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Chișinăul, între Chișinăul, între 
impunerea de sancțiuni impunerea de sancțiuni 
Rusiei și aderarea la UERusiei și aderarea la UE

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Amenzi drastice Amenzi drastice 
pentru arderea pentru arderea 
miriștilormiriștilor

PRAHOVA, LOCUL 6 LA NIVEL NAȚIONAL, PRAHOVA, LOCUL 6 LA NIVEL NAȚIONAL, 
CA NIVEL AL PENSIEI MEDII LUNARECA NIVEL AL PENSIEI MEDII LUNARE

A început A început 
dezinsecția dezinsecția 
în Ploieștiîn Ploiești

Așa se cheamă atunci când  
folosești greutăți diferite, 

pentru a măsura aceeași 
cantitate. De ce fac oamenii 
asta? Pentru că pe ei nu îi 
interesează neapărat cântărirea 
greutății ci rațiunea din spatele 
cântarului. Cu alte cuvinte 
este vorba despre o înșelătorie. 
Una validată de un cântar care 
însă, folosind greutăți măsluite, 
devine o armă de manipulare 
grosolană.

Iar tehnica asta este atât de 
răspândită în ziua de astăzi 
încât aproape că niciodată 
kilogramul nu mai are 1000 de 
grame.

Cum de este posibilă 
asemenea aberație!? Simplu. 
Golind de conținut ori abătând 
atenția de la adevărata greutate.

Și atunci întreb, cu naivitate, 
un negustor mincinos de 
adevăr. Ce cântăresc mai 
mult: 1000 de rachete rusești 
aruncate asupra Ucrainei sau 
1000 de rachete americano-
franco-aliate aruncate asupra 
Iraqului? 1000 de oameni uciși 
cu drona în Afganistan sau 1000 
de oameni uciși cu drona la 
Mariupol? 1000 de copii rămași 
fără părinți în Libia sau 1000 
de copii rămași orfani în estul 
Ucrainei? 1000 de soldați uciși 
în Vietnam sau 1000 de soldați 
spulberați în Palestina? 
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Mai multe primării din jurul Ploieștiului, inclusiv 
administrația municipală, au aderat, împreună 

și la inițiativa Consiliului Județean Prahova, la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova”, 
care și-a propus să rezolve transportul periurban sau 
infrastructura de transport din zona metropolitană. 
Ca un fel de titular de proiect, CJ Prahova ar fi  propus 
o licitație deschisă pentru desfășurarea acestui serviciu, 
iar de aici au intervenit nemulțumirile. Pe de o parte, 
operatorii privați se tem că își vor pierde afacerea, iar 
pe de altă parte, Primăria Ploiești vrea un drept de vot 
diferit, în cadrul asociației, ceea ce ar părea corect, dar 

susține și că s-ar putea ajunge la desfi ințarea SC Transport 
Express Călători. Conducerea TCE solicită încredințarea 
directă a serviciului de transport de călători în așa-zisa 
zonă metropolitană, respingând variantele propuse de 
autoritățile județene, respectiv, licitație sau crearea unei 
fi rme noi. Vom reveni asupra acestui subiect.

Când am fi  crezut că administrația publică 
municipală este pe mâini bune și lucrează în 

interesul cetățenilor, a izbucnit la Primăria Ploiești 
un nou scandal, de data aceasta între liberali: grupul 
consilierilor locali, primarul liberal Andrei Volosevici și 

viceprimarul PNL Daniel  Nicodim. 
Tensiunile au fost generate de faptul 

că Direcția de Relații Internaționale a 
ratat unul dintre programele fi nanțate 
prin PNRR, nedepunând niciun proiect 
pentru consolidarea antiseismică și izolare 
energetică a blocurilor de locuințe și a 
clădirilor publice. Consilierii și vicele 
Nicodim au cerut demiterea sau demisia 
directorului Daniel Soare și, ce să vedeți, 
parcă au călcat pe-un mușuroi de furnici! 
Ne întrebăm ce-or face șefi i administrației 

locale când aleșii liberali vor constata că Primăria Ploiești 
va pierde și mare parte din banii europeni din Programul 
Operațional Regional, fi indcă 20 de investiții sunt în 
foarte mare întârziere. De fapt, nici măcar nu au început!

TENSIUNI ÎN ADMINISTRAȚIATENSIUNI ÎN ADMINISTRAȚIA
                             MUNICIPALĂ                             MUNICIPALĂ

Cu 1.698 lei/lună, Prahova 
ocupă al 6-lea loc pe țară ca 

nivel al pensiei medii lunare, arată 
datele furnizate de Institutul Național 
de Statistică. Exceptând Bucureștiul, 
peste acest prag sunt județe cu putere 
economică mult mai scăzută decât cea 
consemnată în zona noastră. Cea mai 
mare pensie medie se înregistrează 

în județul Hunedoara-2.124 lei/
lună, urmat de București-2.026 lei, 
Brașov-1.889 lei, Gorj-1.810 lei 
și Galați-1.735 lei. Cele mai mici 
pensii medii se consemnează în 
Botoșani-1.273 lei, aproape jumătate 
față de Hunedoara, Giurgiu-1.281 lei, 
Vrancea-1.297 lei, Vaslui-1.314 lei și 
Satu Mare-1.327 lei.

TCE PLOIEȘTI VREA SĂ ÎȘI TCE PLOIEȘTI VREA SĂ ÎȘI 
SECURIZEZE POZIȚIASECURIZEZE POZIȚIA
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CNI A SUPLIMENTAT CU APROAPE CNI A SUPLIMENTAT CU APROAPE 
1 MILION DE LEI LUCRĂRILE DE LA 1 MILION DE LEI LUCRĂRILE DE LA 
VERSANTUL SORICA, DIN AZUGAVERSANTUL SORICA, DIN AZUGA

Vă mai amintiți? Pe 10 aprilie 2020, versantul Sorica 
împădurit (n.n.-și nedefrișat), aparținând Casei 

Regale, amplasat pe malul stâng al pârâului Azuga, a fost 
afectat de o alunecare masivă de teren, extinsă pe cca 10 ha. 

Atunci, pământul a barat cursul de apă, 30 de case și alte 30 
de anexe au fost inundate, 125 de persoane fi ind declarate 
sinistrate.

Două luni mai târziu, Compania Națională de Investiții 
a încheiat procedurile de achiziție pentru punerea în 
siguranță a zonei. Valoarea contractului pentru lucrări de 
consolidare a versanților ( 562m pe malul drept al pârâului 
și 468 m pe malul stâng) se ridica la 11.038.966,20 lei (cu 
TVA, taxe si cote), iar durata intervenției era estimată la 4 
luni.

Ce afl ăm însă astăzi? Că investiția nu prea este terminată. 
CNI a suplimentat suma inițială cu 852.000 de lei, fără TVA, 
pentru realizarea unor impermeabilizări ale rosturilor 
zidului de apărare, pe toată lungimea terenului construibil, 
prin injectarea cu mastic bituminos. De asemenea, se 
va înălța zidul de pe malul drept, pentru a elimina riscul 
deversării apelor peste coronamentul zidului în timpul 
viiturilor și  se va executa o prelungire a zidului existent 
cu un altul din piloni metalici bătuți, care se va încastra 
în malul stabil pentru a evita pătrunderea apei în spatele 
zidului de pe malul stâng.

Directorul Casei Județene 
de Asigurări de Sănătate, 

Cătălin Măguleanu, a anunțat că 
Prahova are un defi cit de 40 de 
medici în asistența primară. În 
județ există cinci localități atât fără 
medic de familie, cât și fără puncte 
de lucru ale medicilor de familie din 
alte localități: Apostolache, Boldești 
Grădiștea, Cosminele, Păcureți și 
Tătaru. În alte opt așezări- Bălțești, 

Călugăreni, Cărbunești, Gura 
Vadului, Lapoș, Sângeru, Secăria și 
Talea-nu există medic de familie, dar 
aici vin măcar medicii din localitățile 
vecine. Soluția provizorie găsită este 
de fapt una...veche. Cu sprijinul 
Colegiului Medicilor și al Direcției 
de Sănătate Publică, varianta este 
aceea ca asistența medicală primară 
să fi e asigurată de medici care să se 
deplaseze în aceste zone periodic... 

Pe termen lung, cică soluția ar 
fi  la Ministerul Sănătății, care ar 
trebui să suplimenteze numărul de 
posturi la rezidențiat pentru această 
specializare. Și ce i-a ținut pe cei 
din minister să nu facă lucrul acesta 
până acum? Hiba, dacă vreți, este cu 
totul alta: medicii nu vor să meargă 
la țară fi indcă acolo sunt condiții 
grele, n-au spații adecvate, iar naveta 
este difi cilă.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

CASTRUL ROMAN DE LA DRAJNA ȘI CASTRUL ROMAN DE LA DRAJNA ȘI 
CAȘCAVEAUA DE PRAHOVA, INCLUSE ÎNCAȘCAVEAUA DE PRAHOVA, INCLUSE ÎN  
RUTELE CULTURALE FINANȚATE PRIN PNRRRUTELE CULTURALE FINANȚATE PRIN PNRR

Cele 12 rute tematice sunt: ruta castelelor, ruta 
curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei 

tradiționale românești, ruta bisericilor fortifi cate, ruta 
bisericilor de lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, 
ruta Sfântul Ladislau, traseul castrelor romane, ruta 
fortărețelor, refacerea peisajului cultural din Delta 
Dunării și ruta satelor cu arhitectură tradițională. 
În urma apelului public lansat de MIPE la data de 25 
februarie a.c. au fost depuse 395 de solicitări.  Prahova se 
afl ă inclusă în lista de fi nanțare cu două proiecte/obiective: 
„Castrul Roman de la Drajna de Sus, origine și perenitate”, 
la capitolul promovare turistică, „Ruta castrelor romane” 

și „Cașcaveaua de Prahova, deliciu tradițional românesc”,  
la ruta „Traseul gastronomiei tradiționale românești”. Prin 
PNRR, România și-a asumat să includă cel puțin 225 de 
situri în rute culturale și să le promoveze, astfel încât să 
atragă turiști și, în același timp, să creeze locuri de muncă 
în industria turismului.

Săptămâna trecută, prin ordine comune 
ale ministrului Investițiilor și Proiectelor 

Europene (MIPE), ministrului Antreprenoriatului 
și Turismului, ministrului Culturii și ministrului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au 
fost aprobate obiectivele care vor fi  cuprinse în cele 
12 rute culturale și care vor primi fi nanțări pentru 
reabilitare sau promovare prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR).

DEFICIT DE MEDICI DE FAMILIE, ÎN PRAHOVA
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FEMEIE ACUZATĂ DE DISTRUGERE, 
DUPĂ CE A SPART GEAMURILE UNUI 

AUTOTURISM ÎN PLOIEȘTI
Polițiștii Secției nr.3 de Poliție Ploiești au 

fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat 
din Ploiești, cu privire la faptul că o femeie 
ar fi  distrus cu o piatră geamurile de la un 
autoturism parcat în fața blocului. „În baza 
sesizării, polițiștii s-au deplasat pe strada 
Vornicei unde au identifi cat autoturismul în 
cauză, care prezenta mai multe distrugeri la 
nivelul farurilor. În urma verifi cărilor efectuate 
s-a stabilit faptul că persoana bănuită este o 
femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiu, 
care manifestă un comportament incoerent. 

Proprietarul autoturismului a estimat 
prejudiciul cauzat la o valoare de 2.000 de 
lei”, a precizat IPJ Prahova. În cauză, potrivit 
IPJ Prahova, a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

BĂRBAT REȚINUT, PENTRU FURT 
CALIFICAT

Polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Sinaia 
au reușit identifi carea și depistarea unui bărbat 
bănuit de săvârșirea unei infracțiuni de furt 
califi cat, faptă comisă cu câteva zile în urmă. „În 
fapt, la data de 8 aprilie a.c., polițiștii stațiunii 
au fost sesizați de către o femeie din județul 
Dâmbovița despre faptul că în perioada 4 - 8 

aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi  pătruns 
în curtea imobilului său din stațiunea Sinaia 
și ar fi  sustras dintr-o anexă, un generator 
electric, creând un prejudiciu de aproximativ 
300 de lei. În urma verifi cărilor efectuate, 
persoana bănuită de comiterea faptei a fost 
identifi cată ca fi ind un bărbat în vârstă de 30 
de ani din județul Dâmbovița, față de care a fost 
luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând 
să fi e prezentat unității de parchet competente 
cu propunere de luare a unei alte măsuri 
preventive”, a precizat IPJ Prahova. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat, cercetările fi ind 
continuate de polițiștii stațiunii Sinaia. 

Teatrul „Toma Caragiu”, în 
parteneriat cu Casa de Cultură 

„Ion Luca Caragiale” și cu sprijinul 
Primăriei Ploiești, organizează „Târgul 
de artă stradală de Florii”, eveniment ce 
se va desfășura pe aleea pietonală din fața 
teatrului. Astfel, în perioada 16-17 aprilie 
2022, vor avea loc spectacole de teatru 
pentru copii, momente de dans popular și 
ateliere de creație, iar spiritul de aventură 
al celor mici va fi  pus la încercare de 
vânătoarea de ouă de Paște, organizată 
în curtea Muzeului Județean de Istorie 
Prahova.  Programul evenimentului este 
următorul: 

Sâmbătă, 16 aprilie: ora 10, 
spectacol „Cântăreții din Bremen”, 
Teatrul „Toma Caragiu”, secția Teatrul 
de Animație Imaginario (45 min.); 
11.30- „Vânătoarea de ouă de Paște”, în 
Curtea Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Prahova (înscrieri la fața 
locului); 15.00/17.00-Atelier HandMade, 
coordonator prof. Liliana Calciu, Casa 
de Cultură „Ion Luca Caragiale” a 
municipiului Ploiești (înscrieri la fața 
locului); 16.00/16.30-moment dansuri 
populare, susținut de Ansamblul Folcloric 
„Prahova” al Casei de Cultură „Ion 
Luca Caragiale”; 17.00-Spectacol „D’ale 
lui Păcală”, susținut de Teatrul „Toma 

Caragiu”, secția Teatrul de Animație 
Imaginario (55 min.).

Duminică, 17 aprilie: 
10.00/12.00-atelier HandMade, 
coordonator prof. Liliana Calciu, Casa de 
Cultură „Ion Luca Caragiale” (înscrieri 
la fața locului); 11.00/11.30-dansuri 
populare susținute de Ansamblul 
Folcloric „Prahova” al Casei de Cultură 
„Ion Luca Caragiale”; 15.00/17.00-atelier 
de pictură tematică, coordonator prof. 
Diana Lemnaru, Casa de Cultură „Ion 
Luca Caragiale” (înscrieri la fața locului); 
17.00-spectacol „Prostia omenească”, 
susținut de Teatrul „Toma Caragiu”, secția 
Teatrul de Animație Imaginario (45 
min.).

Câștigătorii concursului „Vânătoarea 
de ouă de Paște” vor primi invitații la 
spectacole din repertoriul Teatrului de 
Animație Imaginario și cărți oferite de 
Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”. 
Pe întreaga durată a evenimentului, în 
sunet de muzică ambientală, va putea 
fi  admirată o expoziție de picturi fl orale 
și se vor desfășura activități de animație 
stradală. 

În cazul în care vremea va fi  
nefavorabilă, spectacolele și atelierele se 
vor desfășura în foaierul Teatrului „Toma 
Caragiu”.

PROGRAM DE CIRCULAȚIE REDUS, DE SĂRBĂTORIPROGRAM DE CIRCULAȚIE REDUS, DE SĂRBĂTORI

TCE Ploiești a anunțat programul 
transportului public local în perioada 

Sărbătorilor Pascale, interval în care sunt oferite 
zile libere la nivel național. Astfel, autobuzele, 

tramvaiele și troleibuzele vor circula astfel:
-în zilele de 22 și 23.04.2022-cu program de 

zi de sâmbata;
-în zilele de 24 și 25.04.2022 -cu program de 

zi de duminica.
Traseele 1, 22/22barat, 401 si 402 vor avea 

orarele corelate cu programele marilor magazine 
din zonele deservite de aceste linii.

TÂRG DE ARTĂ TÂRG DE ARTĂ 
STRADALĂ DE FLORIISTRADALĂ DE FLORII

În intervalul 11-22 aprilie 2022, Primăria Ploiești a solicitat 
operatorului Coral Impex să efectueze prima serie din 

acest an de servicii de dezinsecție și deratizare pe suprafața 
domeniului public și privat al orașului. Programul este 
următorul:

-servicii de dezinsecție combatere țânțari, în spațiile verzi, 
parcuri aparținând domeniului public și privat, în intervalul 
orar 06.00-12.00;

-servicii de dezinsecție combatere țânțari, în spațiile deschise 
din domeniul public precum și spațiile deschise aparținând 
persoanelor fi zice și juridice de pe aliniamentele stradale, în 
intervalul orar 21.00- 04.00; 

-servicii de dezinsecție combatere căpușe, în spații deschise 
din domeniul public și privat, în intervalul orar 08.00 -17.00;

-servicii de deratizare spații deschise din domeniul public și 
privat, în intervalul orar 08.00 -17.00. 

Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății 
și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide 
avizate pentru profi laxia sanitar-umană: Cymina Plus și Detral 
Super -pentru combaterea insectelor adulte; Vectobac WG și 
Biopren 50 LML-pentru combaterea larvelor; Deltatim Plus-
pentru combaterea căpușelor; Colbrom-pentru combaterea 
rozătoarelor. 

Primăria Ploiești îi roagă pe locuitorii care dețin stupi să ia 
toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor 
de albine.  În caz contrar, municipalitatea și operatorul sunt 
absolviți de orice responsabilitate.

A ÎNCEPUT A ÎNCEPUT 
DEZINSECȚIA DEZINSECȚIA 
ÎN PLOIEȘTIÎN PLOIEȘTI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Clădirea, în suprafață de 1.500 mp, a fost reabilitată 
la standarde nZEB (nearly Zero-Energy Building), 

respectiv, consum de energie aproape zero, reușind 
pe timpul verii să își poată    produce singură ceea ce 
consumă. Costurile s-au ridicat la aproximativ un milion 

de euro. Lucrările au presupus: izolarea termică a pereților 
exteriori, a terasei și a planșeului; schimbarea integrală a 
tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic; 
instalarea unui sistem de tip LED, cu efi ciență energetică 
ridicată și durată mare de viață și sistem inteligent 
de telecontrol al iluminatului; panouri fotovoltaice 
(echipamente oferite de Grupul Electrica) și panouri 
solare termice; înlocuirea conductelor și a radiatoarelor 
din întreaga clădire; instalarea unui sistem de încălzire a 
apei menajere cu panouri solare termice și depozitarea ei 
în boilere; înlocuirea coloanelor de agent termic pentru 
încălzire; înlocuirea tuturor corpurilor de încălzire 
existente cu unele noi etc.

Radu Dudău, coordonatorul programului România 
Efi cientă, a declarat: „Când am lansat proiectul România 
Efi cientă, în iunie 2019, ne-am angajat să realizăm câteva 
renovări aprofundate ale unor școli din țară, care să aibă 
un rol de referință din punctul de vedere al standardelor 
de renovare. Ne bucurăm de acest prim succes, prin care 
am reușit să transformăm această clădire școlară de la 
Ploiești într-una foarte performantă energetic, la standard 
nZEB, un nivel extrem de ambițios și destul de puțin atins, 
în general, în Europa”.

UN TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 21 DE ANI S-A 
ARUNCAT DE PE UN POD 

Politiștii Serviciului Județean de Poliție 
Transporturi Prahova au fost sesizați, prin apel 
112, cu privire la faptul că pe un pod metalic, 

care se afl ă între localitățile Berceni și Rachieri, 
se afl ă un bărbat ce amenință că se va arunca 
pe calea ferată. În baza sesizării, potrivit IPJ 
Prahova, s-a constituit echipa operativă care 
s-a deplasat la locul indicat, unde erau prezenți 
pompieri din cadrul Inspectoratului de Situații 
de Urgență Prahova dar și un echipaj medical. 
„Din păcate tânărul de 21 de ani nu a dorit să 
coboare de pe pod, aruncându-se în gol de la 
aproximativ 15 metri distanță. Echipajul din 
cadrul Serviciului de Ambulanță Prahova l-a 
transportat pe tânăr la spital în vederea acordării 
de îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat 
IPJ Prahova. Politiștii continuă cercetările sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

ACCIDENT ÎN CÂMPINA. DOUĂ AUTO 
AU INTRAT ÎN COLIZIUNE

Accidentul rutier s-a produs pe raza 
municipiului Câmpina, la intersecția străzilor 
Ana Ipătescu cu Maramureș, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. Unul dintre 
auto era condus de un bărbat în vârstă de 52 de 
ani, iar cel de-al doilea de o femeie în vârstă de 
47 de ani. Cei doi conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. 
În urma impactului, conducătorul auto a fost 
transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate. Potrivit IPJ Prahova, în 
zona în care s-a produs accidentul rutier nu au 
fost probleme de trafi c rutier.

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

FIGURINE DECORATIVE DE SF. PAȘTI, LA PLOIEȘTIFIGURINE DECORATIVE DE SF. PAȘTI, LA PLOIEȘTI

Administrația municipală a încheiat, prin Regia Autonomă de Servicii 
Publice, un protocol cu SC Coral Impex și Luxten Lighting Co S.A. pentru 

realizarea iluminatului ornamental stradal, cu prilejul sărbătorilor pascale. Zonele 
în care vor fi  amplasate fi gurine decorative iluminate sunt: sens giratoriu Bariera 
București; Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud; fântâni arteziene din 
zona pietonală, strada Mihail Kogălniceanu; esplanada Palatului Administrativ; 
sens giratoriu Piața Eroilor; sens giratoriu Mihai Bravu; Parcul „Mihai Viteazul”; 
sens giratoriu Bariera Bucov AFI; sens giratoriu strada Laboratorului/Bulevardul 
Republicii. La intrările în oraș și în mai multe zone din municipiul Ploiești vor fi  
montate bannere festive.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Continuare din pagina 1

DUBLA MĂSURĂ 
SAU CÂND 

MOARTEA SE 
POATE JUSTIFICA

Marius 
MARINESCU

1.000.000 de refugiați 
sirieni morți în valurile 
Mediteranei ori la granițele 
închise cu cinism în fața lor, 
pentru că erau considerați 
cetățeni de mâna a patra, 
sau 1.000.000 de refugiați 
ucrainieni?

Și astfel de întrebări pot 
fi i cu miile. Depinde însă 
ce interese are cel care 
“cântărește”.

Vedeți unde am ajuns!? Să 
punem în balanță o viață cu 
altă viață. Care, Dumnezeu, 
cântărește mai mult? Aceea 
a unui chinez sau viața unui 
englez? Este incredibil cât de 
primitivi suntem, în defi nitiv. 
Ce argumente pot ține atunci 
când este în joc viața unui 
om? L-am omorât pentru că 
era mai scund, nu era la fel 
de alb sau de negru ca mine? 
L-am decapitat sau împușcat 
în ceafă pentru că era socialist 
sau capitalist? L-am torturat 
ori am sugrumat o gravidă 
pentru că nu credea în 
Dumnezeul meu? Este oribil 
ce am ajuns să trăim…

Ei bine, asta este dubla 
măsură!

Într-un cuvânt, 
NEDREPTATEA!

După ce a demisionat din PSD, Viorica 
Dăncilă a anunțat că se alătură Partidului 

Națiune Oameni Împreună (PNOI). Deși atunci 
a afi rmat că „formațiunea este una de oameni 
tineri”, se pare totuși că fostul premier și lider al 
PSD este în spatele acestei noi construcții politice. 

Lucrurile stau mai mult ca sigur astfel de vreme 
ce Dăncilă a candidat și a câștigat șefi a partidului, 
la primul congres ce a avut loc marți, într-o sală 
a Institutului Național de Statistică. Funcția  de 
președinte executiv i-a revenit lui Francesco 
Șerban, iar cea de secretar general-Corneliei Bălos.

PRIMA ȘCOALĂ LA PRIMA ȘCOALĂ LA 
STANDARDE STANDARDE nnZEB, ZEB, 

FINALIZATĂ ÎN 7 LUNI!FINALIZATĂ ÎN 7 LUNI!

VIORICA DĂNCILĂ ESTE IAR PREȘEDINTE DE VIORICA DĂNCILĂ ESTE IAR PREȘEDINTE DE PARTIDPARTID

Ce înseamnă totuși o investiție desfășurată de 
mediul privat! Începute în luna septembrie 

2021, lucrările de reabilitare a clădirii mixte C10, 
săli de curs-internat, aparținând Liceului Tehnologic 
Energetic „Elie Radu”, au fost fi nalizate în urmă 
cu o săptămână. Proiectul a fost derulat în cadrul 
Programului România Efi cientă de Energy Policy 
Group (EPG), cu fi nanțarea sponsorului ofi cial 
OMV Petrom. Ne hazardăm să apreciem că investiția 
pesemne ar fi  durat cel puțin un an (construcții) sau 
chiar doi (cu documentații și licitație) ori mai mulți 
dacă ar fi  fost gestionat de o instituție publică! 
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Grupul consilierilor liberali din cadrul 
Consiliului Local Ploiești a cerut imperativ 

demiterea sau demisia directorului Direcției de 
Relații Internaționale, Daniel Soare. Motivul: 
Primăria Ploiești a ratat termenul pentru a 
depune proiecte de consolidare antiseismică 
si izolare energetică a blocurilor de locuințe și 
a clădirilor publice fi nanțate prin intermediul  
Planului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). Ei se tem că Primăria Ploiești va ajunge 
„rușinea administratiei liberale cu ZERO fonduri 
absorbite prin PNRR.”

CONSILIERII PNL VOR SĂ EVITE 
„RUȘINEA ADMINISTRATIEI LIBERALE 
CU ZERO FONDURI ABSORBITE PRIN 

PNRR”
Într-un comunicat de presă, consilierii PNL 

spun: „în luna februarie, am depus mai multe 
amendamente la bugetul local pentru anul 
2022 asigurând astfel sumele necesare realizării 
studiilor de fezabilitate pentru mai multe proiecte 
fi nanțabile prin PNRR (...) În data de 1 aprilie, la 
ora 10.00, a fost deschisă axa de fi nanțare C5 din 
cadrul PNRR prin intermediul căreia se puteau 
fi nanța proiectele de consolidare antiseismică și 
izolare energetică atât a blocurilor de locuințe cât 
si a clădirilor publice. Aproape toate municipiile 
reședință de județ din țară au depus proiecte 
pentru aceste lucrări. Din nefericire, Ploieștiul 
a ratat această șansă, reușind tristul și rușinosul 
record de a NU DEPUNE NICIUN PROIECT 
DE ABSORȚIE A FONDURILOR ALOCATE 
PRIN INTERMEDIUL PLANULUI NAȚIONAL 
DE REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE (PNRR). 
Pentru a nu rata și etapele următoare din cauza 

incompetenței si pentru a evita ca Ploieștiul să 
devină rușinea administrației liberale cu ZERO 
fonduri absorbite prin PNRR, grupul consilierilor 
locali PNL cere demisia sau demiterea de urgentă 
a directorului Direcției de Relații Internaționale, 
Daniel Soare.”

PRIMARUL PNL ARATĂ CU DEGETUL LA 
VICEPRIMARUL LIBERAL NICODIM

Executivul Primăriei Ploiești nu a dat curs 
solicitării. Dimpotrivă, a recurs la o soluție care 
lasă să se întrevadă mari neînțelegeri în interiorul 
PNL. Sau între consilierii liberali și primar.  
Primarul liberal Andrei Volosevici a răspuns 
tot printr-un comunicat de presă asumat de 
municipalitate: „Având în vedere comunicatul de 
presa al PNL Ploiești vă informăm că mâine (n.n.-
marți), la prima oră, domnul primar îi va cere în 
scris domnului viceprimar PNL Daniel Nicodim 
explicații și măsurile pe care acesta urmează să 
le aplice, având în vedere că, din 13 noiembrie 
2020, are în atribuții coordonarea Direcției Relații 
Internaționale.” De notat și de notorietate ar fi  că 
primarul Volosevici este cel care a dorit insistent 
să facă echipă cu Nicodim. 

VICELE NICODIM ÎL VREA ȘI EL AFARĂ 
PE DIRECTORUL SOARE. ÎN PLUS, SE 

RĂZBOIEȘTE CU VOLOSEVICI
 A doua zi, adică marți, viceprimarul  Daniel 

Nicodim a cerut demisia de urgență a directorului 
Soare: 

„Lucrăm cu oameni competenți, nu cu 
funcționari care caută scuze pentru a-și justifi ca 
propria incompetență.” Surprinzător, Nicodim 
îi răspunde primarului foarte articulat: „afl u 

cu surprindere nu doar că Andrei Volosevici își 
permite să ceară subsemnatului explicații scrise, 
așa cum se exprimă în spațiul public, dar se și 
dezice total de orice responsabilitate în legătură 
cu acest subiect. Nu este prima dată când Andrei 
Volosevici acționează în acest mod. În realitate, 
întreaga activitate a DRI are ca punct terminus 
primarul municipiului Ploiești, care uită, astăzi, 
să declare în spațiul public că el însuși a cerut 
explicit să aibă ultimul cuvânt asupra proiectelor și 
a listei obiectivelor propuse în cadrul componentei 
C5.” În ceea ce privește relația de subordonare cu 
Soare, viceprimarul se justifi că: „Încă din data 
de 4 februarie 2022, când Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației a publicat 
în consultare ghidurile solicitantului pentru 
oportunități de fi nanțare pe componentele 
Fondului local (C10) și Valul renovării (C5) 
ale PNRR, am solicitat permanent informări 
legate de stadiul completării documentațiilor, 
am ținut permanent legătura cu reprezentantul 
DRI. Acum, parcurgând declarațiile lui Andrei 
Volosevici din spațiul public, îmi explic mult mai 
clar comportamentul „relaxat” și dezinteresul 
domnului director executiv al DRI la fi ecare 
discuție pe care am purtat-o cu domnia sa.” 
Acesta a publicat mai multe documente care să 
ateste că a solicitat DRI să depună proiectele.

PSD... FACE MIȘTO DE LIBERALI
Ce credeți că face aliatul PSD la guvernare 

în această situație? Evident, exploatează 
momentul. Președintele PSD, Bogdan Toader, 
e chiar ironic: „Gata? Ați terminat cu Revoluția 
de la Ploiești, domnilor liberali? De oraș cine se 
ocupă?” Mai departe, Toader se amuză și pe bună 
dreptate: „Ploieștenii l-au vrut înapoi pe Andrei 
Volosevici, căruia i-au făcut cadou și un consiliu 
local favorabil. Dar socoteala de la urne nu s-a 
potrivit cu cea din... târgul lui Caragiale! Asistăm, 
zilele acestea, la o nouă izbucnire de orgolii între 
membrii aceluiași partid- consilierii municipali 
PNL, primarul Volosevici (PNL) și viceprimarul 
Nicodim (tot PNL)- care au jurat, în 2020, că vor 
fi  în slujba ploieștenilor și că interesele cetățenilor 
vor fi  mai presus decât orice disensiune politică. Ați 
ajuns deja aproape de mijlocul mandatului. Ce ați 
făcut din ceea ce ați promis ploieștenilor? Lăsați 
scandalurile și apucați-vă de treabă, măcar acum!”
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CU PERMISUL SUSPENDAT, DEPISTAT LA 
VOLAN

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați au 
oprit, pentru control, pe strada 1 Mai din oraș, un 
autoturism condus de un bărbat. „În momentul 
opririi regulamentare, polițiștii au observat 
faptul că șoferul a făcut schimb de locuri cu 
pasagerul din dreapta, față, la volan, cu ocazia 
legitimării fi ind identifi cat pasagerul, iar pe 
locul din dreapta, proprietarul autoturismului, 
un bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna 
Iordăcheanu. Cu ocazia verifi cărilor efectuate 
în bazele de date a reieșit faptul că bărbatul în 
vârstă de 36 de ani fi gurează cu permisul de 
conducere suspendat”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a 
unui vehicul pe drumurile publice fără permis 
de conducere. 

BĂRBAT APROAPE ÎN COMĂ 
ALCOOLICĂ, DEPISTAT LA VOLAN

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție  
Puchenii Mari au fost sesizați despre faptul că, 
pe raza comunei, circulă un autoturism al cărui 
conducător auto s-ar afl a sub infl uența băuturilor 
alcoolice. „În baza sesizării au fost efectuate 
verifi cări în vederea depistării autoturismului în 
cauză, acesta fi ind depistat și oprit pe DJ 100 B, 
din satul Potigrafu. Cu ocazia opririi, la volanul 
autoturismului a fost identifi cat un bărbat în 
vârstă de 58 de ani din comuna Gorgota, care a 
fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând 

valoarea de 1,30 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care a fost condus la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere sub infl uența alcoolului.

CONSILIERII PNL ACUZĂ CONSILIERII PNL ACUZĂ 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI, PRIMĂRIA PLOIEȘTI, 
CONDUSĂ TOT DE-UN CONDUSĂ TOT DE-UN 

LIBERAL, CĂ A RATAT PNRR!LIBERAL, CĂ A RATAT PNRR!

ACEȘTIA CER DEMITEREA DIRECTORULUI DIRECȚIEI DE ACEȘTIA CER DEMITEREA DIRECTORULUI DIRECȚIEI DE 
RELAȚII INTERNAȚIONALE, DANIEL SOARERELAȚII INTERNAȚIONALE, DANIEL SOARE
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ACCIDENT RUTIER ÎN PLOIEȘTI. COPIL 
ÎN VÂRSTĂ DE 7 ANI, LOVIT DE UN AUTO

Accidentul rutier s-a produs pe strada Muscel 
din Ploiești. La fața locului s-au deplasat echipaje 
ale poliției, dar și ale Serviciului de Ambulanță 
Județean. Potrivit IPJ Prahova, un copil în 
vârstă de 7 ani a fost surprins și accidentat de 

un autoturism condus de o femeie în vârstă de 
31 de ani, în timp ce se afl a în traversarea părții 
carosabile. Minorul rănit a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate. 

ACCIDENT PE DN1A, LA MĂGURELE
Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, la 

km 105+700m,  pe raza satului Coada Malului, 
comuna Măgurele. „Un bărbat în vârstă de 40 
de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul 
din direcția Ploiești către Brașov, ar fi  pătruns 
pe contrasens și ar fi  intrat în coliziune cu un 
alt autoturism, condus tot de un bărbat, în 
vârstă de 64 de ani”, a anunțat IPJ Prahova. În 
urma impactului a rezultat rănirea unui pasager 
în vârstă de 64 de ani, care a fost transportat la 

spital. „Ambii conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind negativ”, a 
precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DN1, ÎN AZUGA
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, la km 

136+86, pe raza localității Azuga, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. „Un bărbat 
în vârstă de 37 de ani, în timp ce conducea un 
autoturism, din direcția Ploiești către Brașov, la 
punctul menționat mai sus, a intrat în coliziune 
cu autoturismul din fața sa, condus tot de un 
bărbat, în vârstă de 64 de ani”, a precizat IPJ 
Prahova. Ambii conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind negativ.   În 
urma impactului dintre cele două autoturisme, o 
pasageră în vârstă de 57 de ani a fost rănită. 

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Societatea “STAGE MEDIA EXPERT 
SRL”, cu sediul în Ploiesti, str. 13 
Septembrie, nr.14, jud. Prahova, anunță 
depunerea documentației tehnice în 
vederea autorizării de mediu pentru 
activitatea: “Colectare, depozitare, 
sortare, valorifi care, transport şi 
comerţul deşeurilor nepericuloase”.

Documentele pot fi  consultate la 
sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. 
Cantacuzino nr. 306, de luni până 
vineri între orele 09.00 si 15.00.

***
Pierdut certifi cat de înmatriculare 

fi rma SC RED MARKET CMR SRL. Îl 
declar nul.

***
SC IRISH RESORT SRL SINAIA 

angajaeză
2 LUCRĂTORI COMERCIALI
Așteptăm CV-urile dumneavoastră 

la sediul societății din Sinaia, Bd. Carol 
I nr. 18, jud. Prahova sau pe adresa de 
e-mail:irishresort@gmail.com.

Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri
P

Prin intermediul proiectului Criză Umanitară 
Ucraina, fi nanțat prin programul Start ONG, 

Asociația Mozaic Comunitar din Ploiești a donat 
400 de porții de hrană caldă refugiaților afl ați în 
Edu-Campus Concordia.

Start ONG este un program lansat de Kaufl and 
România și implementat de Asociaţia Act for 
Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, 
sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a 
programului este de 500.000 euro. Programul Start 
ONG este cel mai simplifi cat instrument de fi nanţare 
comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor 
publice și grupurilor informale/ de inițiativă.

„Asociația Mozaic Comunitar a sprijinit refugiații 
din Ucraina încă din prima săptămână în care 
aceștia au început să sosească în Ploiești. Având în 
vedere că Edu-Campus Concordia reprezintă un 
exemplu de implicare și de organizare pentru noi, 
pe baza parteneriatului strâns dintre cele două 

organizații, am decis să direcționăm donațiile 
primite din comunitate către aceștia. Implicarea celor 
70 de voluntari ai Asociației Mozaic Comunitar în 
activitățile din campus, strângerea și împărțirea 
donațiilor, colaborarea cu mediul de afaceri din 
Ploiești și sprijinul comunității au asigurat un cadru 
de încredere și stabilitate pe întreg parcursul acestei 
campanii.

Mai mult decât atât, conștienți fi ind de faptul că 
nevoia de a sprijini refugiații devenea tot mai mare, 
am decis să aplicăm pentru fi nanțarea de către Start 
ONG a unei sume consistente de bani, cu ajutorul 
căreia am reușit să punem umărul în continuare 
pentru asigurarea meselor și a produseslor de 
îngrijire corporală necesare cetățenilor ucraineni, 
Mozaic Comunitar reușind să se califi ce drept singura 
organizație din Prahova care a câștigat proiectul 
‹‹Criză Umanitară Ucraina››, fi nanțat de Start 
ONG”. 

ASOCIAȚIA MOZAIC COMUNITAR DIN PLOIEȘTI ASOCIAȚIA MOZAIC COMUNITAR DIN PLOIEȘTI 
A MAI DONAT 400 DE PORȚII DE HRANĂ CALDĂ A MAI DONAT 400 DE PORȚII DE HRANĂ CALDĂ 

REFUGIAȚILOR REFUGIAȚILOR 
DIN UCRAINADIN UCRAINA

Președinte Asociația Mozaic 
Comunitar, Cristina Toma-Cochinescu; 

e-mail: mozaicploiesti@gmail.com

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Camera de Conturi Prahova a găsit câteva nereguli la Ploiești Industrial 
Parc, entitate încă afl ată în subordinea Consiliului Județean Prahova 

și cu perspective de a fi  preluată de Consiliul Local Ploiești. Raportul vizează 
activitatea din 2018-2020, perioadă în care au fost constatate prejudicii de 
475.000 de lei și abateri fi nanciar-contabile în valoare de 7.464.000 lei. 
Iată și câteva exemple de lucrări și materiale plătite, deși acestea nu au fost 
executate ori valoarea a fost supradimensionată:

-în cadrul derulării contractelor de execuție pentru rețeaua de alimentare 
cu apă și canalizare și stație de pompare ape uzate în așa-zisul „trup I”- 
lucrări atribuite prin achiziție directă- au fost efectuate plăți nejustifi cate 
către executant în sumă totală de 51.786,69 lei;

-în anul 2019, în derularea contractului „Viabilizare teren Parc Industrial 
Mizil și asigurare utilități”, PIP SA a efectuat plăți nejustifi cate în sumă 
totală de 49.520,81 lei;

-pentru proiectul privind lucrări de construcții-montaj pentru rețea de 
apă și de hidranți, tot la Parcul din Mizil, au fost efectuate plăți nejustifi cate 
către constructor în sumă totală de 38.617,48 lei;

-pentru proiectul „Execuție platformă cu dale înierbate” s-a plătit 
nejustifi cat suma 21.708,78 lei ca urmare a decontării, pe de o parte, a unor 
lucrări neexecutate, iar pe de altă parte, a înscrierii în situația de plată a 
cheltuielilor cu transportul și a cotelor de cheltuieli indirecte și profi t la 
nivel majorat față de cele înscrise în oferta fi nanciară;

-pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă potabilă Parcul 
Industrial Bărcănești” au fost efectuate plăți nejustifi cate către constructor 
în sumă totală de 6.307,57 lei;

-contractul construcții-drum carosabil începând din dreptul Mainfreight 
peste podeț și până la Kaufl and a înregistrat plăți nelegale 5.602,14 lei;

-în anul 2018, în derularea contractului de execuție lucrări având ca 
obiect „Drum carosabil în Trup I-II în Parcul Industrial Ploiești”, Ploiești 
Industrial Parc SA a efectuat plăți nejustifi cate în suma totală de 4.697,89 
lei.

NEREGULI LA PIP PLOIEȘTINEREGULI LA PIP PLOIEȘTI
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
PERCHEZIȚII LA PERSOANE 

BĂNUITE DE FURT CALIFICAT

Polițiștii Biroului de Combatere a 
Furturilor din Locuințe din cadrul 
Poliției municipiului Ploiești au efectuat 
cinci percheziții domiciliare, în comuna 
Bărcănești, și una, în comuna Dumbrava, din 
județul Prahova, la locuințele unor persoane 
bănuite de furturi din locuințe și din 
societăți comerciale. Șapte bărbați cu vârstele 
cuprinse între 23 de ani și 44 de ani, au fost 
conduși la sediul unității de poliție, pentru 
audieri. „Din cercetări a reieșit faptul că, în 
perioada august 2021 - martie 2022, 3 bărbați 

ar fi  pătruns în interiorul unor societăți 
comerciale, din comunele Brazi, Păulești 
și Blejoi, de unde ar fi  sustras componente 

auto, dar și combustibil. De asemenea, doi 
dintre cei 7 bărbați, la instigarea altor doi, 
ar fi  pătruns în interiorul unei locuințe de 
unde ar fi  sustras o sumă de bani. În urma 
perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și 
ridicate o parte din bunurile sustrase, bunuri 
care erau folosite la activitatea infracțională, 
dar și 4.550 de euro și 1.500 de lei”, potrivit 
IJP Prahova. Prejudiciul cauzat este de 
aproximativ 34.600 de lei și 20.000 de euro. 
Suportul de specialitate a fost asigurat de 
către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române. Activitățile au benefi ciat de 
sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de 
Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești.

Lista cu măsurile-iar noi credem că impactul, 
dat fi ind faptul că este vorba despre alocarea 

către entități private a unor sume de la bugetul de 
stat ori european, ar trebui să se resimtă inclusiv 
la consumatorul fi nal- este deocamdată schițată, 
fără prea multe clarifi cări. Iată care este gândirea 
social-liberală pentru România.

SPRIJIN PENTRU ECONOMIE
-300 de milioane de € pentru compensarea 
creșterii prețurilor;
-ajutor de până la 400.000 de euro/fi rmă pentru 
IMM-urile cu cheltuieli de plus 
15 la sută la utilități;
-200 milioane euro pentru 
investițiile cu impact major în 
economie, cu posibilitate de 
prelungire;
-ajutor de stat pentru stimularea 
investițiilor în valoare de peste 1 
milion de euro;
-300 de milioane lei pentru 
fi rmele de transport rutier de 
mărfuri, de persoane și pentru 
companiile de distribuție 
(benefi ciari estimați-4.000, 
0,5 lei/litru din prețul fi nal la 
pompă);
-ajustarea contractelor de 
investiții publice în derulare, 
fi nanțate din fonduri naționale 
și europene, în funcție de 
creșterea prețurilor la materiale, 
manoperă, transport, utilaje (5,2 

miliarde de lei în 2022 sprijin 

pentru continuarea și fi nalizarea 

contractelor în derulare);
-75% din salariu pentru angajații 
în șomaj tehnic, până la sfârșitul 
anului , inclusiv continuarea programului 
Kurzarbeit – reducerea programului de lucru;

MĂSURI PENTRU AGRICULTURĂ
-200 milioane de euro pentru procesarea 
produselor agricole în România, cu o primă de 
10% din valoarea produselor procesate pentru 
fermieri;
-300 milioane de euro grant capital de lucru 
pentru fermierii români;
-Salariul minim în agricultură și industria 
alimentară - 3.000 de lei brut (similar celui din 
sectorul construcții);

-100 de milioane de euro pentru Casa de Comerț 
UNIREA - integrator de programe naționale în 
agricultură.

Observăm așadar că liderii celor două partide, 
Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, „reînvie” și 
proiectul falimentar al fostului ministru Petre 

Daea, respectiv, reînfi ințarea magazinelor de 

tip gostat „Unirea”, pentru care s-au cheltuit, în 

trecut, cîteva milioane de euro, dar fără folos. 

În 2020, fostul ministru al Agriculturii, Adrian 
Oros, a trimis corpul de control la această 

așa-zisă casă de comerț agrară și a constatat că nu 
a făcut și nu face nimic, ba chiar a declarat că au 
fost aruncați niște bani pe fereastră.

AJUTOARE PENTRU CETĂȚENI (PRIMESC 
MAJORĂRI LA TICHETELE DE MASĂ ȘI 

CEI CU LEAFĂ DE NABAB!
-Vouchere pentru alimente de bază - 50 de € 
la fi ecare 2 luni (familii cu cel puțin 2 copii sau 
monoparentale cu venit mai mic de 600 lei/
lună, pensionari cu venit mai mic de 1.500 lei/
lună, persoanele cu venit minim garantat și cu 
dizabilități), de care ar urma să benefi cieze  4,7 

milioane de persoane numai în 2022, efortul 
fi nanciar fi ind de 1 miliard euro;
-Vouchere pentru elevii care primesc burse 
sociale-30 de euro lunar pentru cumpărarea de 
alimente, rechizite și haine;
-200 de lei în plus pentru salariul minim (creștere 
voluntară scutită de taxe);
-+50% valoarea tichetelor de masă - de la 20,17 
lei la 30 de lei;
-dublarea normei de hrană pentru pacienții din 
spitale și vârstnicii instituționalizați - de la 11 lei/
zi - la 22 de lei/zi (Peste 3 milioane de benefi ciari).

Aici să ne fi e permis un 
comentariu.  Și discutăm despre 
tichetele de masă. Acestea 
sunt acordate majoritar sau cu 
precădere în sistemul bugetar, 
acolo unde primesc acest drept 
inclusiv cei cu salarii lunare 
cuprinse între 5.000 lei-10.000 
lei/lună (funcționar superior 
dintr-o primărie sau șef de birou 
sau director) și 25.000 lei/lună 
(medici din spitale, magistrați)! 
Chiar să credem că funcționarii 
cu astfel de lefuri mor de foame???

COPIII DIN SISTEMUL DE 
PROTECȚIE SOCIALĂ

Alocația zilnică de hrană 
crește de la 12 la 16 lei/zi, 
respectiv, de la 16,6 la 22 lei/zi, în 
funcție de vârstă. De asemenea, 
sumele lunare de care benefi ciază 
copiii și tinerii din sistemul de 
protecție specială pentru unele 
nevoi personale se majorează de 
la 28 de lei la 150 de lei. Cresc 
apoi cu 58,5% sumele acordate 

anual copiilor și tinerilor pentru 
îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite. Alocația 
lunară de plasament crește de la 630 de lei, la 900 
de lei lunar, iar în cazul copiilor cu dizabilități, de 
la 945 de lei lunar, la 1.350 de lei lunar.

SPRIJIN PENTRU FAMILII
-500 milioane lei-garanții pentru credite: 
Programul Family start - până la 75.000 lei; 
Programul naţional Student Invest - până la 
50.000 lei; 
-extinderea programului de fertilizare în vitro 
(numărul persoanelor care pot aplica crește de la 
300 la 5.000 în 2022).

„SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA”, UN PROGRAM PRIN CARE „SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA”, UN PROGRAM PRIN CARE 
GUVERNUL DUBLEAZĂ MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ, GUVERNUL DUBLEAZĂ MĂSURILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ, 

DAR VINE CU BANI ȘI PENTRU ROMÂNII DE...LUX!DAR VINE CU BANI ȘI PENTRU ROMÂNII DE...LUX!
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Coaliția PSD-PNL a validat un program denumit „Sprijin pentru România” 
prin care lansează o serie de măsuri economice care au ca scop sprijinirea 

populației, a fermierilor și a IMM-urilor din industria alimentară. Acesta ar urma 
să benefi cieze de o fi nanțare totală de 17,3 miliarde de euro, din care 9 miliarde 
de euro ar însemna fonduri europene și 8,3 miliarde de euro-alocări de la bugetul 
de stat.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
Barna Tánczos, a anunțat că Executivul 

a aprobat  o ordonanță de urgență privind unele 
măsuri de efi cientizare a gestionării deșeurilor. 
Una dintre principalele prevederi ale actului 

normativ se referă la 
incriminarea unor fapte cu 
impact semnifi cativ asupra 
mediului, calității aerului 
și sănătății populației.

Astfel, începând 
cu data publicării în 
Monitorul Ofi cial a actului 
normativ, incendierea 
sau îngroparea deșeurilor 
constituie infracțiuni și se 
vor pedepsi cu închisoare 
de la trei la cinci ani. În 
plus, a fost defi nită în lege 
acțiunea de abandonare 
a deșeurilor, pentru care 

există o sancțiune contravențională atât pentru 
persoane fi zice, cât și juridice (amendă de la 
10.000 la 20.000 lei pentru persoane fi zice și de 
la 50.000 la 70.000 pentru persoanele juridice), 
care însă nu era aplicată corespunzător din 

cauza lipsei unei reglementări clare a respectivei 
acțiuni. De asemenea, a fost interzisă arderea 
miriștilor, turbăriilor, lizierelor pădurii, stufului, 
tufărișurilor sau vegetației ierboase. Pentru astfel 
de fapte amenzile se vor ridica la valori cuprinse 
între 7.000 și 15.000 lei pentru persoanele fi zice 
și între 50.000 și 100.000 lei pentru persoanele 
juridice. De asemenea, aceleași sancțiuni îi 
vizează și pe proprietarii terenurilor care nu iau 
măsuri pentru prevenirea arderilor.

Ministrul a mai precizat că se are în vedere 
dotarea Agențiilor pentru Protecția Mediului 
(APM) din subordinea ANPM cu 21 de stații 
mobile (autolaboratoare) și a Gărzii Naționale 
de Mediu cu 46 de sisteme aeropurtate, echipate 
conform specifi cațiilor impuse prin directivele 
europene de monitorizare a calității aerului. 
Datele colectate de aceste sisteme vor putea 
completa, ulterior implementării prezentului 
proiect, bazele de date deja existente pentru 
calitatea aerului.

AMENZI DRASTICE PENTRU ARDEREA MIRIȘTILORAMENZI DRASTICE PENTRU ARDEREA MIRIȘTILOR

Biroul permanent al Camerei Deputaților a declanșat, luni, procedurile pentru numirea 
unui judecător la Curtea Constituțională, pe locul actualului președinte, Valer Dorneanu, 

căruia îi expiră mandatul la 10 iunie. Termenul de depunere a candidaturilor pentru această 
funcție este 26 aprilie, iar Comisia juridică va depune raportul până pe 29 aprilie. În acest an 
mai expiră mandatele a doi judecători CCR: Mona Pivniceru, numită în 2013 cu sprijinul PNL-
PSD și Daniel Marius-Morar, numit de președintele României. Cei trei judecători vor fi  numiți, 
separat, de Senat, Camera Deputaților și Președinția României.

În interiorul PSD sunt mai mulți doritori să îi ia locul lui Dorneanu. De fapt, președintele 
Marcel Ciolacu ar vrea să numească un magistrat fără carnet de partid, dar cu mare experiență 
în practica judiciară, însă fostul ministru Robert Cazanciuc deja se visează președinte al CCR.

În PNL sunt trei parlamentari care vânează locul ce va fi  lăsat liber de Mona Pivniceru: 
liderul grupului senatorilor liberali-Daniel Fenechiu, președinta comisiei Juridice din Senat-
Iulia Scântei și deputatul Ioan Cupșa.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

După demisia lui Florin Cîțu de la șefi a PNL, Congresul extraordinar al 
Partidului Național Liberal s-a întrunit duminică, la Palatul Parlamentului, 

UN GENERAL LA CONDUCEREA PNLUN GENERAL LA CONDUCEREA PNL

DRONE PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUIDRONE PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI

VALER DORNEANU PLEACĂ DE LA CCRVALER DORNEANU PLEACĂ DE LA CCR

 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

EXPIRĂ ȘI MANDATELE JUDECĂTORILOR PIVNICERU ȘI MORAREXPIRĂ ȘI MANDATELE JUDECĂTORILOR PIVNICERU ȘI MORAR

pentru alegerea noului președinte, în persoana fostului general și 
actualului premier al României, Nicolae Ciucă. PNL  a „aranjat” 
alegerile în cel mai pur stil nedemocratic, nicicum ca un partid liberal 
veritabil. De fapt, ca să fi m corecți, la fel au stat lucrurile și în 2004, 
când la conducere a fost instalat Teodor Stolojan, dar și în 2013, când 
Klaus Iohannis a fost ales prim-vicepreședinte. Așadar, marți (n.n.-
5 aprilie), Biroul Executiv al liberalilor a stabilit o derogare în ceea 
ce privește vechimea, astfel încât Nicolae Ciucă să poată accede la 
președinție. Statutul prevede că orice membru al PNL poate candida 
la funcția de președinte dacă are o vechime de cel puțin 5 ani.  Cum 
Ciucă s-a înscris în partid în octombrie 2020, a fost nevoie așadar de 
o astfel de modifi care cu dedicație. Premierul a fost singurul candidat, 
fi ind ales președinte al PNL cu 1.060 de voturi, din 1.120 exprimate.
Din conducerea partidului regretabil este că nu face parte nicio femeie.
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Totul a pornit cu ani în urmă, după ce 
Partidul Lege și Justiţie a ajuns la putere 

și a schimbat regulile de numire, tragere la 
răspundere și demitere a judecătorilor. Raţiunile 
din spatele acestor schimbări sunt neclare. 
Partidul Lege și Justiţie susţine că vrea să cureţe 
pădurea de uscături și să împiedice corupţia, 
în timp ce opoziţia liberală spune că guvernul 
urmărește politizarea justiţiei.

Bruxelles vrea ca Polonia să renunţe la 
aceste schimbări, despre care spune că distrug 
independenţa justiţiei. UE susţine că aceasta nu 
este o chestiune de ordin intern a Poloniei, ci ţine 
de dreptul comunitar, pentru că orice instanţă 
poloneză ar putea, într-o bună zi, să decidă în 
privinţa drepturilor cetăţenilor europeni. Deloc 
surprinzător, instanţele europene, care au antene 
politice foarte receptive și caută mereu să extindă 
autoritatea UE, susţin Uniunea Europeană. Toate 
acestea au dus la o divergenţă constituţională.

În încercarea de a rezolva disputa, premierul 
polonez Mateusz Morawiecki a cerut un  verdict 
Tribunalului Constituţional din Varșovia: dacă 
deciziile Curţii Europene de Justiţie s-ar lovi 
de Constituţia poloneză din 1997, care dintre 
ele ar avea câștig de cauză? Recent, instanţa 
constituţională a dat verdictul: a votat cu 12 la 2 că 
legea fundamentală poloneză este mai puternică.

Asta a descumpănit Bruxelles-ul. De 50 de 
ani încoace, faptul că legile europene sunt mai 
puternice decât cele naţionale – constituţionale 
sau nu – era un soi de sfântă scriptură. Președinta 
Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a 
repetat această poziţie în Parlamentul European, 
spunând că orice negare a primatului legislaţiei 
UE este un atac inacceptabil asupra „statului 
de drept”. A mai spus ea, dacă Polonia nu se va 
supune acestui principiu și nu abandonează 

punctul de vedere al justiţiei naţionale, atunci vor 
fi  luate măsuri împotriva Varșoviei. Aceste măsuri 
ar putea include reducerea sprijinului fi nanciar 
(peste 13 miliarde de euro anual) sau excluderea 
Poloniei din planul de recuperare post-pandemie 
(circa 60 de miliarde de euro).

Vorbind tot în faţa Parlamentului European, 
Morawiecki a venit cu riposta. A spus că nu vrea 
un „Polexit”, nici el și nici polonezii. Apartenenţa 
Poloniei la UE este benefi că pentru Uniunea 
Europeană, pentru că absoarbe foarte multe 
investiţii germane, a spus premierul, având mare 
dreptate. Însă cel mai important, Morawiecki a 
declarat limpede că UE nu are cum să intervină 
legal sau politic în afacerile constituţionale ale 
Poloniei. Asta ar însemna ca UE să se comporte 
ca un superstat, iar nici un stat membru nu a 
semnat vreun tratat care să permită acest lucru. 
Pentru Morawiecki, ameninţările UE cu sancţiuni 
fi nanciare nu sunt decât un șantaj.

Morawiecki a urmărit să-i scandalizeze pe 
europarlamentari și a reușit. Discursul său a fost 
adresat și polonezilor de acasă, pentru că a fost 
rostit în poloneză, nu în engleză sau germană, 
limbi pe care premierul le stăpânește bine.

Principala problemă a UE este că tot ce 
spune Morawiecki este adevărat. Disputa legală 
dintre UE și Polonia este un dialog al surzilor. 
Morawiecki și partidul de la guvernare insistă că 
instanţele poloneze au ultimul cuvânt despre ce 
lege se aplică în Polonia. Von der Leyen spune că 
Polonia este în UE și că legea europeană este mai 
puternică, punct.

Principala problemă este una politică, nu legală. 
Aici, Morawiecki stă pe un teren solid. Bruxelles-
ul vrea ca instanţele europene costisitoare și care 
nu pot fi  trase la răspundere să aibă mână liberă 
pentru a stabili care este autoritatea UE, fără să 

întâlnească piedici în constituţiile naţionale. O 
asemenea abordare nu are nimic a face cu ideea 
promovată și la Bruxelles – că UE este un grup de 
state suverane.

Înainte de recenta dezbatere din Parlamentul 
European, Morawiecki a trimis o scrisoare la 
Bruxelles. A fost o misivă greu de citit de către 
destinatari. Premierul Poloniei a vorbit despre 
„transformarea graduală a UE într-o entitate care 
va înceta să fi e o alianţă a unor state suverane 
egale și libere și va deveni în schimb un singur 
organism condus de la centru, de către instituţii 
lipsite de controlul democratic al cetăţenilor din 
ţările europene”.

Ce ar trebui să facă UE mai departe? Ar putea 
să continue să facă gălăgie cu ameninţările 
fi nanciare. O serie de superloialiști din UE, 
precum premierul olandez Mark Rutte sau Jean 
Asselbon, din Luxemburg, au cerut ca aceste 
sancţiuni să fi e aplicate imediat. Alţii, precum 
cancelarul Angela Merkel, la fi nal de mandat, au 
făcut apel la prudenţă.

Intimidările la care a recurs von der Leyen 
nu sunt bune pentru reputaţia Bruxelles-ului, în 
special în Europa Centrală și de Est. Aceste ţări au 
trăit sub ocupaţia unor regimuri pe care nu și le-
au dorit – nu doar regimul sovietic de după 1945, 
ci și cel habsburgic, și cel ţarist, și cel otoman.

Bruxelles-ul ar trebui să-și amintească faptul 
că Polonia și alte state UE, precum Ungaria și 
România, sunt niște ţări mândre de independenţa 
lor și de sine stătătoare. Este puţin probabil că vor 
accepta ideea că UE le oferă bani doar pentru a 
face ce li se spune de la Bruxelles.

Acum, polonezii pot fi  mândri că sunt 
europeni. Însă, dacă transferurile mari de bani 
pe care le primesc de la UE se vor evapora de 
fi ecare dată când Bruxelles nu aprobă guvernul 
pentru care ei au votat, atunci și sentimentele lor 
faţă de UE se vor evapora. Ultimul lucru de care 
UE are nevoie este un Polexit care să complice și 
mai mult lucrurile.

Dacă Bruxelles-ul nu va oferi sprijin fi nanciar 
Poloniei, sunt alte puteri care ar putea fi  mai 
săritoare. China, cu Noul Drum al Mătăsii, 
adulmecă deja Europa de Est, în încercarea de a 
cumpăra infl uenţă în regiune. Dacă mergeţi la 
Budapesta, de exemplu, veţi vedea un campus 
nou-nouţ, în valoare de 1,5 miliarde de euro al 
Universităţii Pudan din Shanghai.

UE are de ales. Poate încerca să aplice în 
ţările estice conformismul cu care i-a obișnuit 
pe membrii estici. Asta ar aduce o mulţime de 
probleme și foarte puţine benefi cii. Alternativa 
este ca UE să fi e pragmatică și să lase la o parte 
chestiunile tehnice, precum supremaţia legii UE. 
Ar putea lăsa statele din Europa Centrală și de 
Est, unde se bucură încă de multă loialitate, să 
aibă o marjă de manevră mai mare. 

Este aproape limpede care e abordarea mai 
inteligentă. Problema este dacă ideologii de la 
Bruxelles au imaginaţia sau modestia necesare, 
pentru a face un pas în spate. Nu aș paria pe asta.

UE TRATEAZĂ ESTUL UE TRATEAZĂ ESTUL 
CA PE O COLONIECA PE O COLONIE

„UE se comportă tot mai mult ca o putere colonială. Ultima dispută cu Polonia este 
un caz școală”, scrie Andrew Tettenborn, profesor de drept la Swansen University, 

Ţara Galilor, Marea Britanie, și fost profesor la Cambridge University. Articol preluat de 
Cotidianul.ro.
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CHESTIONARUL DE ADERARE, AL CUI TREN E PRIMUL SPRE 
BRUXELLES? 

Chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE 
a Republicii Moldova cuprinde un  set de 369 de întrebări. În aceeași zi 
chestionarul pentru obținerea statutului de candidat pentru aderarea la UE l-a 
primit și Georgia. Cu trei zile mai înainte, pe 8 aprilie, Ursula von der Leyen, 
Președintele Comisiei Europene, și Josef Borrell, șeful diplomației europene, 
afl ați într-o vizită la Kiev, i-au înmânat chestionarul în cauză președintelui 
Volodimir Zelenski. „Această mapă prevede o etapă foarte importantă a 
venirii dumneavoastră în această familie. Aici este prilejul discuțiilor noastre 
în săptămânile următoare. Calea voastră spre Uniunea Europeană începe”, a 
explicat șefa Comisiei Europene, precizând că procedura nu va dura ani de 
zile, cum a fost cazul altor state, ci doar săptămâni. „Vă vom răspunde într-o 
săptămână”, a raportat Zelenski. Vor fi  la fel tratate și Republica Moldova cu 
Georgia, se întreabă mulți comentatori politici de la Chișinău?

Întrebare nelipsită de temei, dacă ne amintim că exact acum o lună 
ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, declara: „Cu tot respectul 
față de partenerii noștri georgieni și moldoveni, depunerea cererilor de a
derare la UE a Moldovei și Georgiei arată acum ca o încercare de a atașa cele 
două vagoane ale lor la un tren ucrainean de mare viteză care se deplasează 
la Bruxelles”. Kuleba motiva atunci că cererea Ucrainei ar trebui luată în 
considerare separat de cele ale Georgiei și Moldovei, dat fi ind că ucrainenii 
apără pacea și securitatea Europei cu prețul propriei vieți, Ucraina devenind 
de fapt un avanpost al Uniunii Europene, care „oprește răul rusesc să 
pătrundă adânc în continentul european”. Declarație considerată scandaloasă 
și criticată de consilierul președintelui ucrainean, Mihail Podoliak, tot dânsul 
șef al delegației Ucrainei la negocierile de pace cu Federația Rusă: „Nu 
consider oportune asemenea declarații din partea ministrului de externe. 

Consider că nu este tocmai corect să judeci partenerii în ceea ce privește 
accesul lor în UE”. 

Tot Kuleba a fost cel care a lansat primele învinuiri ambelor țări partenere 
din Trioul Asociat al șefi lor de stat (Georgia, Republica Moldova și Ucraina) 
de a nu fi  susținut sancțiunile UE împotriva Rusiei. „Apreciem solidaritatea 
georgienilor și moldovenilor cu Ucraina, suntem recunoscători pentru 
asistența umanitară acordată ucrainenilor care suferă de agresiunea armată 
rusă. Cu toate acestea, până acum nici Georgia, nici Moldova nu au susținut 
noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei pentru crimele sale de război 
împotriva Ucrainei. O astfel de poziție nu corespunde relațiilor de parteneriat 
dintre Ucraina, Georgia și Moldova în cadrul „trio-ului asociat” și ilustrează 
în mod clar nedorința Tbilisi și Chișinăului de a deveni un contribuitor real 
la securitate în Europa”, mai puncta Kuleba în aceeași declarație. 

CHIȘINĂUL, ÎNTRE PRESIUNILE UCRAINEI ȘI DEPENDENȚA DE 
GAZUL RUSESC

La scurt timp după declarațiile lui Kuleba și Podoliak, la Chișinău au 
erupt polemici, pe unde mai subtile, pe unde mai directe, privind atitudinea 
actualei guvernări în concertul tot mai dur al sancțiunilor impuse Rusiei. Se 
discută și până în prezent dacă ne-am alăturat sau doar spunem că ne-am 
alăturat sancțiunilor impuse Rusiei. Ceea ce poate fi  doar circumspecție și 
prudență este califi cat drept lașitate, nepăsare, inconștiență, ipocrizie sau 
chiar …„politică pro-rusă”.  Au reînceput polemicile privind neutralitatea 
Republicii Moldova, atacată fi ind din două părți. Și dacă socialiștii comuniști 
insistă pe o nouă lege privind „neutralitate permanentă”, care ar reglementa 
„inviolabilitatea frontierelor, condițiile cooperării în domeniul militar, 
prezența forțelor străine pe teritoriul Republicii Moldova” (de fapt o concepție 
mai veche a fostului lider PSRM Igor Dodon), bocitoarele de la PPDA, Dinu 
Plângău, Andrei Năstase și Alexandru Slusari, acuză cel mai abitir PAS 
că nu s-a aliniat sancțiunilor Occidentului. O fac însă într-o dispută mai 
degrabă de leadership a formațiunii decât de atitudine politică adecvată sau 
în speranța de a-și mai adjudeca o câtime de procent la imaginea propriului 
partid, și nu a republicii. Căci de fapt s-au raliat la presiunile din ultimele 
săptămâni reluate de Ucraina, care invocă tot mai insistent măsuri de raliere 
la  campania internațională de sancționare a Rusiei și din partea Chișinăului. 
O mișcare în egală măsură irelevantă pentru ambii vecini în plan economic, 
nemaivorbind de un semnal important nici măcar din punct de vedere 
politic. În schimb ar provoca probleme mari guvernării pro-europene de la 
Chișinău care se confruntă cu mai multe crize simultan în acest moment: 
energetică, economică, umanitară. Presiunile voalate ale Kievului adresate 
Chișinăului își găsesc foarte greu justifi carea. Or, volumul schimburilor 
comerciale este infi m între Republica Moldova și Federația Rusă ca urmare 
a embargoului economic impus încă din 2013. Exporturile către Rusia, 
chiar și înainte de declanșarea invaziei rusești din Ucraina, erau de numai 
8,8%. Rusia se afl a abia pe poziția a treia, după România și Turcia în topul 
destinațiilor mărfurilor moldovenești. În schimb Chișinăul este dependent 
sută la sută de gazul de la Gazprom cel puțin pentru încă o anumită perioadă, 
până Platforma de achiziții comune de gaze a UE va deveni funcțională. 

Ei bine, dacă unii gavroși politici exploatează aceste polemici fi e întru 
epatarea propriei formațiuni sau din considerente pecuniare, în speranța de 
a se înrola în armatele de troli ale opoziției, ni se pare profund regretabilă 
alinierea la acest cor de voci a unor personalități relevante din viața publică 
a Chișinăului. Neafi lierea la sancțiunile anti-ruse a trimis mesaje proaste 
Kievului și partenerilor internaționali și ne va costa, consideră Igor Munteanu, 
fost ambasador la Washington și ex-deputat al PPDA. „Nu suntem siguri de 
care parte a baricadei ne afl ăm. Pe de o parte, criticăm agresiunea, cum a 
făcut-o președinta Maia Sandu, dar pe de altă parte nu ne asumăm niciun 
fel de riscuri”. Oare? Dar sutele de mii de refugiați care și-au găsit refugiu, 
nemaivorbind de căldura cu care au fost primiți, și altele peste 100 mii care 
se mai afl ă și acum în republică nu e o dovadă de ce parte a baricadei suntem? 
Sau faptul că băncile noastre respectă toate politicile și restricțiile impuse de 
sistemele de plăți internaționale, inclusiv toate restricțiile aplicate de Swift  
sau de sistemele de carduri Visa sau Master card? Și mai nedumeriți am 
rămas în urma afi rmațiilor altei personalități, cum este ex-președintele Curții 
Constituționale,  Alexandru Tănase, față de care ne menținem tot respectul 
în continuare, chiar dacă consideră că „Republica Moldova (este) plaiul 
vițeilor deștepți și neutri” și că o „veritabilă emblemă a geopoliticii noastre 
„echilibrate” este lozinca fostului lider agrarian Dumitru Moțpan – „vițelul 
șmecher, care reușea să sugă de la două vaci” (vezi „Ziarul Ploieștii, nr. 2001 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Luni, 11 aprilie, Republica Moldova a primit de la Comisarul 
pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, chestionarul 

Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE. Documentul 
i-a fost înmânat ministrului de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, 
la Luxemburg. „Răspunsurile pe care le vom oferi întrebărilor din acest 
chestionar vor reprezenta radiografi a situației noastre de moment, 
arătând cât suntem de pregătiți pentru aderare și, în același timp, ne 
vor indica unde trebuie să depunem eforturi suplimentare. Ne așteaptă 
o perioadă de muncă intensă, așa că începând chiar de astăzi instituțiile 
sunt pregătite a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp. 
Odată în plus, dorim să demonstrăm că suntem o țară în care democrația 
funcționează, reformele sunt posibile, procesele de transformare dau 
rezultate, iar viitorul nostru european este ireversibil!”, a declarat  cu 
această ocazie vicepremierul Nicu Popescu.

CHIȘINĂUL, ÎNTRE CHIȘINĂUL, ÎNTRE 
IMPUNEREA DE SANCȚIUNI IMPUNEREA DE SANCȚIUNI 
RUSIEI ȘI ADERAREA LA UERUSIEI ȘI ADERAREA LA UE
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din 7-13 aprilie, pag. 10). Ce mai „sugem” oare din Federația Rusă decât 
gazul care s-ar putea să nu mai curgă prin conducte de la 1 mai?  

IMPUNEREA DE SANCȚIUNI RUSIEI – BENEFICII ZERO, RISCURI 
SPORITE

Altminteri, partenerii europeni tocmai că sunt mai înțelegători față de 
singura nealiniere a Chișinăului la sancțiunile comunității occidentale – 
acordul cu Gazprom. Or, nici statele europene încă nu toate au recurs la 
această sancțiune. Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mažeiks, pare mult 
mai lucid. „Ce ține de sancțiunile aplicate Rusiei… noi înțelegem motivele 
pentru care Republica Moldova nu s-a alăturat la toate sancțiunile. Totuși, 
Moldova nu a stat deoparte, s-a alăturat rezoluției ONU și nu doar a votat 
în favoarea rezoluției de suspendare a calității de membru a Rusiei, dar a 
făcut parte din grupul de țări care au promovat activ această acțiune”, a 
declarat Janis Mažeiks la postul public de televiziune, anticipând de altfel 
obținerea statutului de țară candidată pentru aderarea la UE. În același timp, 
ambasadorul UE spune că niciun stat al comunității europene nu condamnă 
Chișinăul pentru că nu s-ar fi  alăturat sancțiunilor aplicate Rusiei după 
invazia în Ucraina. Dimpotrivă, laudă actuala guvernare pentru poziția 
tranșantă de condamnare a acestui război. 

Revenind la chestionarul pentru obținerea statutului de candidat,  nu 
ne vom aventura să ghicim în bobi cine va obține mai curând acest statut 
– Ucraina sau Moldova. Posibil ca pentru EU și NATO poziția geografi că 
a Ucrainei să cântărească mai greu în controversele pentru spațiul pontic – 
lipsirea Ucrainei de hotare pe acest segment ar transforma cu desăvârșire 
Marea Neagră într-un „lac rusesc”. Dar ne îndoim că anume acest considerent 
să predomine la evaluarea chestionarului. Republica Moldova, de la 
declararea independenței încoace, este parte a Europei nu doar geografi c, 

dar și prin identitatea sa, valorile pe care le împărtășește, prin limba română, 
limba ofi cială a UE pe care o vorbim și prin istoria comună pe care o avem. 
În schimb polemicile puierile și absolut inutile pe acest subiect, într-o 
situație când abia am înlăturat, cu greu, pericolul ciumei roșii, ne-ar putea 
într-adevăr costa scump. Republica Moldova a fost timp de aproape trei 
decenii subminată, devalizată, depopulată de politicieni corupți și trădători. 

Și atunci pe unde trece limita dintre prudență și lașitate, stimați și nestimați 

polemizatori? Ori poate ne dorim să rămânem în continuare un stat extrem 

de vulnerabil, un stat vraiște, lipsit de coeziune internă? Responsabilitatea de 

pe umerii actualei guvernări de la Chișinău este acum una imensă. Dar când 

te judecă și unii, și alții, fi ecare după criteriile și așteptările lor, ba chiar și în 
interese politice absolut meschine, îi va fi  tot mai greu să facă totul pentru ca 
războiul să nu intre în casa noastră. 

„Înmânarea chestionarului de aderare este o etapă importantă a drumului 
european al Republicii Moldova, iar România îi este alături și îi oferă tot 
sprijinul său”, a scris la câteva minute după ceremonia înmânării președintele 
Klaus Johannis pe Twitter. „România este un susținător puternic al accesului 
celor trei țări. Sunt foarte bucuros că Republica Moldova și Georgia vor primi 
astăzi aceste chestionare. Mă voi întâlni astăzi cu colegul meu Nicu Popescu 
și vom discuta ce fel de asistență putem oferi din punct de vedere tehnic”, a 
declarat și ministrul român de externe Bogdan Aurescu cu puțin înainte de 
înmânarea chestionarului. 

Suntem siguri de susținerea Bucureștiului, cum a mai și procedat nu cu 
o singură ocazie. Mă întreb însă în ce măsură vom fi  capabili noi, cei de pe 
malul stâng al Prutului, să ne protejăm casa și să demonstrăm că avem și o 
demnitate de apărat. Dacă nu am fost capabili să facem acest lucru în 2007, la 
pachet, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Mi-a propus un prieten-scriitor să nu le 
mai spunem pe nume. Să le spunem 

„ei” – pronumele persoana a III-a plural, șters, 
fără individualitate. Cum lipsiți de chip sunt și 
călăii care trag cu pistolul în ceafa victimelor ce 
au mâinile legate la spate. Șapca de militari le 
acoperă jumătate din față, nu le poți distinge 
trăsăturile. „Ei” nu sunt oameni, n-au nume. 
Sunt niște piulițe în mașinăria Răului.

Duminică, 3 aprilie, rețelele de socializare 
au fost invadate cu secvențe blurate, însoțite 
de precizarea „imagini cu conținut sensibil”. 
Atrocitățile armatei ruse de la Bucea, o suburbie 
a Kievului, ne-au adus aminte de fi lmul Katyn, 
al lui Andrzej Vajda, despre asasinarea celor 
circa 20.000 de ofi țeri polonezi, prizonieri 
de război, de trupele staliniste în 1940. Cei 
care au văzut acest fi lm vor recunoaște stilul, 

inconfundabil, al execuțiilor de la Bucea. Uneori 
„ei” își mai schimbă tactica. La Fântâna Albă, de 
exemplu, în aprilie 1941, au tras cu mitralierele 
din tufi șuri asupra unei procesiuni de oameni 
pașnici care purtau icoane și rosteau rugăciuni.

Am zis să nu le rostim numele, să le spunem 
„ei”. Pentru că nici „ei” nu te lasă să le califi ci 
faptele abominabile în termeni corecți. 
Așadar, să avem grijă: „ei” nu fac războaie, ci 
„operațiuni speciale”, ei nu săvârșesc crime, ci 
aduc pacea, denazifi carea, demilitarizarea… 
Sunt „eliberatori”, nu invadatori! În rest, ce vreți, 
la război se întâmplă de toate. Se întâmplă să 
tragă, da, și în civili. Trag din plăcere în bărbați, 
femei, copii, trag în bicicliști. Trag pentru că 
se plictisesc, trag pentru că le e frică și apoi 
îndeasă cadavrele în gropi comune. Trag și mint 
că trag. „Bucea este o înscenare, o manipulare a 
NATO și a ucrainenilor”, declară imperturbabil 
ministrul „lor” de externe. Tot așa vorbesc 
televiziunile de propagandă și agenția „lor” de 
știri. „O înscenare pregătită minuțios, perfi d, 
pentru a zădărnici tratativele de la Istanbul între 
Kiev și Moscova.”

Îți stă mintea-n loc când îi asculți. Sunt 
obișnuiți să compromită cuvintele, să nege 
realitatea, să tulbure adevărul. Minciuna e 
aerul pe care îl respiră. Simulacrul, camufl ajul, 

prefăcătoria se cheamă maskirovka  în limbajul 
„lor” și e la fel de efi cient ca automatul 
Kalașnikov. Sunt maeștri ai  Agitprop-ului. 
Niciodată nu recunosc răutățile pe care le fac. 
Dacă ar recunoaște, poate nu le-ar mai face, 
poate ar avea remușcări, poate și-ar cere iertare, 
începând chiar cu patriarhul bisericii „lor”, cel 
care invocă „sfântul război”, „războiul metafi zic” 
al rușilor în Ucraina. „Ei” nu cunosc mila. Te 
ocupă, te bat, te torturează, îți calcă în picioare 
demnitatea și valorile, și-ți mai pretind să-i 
iubești pentru asta, să fi i fericit, să le mulțumești 
cu ștreangul la gât.

„Cum se mai poate scrie poezie după 
Auschwitz?”, s-a întrebat lumea după cel 
de-al Doilea Război Mondial. Auschwitz-ul a 
devenit de atunci încoace chintesența ororii pe 
Pământ. Azi ne întrebăm cum se mai poate trăi 
după Bucea, după Irpin, după Mariupol și alte 
localități ucrainene?

Vitalie CIOBANU, scriitor

CUM SE MAI POATE TRĂI DUPĂ BUCEACUM SE MAI POATE TRĂI DUPĂ BUCEA

Bogdan Aurescu 

și Nicu Popescu
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L-am cunoscut pe 
Marius Marinescu 

zâmbind. Mi-a întins mâna 
într-un salut atât de deschis, 
încât am simțit atunci, în 
momentul primei noastre 
întâlniri, că e un sufl et bun. 
Astfel de oameni nu îți e 

dat să primeşti în drumul 
tău, aşa, în fi ecare zi. 

Pasul de la colaborator la prieten a fost unul 
mic, abia perceptibil. Pentru că Marius nu îți 
devine prieten, el este pur şi simplu acolo, ca şi 
cum asta îi e menirea: să îți fi e sfătuitor, ajutor, 
om blând şi cu zâmbet cât întreaga casă, dacă îi 
deschizi uşa cu seninătate. 

L-am surprins în timp în diverse momente 

ale trăirilor lui: e un copil care se bucură sincer 
de oameni, de prietenii, de o cafea bună sau de 
îmbrățişarea celor din jur. Cât despre a oferi, 
e lecția pe care el o predă fără cuvinte. O face 
atât de natural, încât uneori ai avea tendința de 
a te lăsa păcălit, cum că aşa se trăieşte normal, 
cu obişnuința de a oferi. L-am prins pe Marius 
dăruind pentru alții parte din sufl etul lui, dar nu 
aşa, ca troc de sentimente ci, uneori, ca datorie 
de om, fără a pune în loc nimic mai mult decât 
împlinirea că celălalt e bine.

Dacă ar fi  să-l aşez pe omul ăsta între cuvinte, 
aş alege pasiunea şi perseverența. Pasiunea cu 
care îşi îndeplineşte lucrul fi resc, pe care o insufl ă 
celor din jur, ca şi cum aceasta ar fi  a lor. I-am 
întâlnit echipa lui Marius cu diverse ocazii şi am 
fost de fi ecare dată la fel de surprinsă. Nu ştiu cum 

reuşeşte asta, dar colegii lui îl iubesc. E lucrul ăla 
pe care îl zăreşti în privirea omului, indiferent de 
ceea ce ți-ar spune. Echipa lui trăieşte odată cu 
el, munceşte zâmbind şi, mai ales, cu pasiunea 
pe care Marius le-a sădit-o înlăuntrul lor, încet şi 
fi resc. Perseverența lui, pe de altă parte, e genul 
de exemplu pe care îl culegi din zbor, dacă eşti 
atent. A duce lucrul până la capăt, a nu istovi, 
a continua, indiferent de reacția celor din jur, 
a construi încet şi temeinic, iată un mic secret 
neîmpărtăşit, dar pe care îl întrezăresc în faptele 
pe care el le face, zi de zi, indiferent de zona unde 
simte să le dea viață.

Uneori mă întâlnesc cu Marius doar pentru un 
cuvânt, o stare sau un răspuns. Şi, întotdeauna, îl 
găsesc acolo, neclintit în felul lui de a fi : bun şi 
atent, uneori dur, dar întotdeauna prieten. 

Mulțumesc, om drag!

PASIUNE ŞI PERSEVERENȚĂ PASIUNE ŞI PERSEVERENȚĂ 

Timpul a fascinat omenirea din vremuri imemoriale. Dacă inventarea 
ceasului, ca instrument de măsurare a timpului, a izvorât dintr-o 

necesitate a evoluţiei societăţii omeneşti, realizarea lui, sub o formă cât 
mai atractivă, interesantă sau sofi sticată, în concordanţă cu posibilităţile şi 
gusturile comanditorilor, s-a impus ca o componentă esenţială, inseparabilă 
a existenţei lor.

Fantezia ceasornicelor, aceşti spiriduşi ai curiozităţii, a acţionat în egală 
măsură asupra carcasei sau mecanismului, orice material fi ind binevenit, 
spre a da la iveală adevărate comori de frumuseţe, gingăşie şi bun gust.

O colecţie impresionantă de ceasuri – unele având o vechime de peste 
400 de ani – se afl ă la Muzeul Ceasului din Ploieşti – unic în această parte 
a Europei, care a fost înfi inţat în anul 1963, de către regretatul prof. Nicolae 
Simache. El a cutreierat ţara în lung şi în lat, căutările lui scoţând la iveală 
ceasuri ce reprezintă adevărate opere de artă.

Colecţia cuprinde ceasuri aparţinând unor mari personalităţi politice 
sau culturale, precum: regele Carol I, regele Mihai I, ţarul Alexandru al 
II-lea, Marele Duce Nicolae, Al. I. Cuza, M. Kogălniceanu, Nicolae Iorga, 
Nicolae Titulescu, C. Brâncoveanu, C. Bolliac, B.P. Hasdeu, I.L. Caragiale, 
Duiliu Zamfi rescu, gen. Averescu, pictorul Th .Aman, ş.a.

Iată câteva dintre curiozităţile muzeului ploieştean:
* Ceas cu apă – realizat la Londra, în 1654, de Charles Rayner. 

Funcţionează pe principiul lanţului de la fântână.
* Ceas privighetoare – are montată o minusculă privighetoare, care se 

balansează în ritmul secundelor. Cadranul este cuibul care, prin rotire, 
indică ora faţă de o limbă fi xă.

* Ceas umbrelă – realizat 
în Anglia, are ceasul montat 
în mânerul umbrelei.

* Ceas de buzunar, de 
provenienţă elveţiană, cu 
balans vizibil. Se întoarce o 
singură dată la 8 zile.

* Ceas giroscopic, de 
provenienţă franceză, 
acoperit cu o cupolă de 
sticlă, care se întoarce o 
singură dată pe an.

* Ceasuri de buzunar, 
cu instalaţie muzicală şi 

fi gurine, care interpretează melodii la ore fi xe.
* Ceas de voiaj, provenienţă elveţiană; arată simultan ora Europei 

occidentale şi ora Europei orientale.
* Ceas de masă cu cadran rotativ şi pendul. Orele sunt afi şate pe un 

cadran mobil, situat la baza pendulului.
* Euphonion - ceas monumental, de provenienţă austriacă, cu instalaţie 

muzicală pe principiul discului perforat.
* Ceasul bărbierului, de provenienţă germană. Are montată deasupra 

carcasei o fi gurină mobilă, care la ore fi xe simulează bărbieritul.
* Ceas tablou cu fi gurine mobile. Reprezintă un atelier de fi erărie care, la 

ore fi xe, simulează mişcări specifi ce acestei ocupaţii.
* Ceas ştampilă care, la simpla apăsare pe document, imprimă ora şi 

data.
* Ceas miniatural, de provenienţă italiană, pe al cărui cadran apare şi 

dispare o garoafă la fi ecare 15 secunde.
* Ceas cu carcasă şi pendul mobil ce funcţionează prin autopendulare.
* Orchestron - combină muzicală elveţiană. Funcţionează pe principiul 

mecanismului de ceas, dotat cu orgă, instrument de percuţie, fi gurine 
mobile care acţionează sonor, conform melodiei imprimate.

Ioan POPESCU

MUZEUL CEASULUI DIN PLOIEŞTIMUZEUL CEASULUI DIN PLOIEŞTI

Cristina Toma  
COCHINESCU
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

Suntem din ce în ce mai stresaţi şi de aici 
pleacă o mulţime de probleme de sănătate, 

dar şi probleme legate de aspectul fi zic, iar 
una dintre cauzele majore cauzate de stres este 
căderea părului. 

Viteza creşterii părului depinde de foarte mulţi 
factori precum genetica, alimentaţie, ritualul de 
îngrijire al acestuia, dar şi de produsele folosite.

TRATAMENTE NATURISTE
Ulei de ricin. Așa cum menționam mai 

sus, uleiul de ricin este binecunoscut pentru 
benefi ciile acestuia asupra fi rului de păr. Acesta 
este o importantă sursă de Vitamina E, Omega 
6, Omega 9 și alte substanțe extrem de benefi ce 
scalpului și fi rului de par. Pe lângă faptul că uleiul 
de ricin stimulează creșterea părului, acesta 
îndepărtează mătreața, îngroașă fi rul de păr, îi 
oferă strălucire, previne uscăciunea scalpului 
și al fi rului de păr, dar împiedică și despicarea 
vârfurilor.

Albuș de ou. Tot mai multe persoane folosesc 
metoda albușului de ou ca și tratament, deoarece 
acesta conține numeroase vitamine ce hrănesc 
fi rul de păr.  Este extrem de simplu de preparat 
și de aplicat. Sparge 2 ouă, separă gălbenușul 
de albuș, iar apoi bate albușururile cu ajutorul 
unui tel. Aplică pe păr și lasă-le să acționeze 30 
minute, apoi spală părul ca de obicei. Părul va fi  
mai sănătos, mai puternic și va crește mult mai 
repede decât de obicei.

Bea multă apă. Părul are nevoie de multă 
hidratare, așadar încearcă să bei cel puțin 2 litri 
de apă pe zi. În cazul în care nu ești una dintre 
persoanele ce beau multă apă, poți opta pentru 
ceaiuri reci sau smooth-uri.

Apă în care ai fi ert cartofi i. Cartoful are 
un conținut ridicat de vitamine, în special cele 
regăsite în complexul de B. Se fi erb 2 cartofi  de 

mărime medie nedecojiți 
într-un litru de apă. Se 
lasă la răcit, apoi lichidul 
se strecoară și se aplică 
pe păr după ce a fost 
spălat în prealabil.

CEI MAI BUNI 
NUTRIENȚI CE 
STIMULEAZĂ 
CREȘTEREA 

PĂRULUI
Se spune că 

frumusețea vine în 
primul rând din interior. 
De aceea, o alimentație 
corectă este primul pas în obținerea unui par 
lung. Dieta este extrem de importantă în procesul 
de creștere al fi rului de păr. Este necesar să ținem 
cont de sfaturile nutrioniștilor și să suplimentăm 
dieta cu următorii nutrienți:

Zinc. Conform studiilor, defi ciența de zinc este 
una dintre principalele cauze ale căderii părului. 
De aceea este important să suplimentăm dieta cu 
alimente bogate în zinc, precum: stridiile, năutul, 
lintea, fasole, legumele cu frunze verzi precum 
broccoli, spanac sau nuci și semințe.

Vitamina C are un puternic rol antioxidant și 
ajută la menținerea sănătății scalpului și fi rului 
de păr. Aceasta ajută la producerea de colagen ce 
menține țesutul părului, prevenind despicarea 
vârfurilor și ruperea fi rului de păr. Cea mai mare 
cantitate de vitamina C se găsește în ardeiul gras 
galben, dar și în citrice și coacăze negre.

Biotina este o formă de Vitamina B ce se 
regăsește în alimente precum migdalele, ouăle, 
somonul, banana. Aceasta stimulează creșterea 
și regenerarea părului.

Fier. Lipsa fi erului în organism determină 

căderea părului, la fel ca în cazul defi cienței de 
zinc. Este recomandat consumul de carne roșie, 
organe, spananc, linte, fasole deoarece acesta se 
absoarb cel mai bine.

COMPRIMATELE „HAIR VOLUME” 
Secretul pentru a evita căderea părului este 

hrănirea acestuia. „Hair Volume” este o formulă 
revoluţionară inventată în Suedia. O nouă 
generaţie și o reinventare a vechilor comprimate 
pentru păr, piele și unghii, capabilă să vă ofere 
rezultate profesionale. „Hair Volume” asigură 
condiţii de viaţă superioare foliculilor fi relor 
de păr, oferind scalpului nutrienţi specifi ci și 
extrase naturale de măr. Nutrientul biodisponibil 
se deplasează prin intermediul fl uxului sanguin 
direct către celulele foliculilor fi relor de păr, 
acolo unde este necesar. Nu riscaţi pierderea 
difuză a părului – începeţi chiar astăzi să folosiţi 
_”Hair Volume”. Perfect pentru femeile de orice 
vârstă, dar și pentru bărbaţi.

Așadar acordă o mare atenție alimentației, 
produselor de îngrijire folosite și în curând te vei 
putea bucura de un păr lung, sănătos și frumos!

www. https://www.procosmetic.ro/

TRUCURI PENTRU CREŞTEREA TRUCURI PENTRU CREŞTEREA 
RAPIDĂ A PĂRULUIRAPIDĂ A PĂRULUI

FLORIILEFLORIILE

V-aţi dorit întotdeauna să aveţi un păr lung şi frumos? Aţi admirat mereu persoanele ce au o podoabă capilară de invidiat şi vi s-a părut imposibil 
de realizat acest lucru? Fie că v-aţi dorit să faceţi o schimbare în viata dumneavoastră şi să vă tundeţi scurt părul, fi e părul dumneavoastră are 

o creştere lentă, vă propunem să vă oferim trucuri şi sfaturi legate de creşterea rapidă a părului.

Sărbătoarea Intrării în Ierusalim a Domnului și Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos este numită în popor și Floriile, de la fl orile pe care 

mulțimile și copiii le purtau în mâini, aclamând intrarea în Ierusalim a 
Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Împărat.

Evanghelia sărbătorii ne arată că Maria, sora lui Lazăr, ca semn de 
prețuire și de recunoștință pentru tot ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos 
a făcut ca prieten al lui Lazăr, al Mariei și al Martei, a vărsat mir de mare 
preț pe picioarele Lui și le-a șters cu părul capului ei. Maria, sora lui Lazăr, 
este o altă femeie decât femeia păcătoasă despre care vorbește Sfântul 
Evanghelist Luca, pentru că pocăința femeii păcătoase nu s-a petrecut în 
Betania, ci în Nain. Semnifi cația nardului sau mirului de mare preț este 

deosebit de bogată. Când Iuda Iscarioteanul a întrebat: ‘Pentru ce nu s-a 
vândut mirul acesta cu trei sute de dinari și să-i fi  dat săracilor?’ (Ioan 12, 
5), Mântuitorul Iisus Hristos a răspuns: ‘Las-o, că pentru ziua îngropării 
Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine 
nu Mă aveți totdeauna’ (Ioan 12, 7-8). Mirul de mare preț ca simbol al 
îngropării Domnului Iisus Hristos a devenit în Biserică Sfântul Mir folosit 
pentru sfi nțirea Sfi ntei Mese din biserica nouă care închipuie mormântul 
Mântuitorului în care El a fost îngropat și din care El a înviat.

Înțelesurile duhovnicești ale Intrării Domnului în Ierusalim ne cheamă 
să cerem Mântuitorului Iisus Hristos să ne ajute să biruim și noi moartea 
sufl etului ca despărțire de Dumnezeu, să biruim tot ce slăbește credința 
noastră, să biruim ispita invidiei și a răutății.

Sărbătoarea Intrării Domnului face trecerea de la Postul cel de 40 de 
zile al Sfi ntelor Paști la intrarea în Săptămâna Sfi ntelor Patimi sau Pătimiri 
ale lui Hristos, care este o perioadă de pregătire duhovnicească legată mai 
direct de Taina Crucii și Învierii Domnului.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi, care purtăm în mâini ramuri de 
salcie (întrucât salcia se arată a fi  cel mai smerit dintre copaci, deoarece 
își pleacă permanent înaintea Domnului crengile sale), să ne smerim și 
să primim cu evlavie pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care intră acum nu 
numai în Ierusalimul pământesc, ca odinioară, ci și în sufl etul nostru 
și în casa noastră, dacă Îl primim cu multă credință, spre bucuria Lui și 
mântuirea noastră. Amin!



Nr. 2002 • 14 - 20 Aprilie 2022 Pagina 14
SPORT

Atletism

Tenis

Pagini realizate de Daniel Lazăr; www.ziarulploiestii.roPagini realizate de Daniel Lazăr; www.ziarulploiestii.ro

VIZIUNE ȘI STRATEGIE VIZIUNE ȘI STRATEGIE 
ÎN FOTBALÎN FOTBAL

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

 CSS PLOIEȘTI, 3 TITLURI DE 
CAMPIONI AI ROMÂNIEI LA CAMPIONATELE 

NAȚIONALE PENTRU COPII CAT. 1
Atleții de la CSS Ploiești au obținut trei titluri 

de campioni ai României la Campionatele 
Naționale pentru Copii categoria 1, care au avut loc 
în acest weekend, la Bucuresti.

În zilele de 9 și 10 aprilie 2022, s-a desfășurat, 
în sala de atletism „Ioan Soter” din cadrul 
Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din București, 
Campionatul Național rezervat copiilor categoria 1 
(2009) și 2 (2010). Atleții de la CSS Ploiești, pregătiți 
de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut 
o evoluție excelentă, reușind să obțină 3 titluri de 
campioni ai României. Prima medalie de aur a fost 
obținută de sportiva Elena Hekter, în proba de 200 

m, cu timpul 26.96 sec. A doua medalie de aur a fost 
obținută de ștafeta 4 x 200 m fete -1.44.83 min, în 
componența Delia Blănaru, Elena Hekter, Beatrice 
Șinca, Rebeca Toader, iar a treia medalie de aur a 
fost obținută de ștafeta 4 x 200 m băieți – 1.45.60 
sec., în componența Georgian Lepuș, Ayan Gudi, 
Vlăduț Săraru, Cristian Creangă. Atleții ploieșteni 
au mai obținut două medalii de bronz prin Rebeca 
Toader, în proba de 60 m 8.19 sec. la copii 1 și ștafeta 
4 x 200 m fete – 1.53.98 min, în componența Rebeca 
Prunoiu, Ștefania Cârjan, Melisa Grigore, Ana Maria 
Ștefan, la categoria copii 2.

REMIZE ALBE 
ÎN LIGA 3

În play out-ul Ligii a treia la fotbal, 
Seria 5, etapa 2, cele două formații 

prahovene au înregistrat remize albe 
în partidele disputate. Astfel, CSO 
Plopeni a remizat fără gol, la Brașov, 
pe terenul formației Steagul Renaște, 
în vreme ce CS Blejoi a terminat 
nedecis acasă cu KSE Târgu Secuiesc. 
În celălalt joc al rundei, Kids Tâmpa 
Braşov – FC Hermannstadt II 1-1, 
golurile fi ind marcate de Dragoș Popa 
(45+1) / Marius Iordache (8).

În clasamentul play out-ului, 
CS Blejoi ocupă locul 2, cu 26 de puncte, în timp ce CSO Plopeni este pe locul 4, cu 21 de puncte, 
devansându-le pe ACS SR Municipal Braşov – 17 puncte și ACS Kids Tâmpa Braşov - 14 puncte.

Pe 16 aprilie, de la ora 17, sunt programate meciurile din etapa a treia: ACS KSE Târgu Secuiesc – 
ACS SR Municipal Braşov, AFC Hermannstadt II – CS Blejoi și CSO Plopeni – ACS Kids Tâmpa Braşov.

Federația 
Română de 

Tenis a obținut 
pentru sezonul 
2022 nu mai puțin 
de 9 licențe pentru 
turnee ITF World 

Tennis Tour, unul dintre aceste turnee urmând 
a avea loc la Ploiești, la baza sportivă a Clubului 
Sportiv Școlar, în luna iulie a acestui an, anunță 
prahovabusiness.ro.

Celelalte turnee se vor desfășura după 
următorul program:
– 23 – 29 mai 2022, București, M15 – turneu 
masculin cu premii totale de 15.000 USD;
– 30 mai – 5 iunie 2022, Brașov, W60 – turneu 

feminin cu premii totale de 60.000 USD;
– 20 – 26 iunie 2022, București, W15- turneu 
feminin cu premii totale de 15.000 USD;
– 11 – 17 iulie 2022, Ploiești, W25 – turneu 
feminin cu premii totale de 25.000 USD;
– 25 – 31 iulie 2022, Bacău, M25 – turneu 
masculin cu premii totale de 25.000 USD;
– 01 – 07 august 2022, Pitești, M25 – turneu 
masculin cu premii totale de 25.000 USD;
– 08 – 14 august 2022, Curtea de Argeș, M15, 
turneu masculin cu premii totale de 25.000 
USD;
– 29 august – 4 septembrie 2022, W15, Braşov, 
turneu feminin cu premii totale de 15.000 USD;
– 19 – 25 septembrie 2022, M15, Constanța, 
turneu masculin cu premii totale de 15.000 
USD.

Ștafeta CSS feteȘtafeta CSS fete

Rebeca ToaderRebeca Toader Elena HekterElena Hekter

Ștafeta CSS băiețiȘtafeta CSS băiețiȘtafeta copiiȘtafeta copii

Fotbal

 TURNEU ITF LA PLOIEȘTI!

Răzvan Burleanu rămâne la conducerea 
Federației Române de Fotbal pentru încă 

4 ani, echipa de la Casa Fotbalului având șansa 
să continue proiectele începute în ultimele două 
mandate. Cu un discurs elevat, pătrunzător și 
emoționant în același timp, Burleanu demonstrează, 
încă odată, că are stofă de lider. 

Am urmărit integral Adunarea Generală a FRF 
și am remarcat, pe lângă conexiuni importante 
în forurile internaționale, că strategia fotbalului 
românesc, axată pe promovarea tinerilor în 
echipele din primele trei ligi, programele de 
management, de descoperire a talentelor din 
diaspora, de modifi care a formatului Cupei 
României, de profesionalizare a activității la nivel 
de individ sunt bine primite și de către mediul de 
business. Pentru că, din punct de vedere fi nanciar, 
Federația a făcut profi t, a adus noi sponsori și, în 
premieră, a luat chiar un premiu european pentru 
un astfel de parteneriat. 

Se vede foarte clar că FRF se dorește a fi  ca o 
corporație, tipar impus chiar de către liderul care 
o conduce. Fiecare departament este condus de 
către oameni școliți și perfecționați în domeniu, 
iar cifrele vorbesc de la sine despre stabilitatea 
către viitor. Este un fundament solid pe care s-ar 
putea clădi și rezultate sportive într-un orizont de 
timp, în condițiile în care nu mai avem parte de 
o Generație de Aur. Și cum rezultate nu poți avea 
peste noapte, nu ne rămâne decât să avem speranța 
că ele vor și veni. Iar cele 4 puncte obținute de către 
naționala feminină cu Elveția (1-1 la București), un 
rezultat istoric și Croația (1-0) în deplasare sunt 
deja un pariu câștigat al celor care au dus numărul 
jucătoarelor legitimate în țara noastră de la 300 
la peste 15.000 într-un deceniu. Totul este să ai 
viziune și strategie. Regula U 21 a dat roade, dar să 
nu uităm că fotbalul sau sportul în general nu pot fi  
decât o oglindă a societății. Una în care, din păcate, 
principiul valorilor este de multe ori inversat. 
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Înnot

Baschet

Alexandru Petre, sportiv legitimat la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, a 
obţinut medalia de bronz la categoria „+90 kg”, la Cupa Europeană 

de Juniori II  – „U18” de la Teplice (Cehia), competiţie ce punctează în 
clasamentul mondial al cadeţilor.

Petre a început competiția cu o înfrângere în faţa georgianului Shotiko 
Gochiashili, dar a continuat cu patru victorii consecutive: în recalifi cări 
în faţa cehului Adam Schor, apoi în faţa estonului Ruslani Ursaki şi a 
francezului Fedy Khazri şi, în lupta pentru medalie, în faţa turcului Recep 
Ergin! Cel de-al doilea sportiv ploieștean, Vanessa Tolea, a ocupat locul al 
V-lea la categoria „52 kg” după ce a trecut în primele trei tururi de Maria 
Mendes (Portugalia), Maja Zmuda (Polonia) şi Laura Igaz (Ungaria), 
pierzând, însă, apoi, în semifi nală la Gaia Massimetti (Italia) şi în lupta 
pentru „bronz” la Helene Riegert (Germania).

La competiţia din Cehia au participat 562 de sportivi din 29 de ţări, cei 
doi reprezentanţi ai clubului ploieștean fi ind pregătiţi de Gheorghe Savu 
(coordonator), Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.

Toți cei zece sportivi ai secţiei de înnot a CSM Ploieşti care 
au participat, în acest weekend, la Izvorani, la Campionatele 

Naţionale Regionale de Cadeţi (12-14 ani), au îndeplinit baremele de 
califi care la Campionatele Naţionale programate în vara acestui an.

Dintre sportivii pregătiți de Tamara Costache şi Ciprian Toma, s-au 
remarcat Briana Păun (13 ani), care a obţinut nu mai puţin de 4 medalii, 
dintre care una de aur, la 400 metri liber, una de argint, la 200 metri 
mixt şi două de bronz, la 100 metri fl uture şi 100 metri liber, şi Teodora 
Roman (12 ani), care a cucerit argintul în proba de 100 metri bras.

Ceilalţi opt sportivi, care şi-au îmbunătăţit performanţele anterioare 
şi s-au califi cat pentru „naţionalele” din vară sunt: Alexandra Constantin 
(12 ani), Bianca Stan (12 ani), Darius Radu (13 ani), Fabian Păun (13 
ani), Erika Forţu (13 ani), Andreea Radu (13 ani), Denisa Păunescu (13 
ani) şi Octavian Lupu (14 ani).

La competiţia de la Izvorani au participat 335 de sportivi de la 33 de 
cluburi din ţară.

10 SPORTIVI CALIFICAȚI LA 
CAMPIONATELE NAȚIONALE

CALIFICARE PENTRU FETELE 
U 16 ȘI BĂIEȚII U19 LA 

TURNEUL FINAL
Echipele de baschet U16 (la fete) și U19 (la băieți) ale Clubului Sportiv 

Municipal Ploiești s-au califi cat, în acest weekend, la turneul fi nal al 
campionatului national din această vară.

Vicecampioană naţională în sezonul trecut, echipa de baschet fete „U16” 
a CSM Ploieşti merge la Turneul Final al campionatului cu 19 victorii 
consecutive în sezonul regulat, ultimele trei fi ind obţinute, în acest weekend, 
cu prilejul turneului cu numărul 7. Găzduit de Sala de sport a Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, turneul a fost unul fără probleme pentru fetele 
pregătite de Loredana Munteanu şi Corina Savu, care au trecut, pe rând, cu 
51-28 de ACS Primo Megaball Piteşti, cu 53-26 de CSŞ CSM Târgovişte şi cu 
71-33 de CS Universitatea Valbon Arad.

Lotul de jucătoare pe care Loredana Munteanu şi Corina Savu l-au folosit 
în acest weekend este următorul: Daria Iordăchescu, Daria Tănase, Karina 
Munteanu, Ioana Savu, Olivia Sandu, Cristina Grigore, Natalia Belhamra, 
Daria Trican, Alexia Dedu, Alexia Apostolache, Andreea Dumitru, Sofi a 
Voicu şi Nazli Dănilă.

Alături de CSM Ploieşti, care merge din postura de câştigătoare a Grupei 
A2, pentru Turneul Final al campionatului, programat în perioada 27 aprilie 
– 1 mai, s-au mai califi cat: ACS Sepsi Sfântu Gheorghe şi LPS Alba Iulia 
(Grupa A1), CSU Valbon Arad (Grupa A2), ACS Dan Dacian Bucureşti 
şi ABC Leii Bucureşti (Grupa A3), CS Olimpia Bucureşti şi CSŞ Nr. 4 
Champions Bucureşti (Grupa A4)

Și echipa de baschet băieţi „U19” a CSM Ploieşti s-a califi cat la Turneul 
Final al campionatului după ce a câştigat şi cele două partide ale turneului al 
3-lea al sezonului, defăşurat în acest weekend la Gheorghieni!

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Marian Angelian au câştigat, cu 74-63,  
partida cu gazdele de la CSŞ Gheorghieni şi cu 69-66 întâlnirea cu CN Aurel 
Vlaicu Bucureşti şi au ajuns la şase victorii consecutive în această stagiune.

Lotul pe care Ionuţ Ivan şi Marian Angelian au contat în turneul din acest 
weekend a fost următorul: Mihai Comănescu, Odysseas Iancu, Alexandru 
Chirilă, Cristian Velcea, David Petre, Dorian Aniculăesei, Andrei Rogozanu, 
Vlad Oţelea, Luca Dănescu, Cristian Muşuroia, Ştefan Popa şi Bogdan 
Dumitrescu.

Turneul Final la „U19” este programat în perioada 22-23 aprilie. 
În schimb, echipa de seniori a clubului a suferit trei înfrângeri consecutive 

în Liga Națională, 73-75 pe teren propriu, cu Dinamo București, 77-91 pe 
terenul celor de la Rapid București și 73-81 la Târgu Jiu, cu CSM din localitate. 

Judo

ALEXANDRU PETRE, ALEXANDRU PETRE, 
MEDALIE DE BRONZ LA CUPA MEDALIE DE BRONZ LA CUPA 
EUROPEANĂ DE JUNIORI IEUROPEANĂ DE JUNIORI III
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Lotul de elevi din Prahova a avut rezultate extraordinare la Olimpiada Națională 
de Informatică organizată de Ministerul Educației în parteneriat cu Societatea 

pentru Excelență și Performanță în Informatică. Mai mult de jumătate dintre elevii 
participanți au reuțit să obțină trei premii I, două premii II, un premiu III, 10 mențiuni, 
10 medalii de aur, 10 medalii de argint și 17 medalii de bronz. Vă prezentăm și noi 
această nouă performanță a învățământului prahovean:

Clasa a V-a
Premiul I, Medalie de Aur - BUCUR BRIANA MARIA, clasa a V-a, Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De Excelență Prahova-CNILC;
Premiul II, Medalie de Aur  - PREDA ANDREI, clasa a V-a, Colegiul Național 
„Mihai Viteazul”; 
Mențiune, Medalie de Aur  - BICLINERU RADU GABRIEL, clasa a V-a, Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De Excelență Prahova-
CNILC;
Mențiune, Medalie de Argint  - RADU ALEXANDRU-TIMOTEI, clasa a V-a, 
Colegiul Național „Nichita Stănescu”; 
Clasa a VI-a
Mențiune, Medalie de Argint  - MINCA ANDRADA, clasa a VI-a, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești/ Centrul Județean De Excelență Prahova – 
CNMV; 
Mențiune, Medalie de Argint - MAFTEI DAVID-ANDREI, clasa a VI-a, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De Excelență 

Prahova – CNILC;
Clasa a VII-a
Premiul II, Medalie de Aur - PĂTRAȘCU VLAD 
GEORGE, clasa a VII-a, Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”/ Centrul Județean De Excelență Prahova – 
CNMV; 
Mențiune, Medalie de Argint  - DRAGU IOAN 
ALEXANDRU, clasa a VII-a, Colegiul Național 
”Mihai Viteazul”/ Centrul Județean De Excelență 
Prahova-CNMV;
Mențiune, Medalie de Argint  - BELU IANIS, clasa 
a VII-a, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”/
Centrul Județean De Excelență Prahova-CNILC;
Clasa a  VIII
Premiul I, Medalie de Aur - SAVU ȘTEFAN 
CĂTĂLIN, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Ion 
Luca Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De 
Excelență Prahova, CNILC;
Mențiune, Medalie de Aur - -DUMITRU 
ALEXANDRU, clasa a VIII-a, Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De 
Excelență Prahova – CNILC;
Mențiune , Medalie de Aur - VASILE ANDREI 
CALIN, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Mihai 
Viteazul” Ploiești/ Centrul Județean De Excelență 
Prahova – CNMV; 
Mențiune, Medalie de Argint-MILITARU MIHAI, 
clasa a VIII-a, Colegiul Național „Mihai Viteazul” 
Ploiești/ Centrul Județean De Excelență Prahova – 
CNMV;
Clasa a IX-a
Premiul III, Medalie de Aur - ARSENOIU IULIAN 
GEORGE, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ion Luca 
Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De Excelență 
Prahova – CNILC; 
Clasa a X-a
Premiul I, Medalie de Aur - DOBLEAGĂ 
ALEXANDRU, clasa a X-a, Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești/Centrul Județean De 
Excelență Prahova – CNILC; 
Clasa a XI-a 
Mențiune I, Medalie de Aur-ȚAGA ȘTEFAN, clasa a 
XI-a, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești/
Centrul Județean De Excelență Prahova – CNILC.
 Au mai obținut medalii următorii elevi: Pascu Iustin, 
Smoleanu Cristian, Luca Radu, Ghiuță Darius-
Valentin, Anastasiu Ștefan, Bărbulescu Cristian, Petre 
Cristian, Iancu Cezar-Ștefan, Vasilescu Ruxandra, 
Bîrsan Răzvan-Gabriel, Ioniță David, Burlacu 
Andrei, Duca Ana-Maria, Popescu Erik Maximilian, 
Predescu Sebastian-Ion, Ioniță Diana-Andrea, 
Popa Mihai, Dumitru Alexandru-Gabriel, Grancea 
Alexandru-Nicolae, Ciobanu Dragoș, Onuț Andrei. 

ACTUALITATE

PERFORMANȚE NOTABILE ALE ELEVILOR PRAHOVENI 
LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro


