
Atitudini vechi şi noi 

Str. Oltului nr.35, Ploieşti 

Tel.: 0754211493 

 

 

Către  

 

Primarul Municipiului Ploieşti 

Directorul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 544/ 2001, ale Legii 52/ 2003 şi ale Legii 281// 

2013, în calitate de jurnalist, posesor al legitimaţiei 8887, şi de director al revistei „Atitudini 

vechi şi noi”, vă solicit respectuos să puneţi la dispoziţia publicaţiei „Atitudini vechi şi noi”  

următoarele informaţii şi să ne răspundeţi la întrebările următoare care vă vizează: 

1.Lista colaboratorilor Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti. 

2.Decizia de numire a directorului Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

pentru perioada 1.01.2021 – 31.01.2021. 

3.Temeiul legal prin care editaţi revista „Atitudini”, sfidând lipsa de acord în acest sens, 

comunicată în scris, de către creatorul acesteia, cât şi temeiul pentru care acesta nu apare ca 

fondator principal în caseta tehnică a revistei, în niciun număr pe care l-aţi editat în 2021. 

4.Documentele care au stat la baza organizării ediţiilor Taberei Internaţionale de Pictură „Dan 

Platon” din anii: 2018, 2019, 2020, 2021 (regulamente, plan minimal, invitaţii, documente legate 

de cazare, numele artiştilor cazaţi, cu sumele cheltuite aferente), afişele, comunicatele de presă, 

cât şi procesele verbale  de evaluare a tablourilor intrate în patrimoniu şi documentele de intrare 

în patrimoniu. 

5.În ce calitate a lucrat actualul director în luna ianuarie a anului 2021 pentru Casei de Cultură 

„Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

6.De ce nu aţi înapoiat fostului director toate obiectele personale din birou, desigilându-l în lipsa 

acestuia? 



7.Lista cărţilor aflate în patrimoniul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploieşti. 

8.De ce a fost refuzată semnarea regulamentului refăcut al Taberei Internaţionale de Pictură 

„Dan Platon” din anul 2020? 

 Pentru moment, acestea sunt informaţiile de care avem nevoie pentru ancheta jurnalistică 

în desfăşurare. Vom reveni cu noi solicitări. 

 Vă mulţumim anticipat! 

 

17.01.2022 

Director „Atitudini vechi şi noi” 

Gelu Nicolae Ionescu 

 

 


