea probleme, un talent uriaș, mai 
era Neluțu Sabău, apoi nu mai zic de toți 
de la Steaua, de Boloni....  Ca patron? Cel 
mai difi cil patron a fost Radu Călin...Și 
îți spun de ce: n-am înțeles decizia de a 
mă da afară, luasem echipa de pe 5 și am 
adus-o pe 2, la un singur punct de locul 1, 

am pierdut meciul de la Tărlungeni pe o 
greșeală personală imensă a unui jucător, 
au urmat o serie de restricții pe partea 
materială și comunicarea a fost difi cilă, 
imposibilă practic. Ăla, meciul de la 
Tărlungeni, a fost fatal...

Mă așteptam să zici Bucșaru....

Nu, nu, cu el, cu Mitică Bucșaru, 
lucrurile au fost foarte clare, mi-a zis 
din start că el vrea să facă restructurări 
la Urziceni și că astea sunt condițiile, dar 
că eu am obiectiv doar menținerea în 
Liga I... Chiar nu a fost nicio problemă, 
dimpotrivă, a fost o colaborare onestă. 
După aceea, că în iarnă, s-a hotărât să 
închidă de tot, asta e...

Care este actorul pe care l-ai admirat 
cel mai tare? Te-ai vedea jucând în vreun 
fi lm?

Actorii actori sunt mulți, dar dintre 
toți, îl prefer pe Antony Hopskins, îmi 
plac rolurile deștepte, astea cu psihologie, 
cu analiză, nu neapărat cu acțiune... Îmi 
plac și alea cu acțiune, dar pe alea le poate 
juca oricine care are niște mușchi și un 
fi zic debordant... Eu să joc în vreun fi m? 
Hahaha, nu cred că fac parte din peisaj, 
n-aș putea juca...

Ce cariera ai fi  urmat dacă nu ai fi  fost 
fotbalist? Colegul și prietenul tău Costel 
Lazăr ar fi  fost, diplomat, de exemplu...

Mi-e greu să îmi imaginez viața fără 
fotbal, e ceva la care, sincer, nu m-am 
gândit niciodată. Dar acum, că mă pui 
pe gânduri, probabil că dacă nu aș fi  
avut calități să fac performanță, probabil, 
după studiile absolvite la IPG, aș fi  avut o 
carieră reușită ca inginer petrolist. Poate 
la Suplacu de Barcău sau poate la tine, la 
Videle...

Ce mesaj ai pentru cititorii Ziarului 
Ploieștii?

Multă sănătate, să aibă grijă de ei că 
vezi bine ce vremuri trăim, să se protejeze 
și să se bucure de materialele scrise în 
acest ziar.... Doamne-ajută!

Micile bobițe de mure conțin și derivați ai 
acidului salicilic (considerate „aspirina 

de pă dure„), la puternicii polifenoli, care au efecte 
antitu morale și antivirale extrem de puternice.

Răceli, febră – pigmenții care dau culoarea 
specifi că murelor (anto cianii) te salvează de aceste 
probleme. Murele stimulează imunita tea, iar 
principiile active atacă virușii, impiedicând multi-
plicarea și infectarea celulelor sănătoa se. Trebuie 
știut că aceste bobițe conțin și compuși ai acidului 
salicilic, adică substanța activă regăsită în aspirina 
care le dă un efect de scădere a febrei, de diminuare a 
dure ri lor de cap și musculare.

Cancer – aceiași pig menți cu efecte antivirale au 
un efect anticancerigen remarcabil, potențat de vita-
minele și mineralele cu proprietăți puternic antioxi-
dante din mure, dar și fi brele pe care le conțin din 
belșug ajută la prote jarea împotriva cancerului cu 
localizare digestivă, dar și al cancerului la sân, col 
uterin, cavității bucale sau de colon.

Constipație – alături de zmeură, murele sunt fruc-
tele cele mai bogate în fi bre alimentare, care acțio-
nează ca un piston, împingând materiile reziduale din 
intestin. De asemenea, acizii organici și zaharurile 
complexe ajută normalizarea fl orei intestinale.

Arsuri gastrice, ulcer gastro-duodenal – se 
face o cură cu ceai de mure, minim două căni pe zi, 
frunzele de mur avand efecte cicatrizante și an tiacide 
foarte bune.

Candidoza digestivă – antocianii prezenți în ele 
inhibă dezvoltarea acestui fung și ajută la eliminarea 
sa din organism. O cură de 12 zile cu aceste fructe 
reprezintă un tratament delicios ca gust și ajuta la 
restabilirea echilibrului microbiologic la nivelul 
întregului tub digestiv. Această cură este un bun 
adjuvant și în candidoza genitală.

Diabet – murele stabilizează glicemia, sti-
mulează pancreasul, diureza și normalizează valorile 
colesterolului.

Alergie – murele sunt o sursă foarte bună de quer-
citină, o substanță care diminuează reacția aler gică, 
având efect antihistaminic și imunomodulator.

Ciclu men stru al neregulat, dureros sau 
hemoragic –  cu 3-4 căni de ceai de mur, consumat 
zilnic, te vor ajuta în acest tratament și în toate 
hemoragiile abundente, ca adjuvant.

Degenerescenta maculară – conținutul mare de 

antociani și de vitamine, în special vitamina C și 
vitaminele din complexul B, recomandă murele ca 
pe un excelent mijloc de prevenire a acestei afecțiuni 
degenerative.

Îmbătrânire prematură – mai multe studii 
au arătat ca aceste fructe de pădure sunt ex trem 
de bogate în substanțe cu efect anti oxi dant care 
protejează organismul de așa-nu miții radicali liberi, 
care produc îmbătrânirea accelerată a țesuturilor, 
dege nerarea ADN-ului și apariția diferitelor afecțiuni 
speci fi ce vârstei a treia.

Mure – Contraindicații:
Femeile gravide nu au voie să consume mai mult 

de 100 de gr/zi. Persoanele care suferă de colită de 
fermentație sau de sindromul colonului iritabil vor 
consuma cu prudență aceste fructe pen tru a preveni 
eventualele deranjamente intes tinale.

www.sfatnaturist.ro

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

MURELE ȘI CALITĂȚILE MURELE ȘI CALITĂȚILE 
LOR VINDECĂTOARELOR VINDECĂTOARE

De-a lungul anilor, murele au fost o adevărată 
fascinație pentru oameni. Specialiștii spun 

despre mure că au un conținut de șapte vitamine, 
aproape tot complexul B, dar și vitaminele E și C cu 
o foarte mare concentrație. Apoi, aceste fructe conțin 
nenumărate mine rale și oligoelemente, printre care 
fi erul, seleniul, zincul, magneziul, potasiul și fosforul.

ÎNAINTE DE SERGIO RAMOS, A FOST... TAVI GRIGORE
E drept și nici nu mă ascund, că pentru Octavian Grigore am un respect 

enorm. Și cum nu este un personaj prea deschis, prea ușor de citit, m-au onorat 
întotdeauna respectul și prietenia lui. Nu, nu i-ar plăcea și nu îi place să-l gâdili la 
orgoliu, deci nu mă apuc să-i ridic vreo osana, pentru că voi, care-l știți pe Tavi, 
mai știți și că nu pică pe spate la complimente. Însă nu cred că am nevoie să îl 
laud cu ceva. Ca fapt divers, singurul periplu prin Liga I ca antrenor s-a soldat cu 
victorie în fața Stelei și victorie în fața lui Dinamo. Sec. Iar ca jucător... Istoria, ea 
cu statistica ei, consemnează. Cifrele vorbesc cumva: vreo 500 de meciuri doar în 
tricoul Petrolului, de unde din postura de mijlocaș defensiv și de fundaș central, a 
marcat undeva la peste 70 de goluri. Nu sunt puține, nu-i așa? De aceea îmi place 
să glumesc cu el și să i-o zic pe asta cu Sergio Ramos, fundașul-golgheter care stă 
de-o viață la Real... Îmi permit să glumesc cu Tavi pentru că am împărțit, într-o 
anume epocă, un covrig și-o bucurie a unei promovări, transformate din nuntă 
în funeralii. Știți, nu, celebrul episod cu fuziunea? Eh, ce vremuri... Ce aș vrea să 
vă zic că dacă ar fi  fost în altă lume, în alt loc, Tavi Grigore ar fi  avut o statuie în 
fața stadionului... Știu, au fost mulți jucători valoroși și cu lipici la public, dar el 
a fost o viață doar pentru Petrolul. Și mai știu și asta cu statuile, că se mai așează 
păsările pe ea și câinii se mai strâng pe jos, pe la soclu....  

t i d t i l d l Tă l i
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ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI SPICUIRI (4)SPICUIRI (4)

SSSSSSSSSSSalajan Bogdan Lucian
Liceul “Despina Doamnă”
După primul razboi mondial, în 1919 

Școala de fete “Despina Doamna” devine 
școală secundară de gradul II, prin 
înfi ințarea treptată a claselor a VI-a, a VII-a 
si a VIII-a. (Pâna atunci, elevele care voiau 
să termine cursul superior mergeau la 
Pensionul “Regina Elisabeta”, școală foarte 

scumpă, particulară). Datorită măririi 
numărului de clase, imobilul devenise 
neîncăpător (cel construit în 1890, Arh. Ion 
N. Socolescu) , așa că au început să se caute 
surse de fi nanțare pentru extinderea lui. 
Elevele (cunoscute ca „despiniste”) ofereau 
spectacole în sala de festivități a localului, 
prin oraș circulau liste de subscripție, iar 
statul s-a implicat și a dat restul de bani. De 
lucrare s-a ocupat arhitectul N. Stănescu, iar 
corpul vestic (cel dinspre centrul orașului) a 
fost extins, în jurul anului 1925, spre strada 
Mihai Bravu.

În 15 septembrie 1928  Școala secundară 
de fete devine Liceul “Despina Doamna”, 
cu planuri de învățământ și programe 
asemănătoare cu cele de la liceul de  băieți 
(durata de studiu de 7 ani, 3 clase gimnaziul 
și 4 clase cursul superior, cu planuri de 
învăţământ și programe analitice conforme 
noii legi a învăţământului). Începe să 
funcționeze internatul Liceului “Despina 
Doamna”, cu 50 de eleve interne, număr 
care se va menține în toți cei 10 ani de 
funcționare.

La liceul “Despina Doamna” are loc 
primul concurs pentru elevele clasei a 
VII-a, organizat de Ministerul Instrucțiunii 
(1930), în colaborare 
cu Federația 
Internațională 
Democratică a 
Foștilor Combatanți 
(FIDAC), liceul fi ind 
una din școlile care 
activau în cadrul 
asociației române 
pentru Societatea 
națiunilor.

În perioada 1935 – 
1936, liceul va avea 12 
clase, în 1940 – 1941, 
13 clase cu 672 eleve 
înscrise, în 1942 – 
1943, 15 clase cu 745 
eleve înscrise, în 1945 
– 1946, 16 clase cu 
809 eleve înscrise. 

Perioada 
interbelică a consolidat renumele pe care 
Liceul „Despina Doamna” și-l făcuse în 
rândul ploieștenilor. Totuși, istoria nu i-a 
fost prielnică, cursul fi resc al vieţii școlii a 
fost deviat de evenimentele nefaste ale celui 

de-al Doilea Război Mondial.
În 22 iunie 1941, armata română trece 

Prutul și începe războiul contra sovietelor 
(planul Barbarossa). În urma luptelor, un 
mare număr de răniți revin în țară pentru 
îngrijiri medicale, iar spitalele nu mai 
puteau face față. Ca în multe alte orașe, 
localurile școlilor au fost rechiziționate și 
transformate în Spitale Militare. Acest lucru 
s-a petrecut, în perioada iulie – octombrie 
1941, și cu imobilul din strada Bunavestire 
numărul 8. Din noiembrie, spitalul este 
evacuat, iar școala revine în vechiul sediu, 

dar se vede nevoită să îl 
părăsească din nou în 
decembrie 1942, când se 
instalează un nou spital 
militar. Clădirea este 
afectată de un incendiu 
în noaptea de 30 spre 31 
decembrie, este reparată 
și are aceeași destinație 
până în 1943, când revine 
instituției de învățământ. 
Drept urmare, în perioada 
1941-1944, cursurile se 
vor desfășura în clădirea 
Liceului Industrial de 
Fete, la Slănic, apoi, în 
1943, în clădirea liceului 
Sf-ţii Petru și Pavel, iar 

în fi nal, până în primăvara anului 1944 în 
localul său. Liceul „Despina Doamna” mai 
folosește imobilul până pe 1 aprilie 1944, 
când, de teama raidurilor aeriene, clădirea 
este evacuată. Peste doar 4 zile, pe 5 aprilie, 
bombele anglo-americane lovesc clădirea, 
care arde până la temelii, fi ind complet 
distrusă, iar  liceul fi ind evacuat în orașul 
Slănic.

Pagubele au fost evaluate de autorităţi la 
100.000.000. lei. Eforturile depuse ulterior 
de direcţiunea școlii, de a strânge fonduri 
prin subscripţii publice, nu au avut mare 
succes. 

Deocamdată mă opresc aici cu povestea 
liceului de fete.

 
Liceul comercial de băieți “Spiru Haret”
Istoria liceului începe, ca toate școlile din 

Ploiești, în anul 1864 prin legea Ministerului 
Instructiunii Publice, dar învățământul 
de profi l comercial n-a luat fi ință decât în 
1871 prin eforturile edililor ploieșteni. Prin 
eforturile Camerei de Comerț locale, școala 
capătă caracterul de școală de stat în 1891 și 
a fost  trecută în bugetul ministerului. Până 
la  legea din 1894 funcționa cu cinci clase 
iar apoi devine Școală Comercială de gradul 

I cu încă trei clase. În 1903 își schimbă 
denumirea în Școală elementară de Comerț. 
În 1907 se înfi ințează cursurile superioare 
suprapuse (au funcționat până în 1936). 
Din 1932 fi ințează și o școală comercială 

superioară. Aceasta s-a transformat în liceu 
(cu patru ani de studii și cu o nouă programă 
analitică) și a funcționat în Palatul Școlilor 
Comerciale (din Strada Oilor proprietate a 
Camerei de Comerț și Industrie din Ploiești) 
împreună cu gimnaziul. Aș mai preciza și 
faptul că dintre toate clădirile reprezentative 
ale invățământului ploieștean este singura 
care a scăpat nevătămată în cel de-al doilea 
trăzboi mondial. Clădirea l-a avut ca arhitect 
pe Toma N. Socolescu și a fost realizată în 
perioada 1925-1938. Arhitectul a gândit-o 
ca pe un templu închinat zeului Mercur, 
simbolul acestuia, caducelul, apărând în 
mod repetitiv pe întreaga lungime a  clădirii.

Deasemeni, deasupra intrării principale 
este scris un dicton latin “Non cuivis homini 
contingit adire Corinthum”- Horatiu 
Epistulae  (Nu oricui îi este dat să navigheze  
până la  Corint) .Expresia latină a dictonului 
grecesc “ U panthos andros eis Korinthon 
esti ho plus”.  Să ajungă la Corint era 
dorința fi erbinte a oricărui corăbier, acolo 
așteptându-i desfătări fi zice și intelectuale. 
Semantica dictonului este că nu oricine își 
poate atinge idealul propus.

Vom vedea și soarta acestei instituții 
după terminarea celui de-al doilea război 
mondial. 

Institutul de Fete Regina Elisabeta a fost 
înfi inţat în anul 1886, ca instituţie școlară 
particulară sub conducerea domnișoarelor 
M. Constantinescu și E. Constantinescu.
Școala are curs primar și liceal complet, 
funcţionând cu drept de publicitate sub 
aceeași conducere de solidă educaţie și înaltă 
pedagogie, care a 
dăruit societăţii 
ploieștene 
absolvente alese 
în domeniul 
familial cât și în 
cel profesional. În 
1899 s-a început 
constructia 
pensionului 
care s-a 
terminat în 1901 
(prima etapă) 
functionând cu  
opt săli de clasă 
și alte încăperi. 
Când activitatea 
s-a dovedit 
profi tabilă și 
încasările școlii au crescut, cele două surori 
au început o acțiune de extindere și etajare 
a localului. Aceasta a fost terminată în 1913, 
când edifi ciul a luat forma sa defi nitivă.
Singurele informații despre clădirea acestei 
prestigioase instituții de învățământ 
ploieștean, le-am găsit în câteva articole 
ale regretatului profesor de istorie Paul 
D. Popescu (prima lucrare a domniei 
sale pe care am cunoscut-o a fost un ghid 
al orașului Ploiești din anul 1985). Iată  
descrierea clădirii pe care o face domnul 
profesor:  “Clădirea, al cărei arhitect nu-l 
știm, era concepută pe orizontală, o cornișă 
puternică marcând trecerea de la parter la 
etaj.

Erau două aripi, egale și perfect 
asemănătoare, pornind ușor oblic dintr-un 
corp central, în care era practicată și intrarea 
principală. Numeroasele ferestre mari, în 
chenare de stuc, cu ochiuri multe, a căror 
lemnărie, închisă la culoare, contrasta cu albul 
pereților, ritmau toate fațadele. Interiorul era 
foarte frumos fi nisat și bine compartimentat. 
Edifi ciul avea, la parter, un mare și elegant 
hol, care constituia principala legătură 
între cele două aripi și care, la nevoie, se 
putea transforma în sală de festivități sau 
salon de dans. Avea 16 săli de clasă, câteva 

transformate în laborator, săli de muzică, 
sală de gimnastică. Sălile de clasă deveneau, 
după-amiază, săli de meditație, fi ecare 
elevă având locul ei permanent.” Avem și 
o descriere a mobilierului, cel mai modern 
din vremea aceea: era compus din măsuțe 
individuale, frumos lustruite, pe schelet 
metalic, fi xate în paviment, cu pupitru sub 
fața mesei și scaune rabatabile și tapițate. O 
premieră în baza materială a învățământului 
ploieștean au fost dimensiunile diferite ale 
mobilierului din fi ecare sală, potrivit vârstei 
celor care îl foloseau, fi e niște copile de 7-10 
ani, preadolescente de 11-14 ani, până la 
domnișoare de 17-20 de ani. Astfel, fi ecare 
colectiv de eleve schimba, în fi ecare an, sala 
în care învăța.

Taxele erau mari, însă ceea ce atrăgea  
fetele si pe parintii lor, era caracterul “elitist“ 
al scolii și care dădea posibilitate familiilor să 
se laude cu “sacrifi ciile” pe care le fac pentru 
educația copilelor lor. La început școala 
s-a numit  “Noul Institut de Domnișoare“.
Directoarele au început diligențele pe lângă 
curtea regală pentru a căpăta permisiunea 
reginei de a-i folosi numele. În urma unei 
vizite făcute la Ploiesti în 1906, regina 
Elisabeta și-a dat acordul. Denumirea 
fi nală va fi  “Institutul Regina Elisabeta 
Ploiești“ pe care o va purta mai bine de 
trei decenii, până la încetarea activitatii. 
Tot în 1906 printr-un ordin al Ministerului 
Instrucției Publice se acordă Institutului 
“Regina Elisabeta“ drept de publicitate nu 
numai pentru cursul primar, dar și pentru 
întreg ciclul liceal de opt clase. Se aprobă și 
înfi ințarea unei școli frobeliene (grădiniță).

Succesul era cu atât mai mare cu cât 
asemenea școli erau foarte puține în țară, 
câteva în București (Notre Dame, Pitar 
Moși, Choisi Mangaru), apoi la Iași, Galați 
(Notre Dame de Sion), Craiova (Madona 
Dudu). Ca semn distictiv elevele purtau în 
loc de număr matricol (impus de Ministerul 
Instrucției Publice) o bucată de catifea 
neagră pe care erau brodate cu fi r de argint 
inițialele “ “I.R.E.”.  Clădirea își avea sediul 
pe strada B.N. Vasiliu (azi Diligenței) destul 
de aproape de Liceul “Despina Doamnă”. 
Trebuie spus că din momentul transformării 
Școlii superioare de fete în liceu (sepembrie 
1928), Institutul “Regina Elisabeta“ a avut 
o puternică concurență, mai ales datorită 
costurilor, dar și calității învățământului în 
școala publică. Dar această apropiere a fost și 
una nefastă. În 5 aprile 1944 bombardamentul 
anglo-american a distrus în întregime 
nu numai Liceul “Despina Doamnă” ci și 
Institutul “Regina Elisabeta”. Nu am găsit 
nicio fotografi e a  clădirii acestei prestigioase 
instituții de învățământ ploieștean.

Despre soarta acestor adevărate simboluri 
ale învățământului ploieștean în perioada 
celui de al doilea război mondial și ulterior 
în perioada comunistă în următorul articol.
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  Liceul de fete “Despina Doamnă”

Școala de băieți și fete nr. 1 (prima școală din Ploiești)
- fațada dinspre linia de tramvai
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

În emblematica Piaţă Tahrir din 
Cairo, patru sfi ncși proaspăt aduși 
de la Luxor creează controverse. 
Ziarul elveţian Tribune de Geneve 
scrie că cele patru monumente au 
fost instalate în jurul unui obelisc 
din granit roz, vechi de trei milenii, 
pe care apare și o reprezentare a 
regelui Ramses al II-lea.

Cu o vechime de circa 3500 de ani, 
sfi ncșii cu cap de berbec și corp de 
leu au împodobit mult timp templul 
din Karnak dedicat zeului Amon, 
una dintre zeităţile principale ale 
panteonului egiptean. Aducerea lor, 
la începutul lunii mai a.c., în Piaţa 
Tahrir, epicentrul popularei revolte 
din 2011, a fost o lovitură pentru 
locuitorii din Luxor. „Sunt împotriva 
mutării statuilor. E ceva care mă 
umple de tristeţe”, a spus Ahmed 
Idriss, membru al Guvernoratului 
Luxor. „Luxor este un muzeu în aer 
liber pe care ar fi  fost mai bine să-l 
dezvoltăm în sit, deoarece valoarea 
monumentelor este legată de 
amplasarea lor istorică”, a adăugat el.

Cele patru monumente au fost 
instalate în jurul unui obelisc din 
granit roz, vechi de trei milenii, 

care conţine o reprezentare a lui 
Ramses al II-lea, faraonul celei de-a 
nouăsprezecea dinastii (1201-1236 
î.H.) Acesta din urmă fusese adus cu 
câteva luni mai devreme de la situl 
arheologic din Tanis, Delta Nilului.

„Artefacte inestimabile”
Acest proiect urban, lansat de 

autorităţi în 2019, a provocat revolta 
activiștilor și a mediului academic, 
în special datorită expunerii pieselor 
antice la poluarea și eroziunea din 
capitală. La sfârșitul anului 2019, 
președintelui Abdel Fattah al-
Sissi i-a fost trimisă o petiţie prin 
care se solicita oprirea lucrărilor. 
Bazându-se pe Convenţia de la 
Veneţia (1964) privind restaurarea 
și conservarea monumentelor, 
avocaţii Centrului Egiptean 
pentru Drepturi Economice și 
Sociale (CECS), o organizaţie non-
guvernamentală locală, au declanșat 
proceduri legale prin care denunţă 
punerea în pericol a „unor artefacte 
inestimabile”. Convenţia de la 
Veneţia a fost adoptată de UNESCO 
în 1974 și a fost semnată în același 
an de Egipt.

„Poluarea semnifi cativă din Piaţa 

Tahrir va degrada monumentele 
(antice)”, care riscă să-și piardă 
valoarea istorică, a avertizat pe 
Facebook egiptologul Monica 
Hanna. Situată în inima capitalei 
egiptene, Piaţa Tahrir este foarte des 
blocată de ambuteiaje și este mereu 
plină de smog și gaze de eșapament.

Piaţa Tahrir găzduiește mai 
multe clădiri importante, inclusiv 
Muzeul Egiptului, care este foarte 
popular în rândul turiștilor, căci 
adăpostește  mii de obiecte antice, 
sau „Mogamma” o clădire mare în 
stil sovietic, care găzduiește servicii 
administrative. În faţa acesteia din 
urmă, s-au adunat, în ianuarie-
februarie 2011, manifestanţii revoltei 
populare care l-a înlăturat de la 
putere pe Hosni Mubarak, după 30 
de ani de guvernare.

În decembrie anul trecut, 
președintele Sissi a anunţat că 
transferul statuilor în această piaţă 
îi va da o „aură de civilizaţie”. 
Totuși, Piaţa Tahrir, care înseamnă 
„eliberare”, nu este lipsită de istorie 
în ochii arhitectului Ayman Badr. 
„Pătratul nu trebuie să fi e decorat 
cu elemente istorice. (…) Valoarea 
sa istorică constă în memoria sa”, 

consideră el. Printre alte transformări, 
autorităţile intenţionează să unifi ce 
culoarea faţadelor din jurul pieţei, să 
adauge iluminat dirijat și să reducă 
numărul panourilor de publicitate.

În faţa temerilor de a vedea statuile 
vandalizate, ministrul turismului, 
Khaled al-Enany, a spus că au 
fost construite piedestale, „astfel 
încât nimeni să nu poată atinge 
monumentele”, și a dat asigurări că 
acestea vor fi  întreţinute în mod 
regulat.

Data inaugurării acestei 
transformări simbolice rămâne 
necunoscută – sfi ncșii și obeliscul 
așteaptă acoperite de prelate.

Moștenirea străveche a Egiptului 
constituie o atracţie turistică și 
alimentează economia ţării. Ca 
oriunde altundeva în lume, acest 
sector, care reprezintă 5% din 

PIB-ul egiptean, a fost sufocat 
de la începutul noii pandemii de 
coronavirus.

În ciuda argumentelor ofi ciale, 
arhitectul Ayman Badr rămâne 
nedumerit în privinţa așa-ziselor 
merite ale noii machete a pieţei. 
Potrivit acestuia, sfi ncșii și obeliscul 
sunt „umbrite” de construcţiile 
impunătoare care înconjoară piaţa.

Mahmoud Zaki, ghid turistic 
din Luxor, consideră că adversarii 
proiectului „nu își dau seama” de 
gloria reprezentată de prezenţa 
acestor lucrări într-unul din „cele 
mai cunoscute locuri din Egipt”. 
O opinie împărtășită de expertul 
egiptolog Ali Abu Deshish: „Ar fi  
lipsit de sens ca obeliscurile egiptene 
să se găsească în locuri din întreaga 
lume și să nu existe niciunul în Piaţa 
Tahrir”.
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