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PETROLUL PLOIEȘTI 
REVINE ÎN LIGA 1 

DUPĂ 6 ANI!
9 mai 2022 va rămâne o zi istorică pentru echipa de 

fotbal Petrolul Ploiești, care a reușit promovarea în 
Liga 1 după o pauză de șase ani. Astfel, în runda a noua a 
play off -ului Ligii 2, Petrolul a învins pe Concordia Chiajna 
cu scorul de 2-0, grație „dublei” semnată de Mario Bratu, cu 
două șuturi de generic din afara careului și nu mai depinde 
de celelalte rezultate pentru a promova direct.

Experimentul JET de 

fuziune nucleară, un pas 

către energia viitorului

OCOLUL PĂMÂNTULUI 98

…Și acționează simplu.
A zis că are nevoie de spațiu 

NEUTRU la graniță? A zis. Și 
ce a făcut? A NEUTRAlizat cu 
bombele mii de kilometri.

A zis că are nevoie de o 
zonă de SECURITATE lângă 
ea? A zis. Și ce a făcut? A 
SECURIZAT-o de nu mai 
intră nici păsările călătoare de 
frica rachetelor.

A zis că are nevoie de o zonă 
TAMPON? A zis. Și ce a făcut? 
A arătat că un TAMPON 
trebuie lovit până nu mai 
rămâne pic de cauciuc pe el.

A zis că îi este necesară o 
zonă GRI? A zis. Ați văzut 
cum arată teritoriile prin care 
au trecut soldații lor? Sunt 
GRI de-a dreptul, bombele 
nelăsând cărămidă pe 
cărămidă, într-un munte de 
moloz cenușiu.

Ei bine, nu sunt nici mare 
cunoscător de politică externă 
și nici expert în strategii 
diplomatice ori militare, ca să 
analizez prea mult contexte 
și situații similare, ori să fac 
analogii și comparații, însă 
n-am cum să nu văd cât de 
nesofi sticat este limbajul 
războiului.

Istoria de azi, ca și cea de 
ieri și de sute de ani încoace 
ne-a demonstrat că Rusia nu 
vorbește în parabole, ci foarte 
simplu…Clar și simplu. În 
niciun caz la fi gurat. Ei o fac la 
propriu.

Uitați-vă la Ucraina de 
astăzi.

A ajuns o zonă gri, cenușie, 
anihilată, neutralizată, 
distrusă ca un tampon…LA 
PROPRIU!

Exact așa cum au zis că le 
este nevoia.

Cu câteva zile înainte de expirarea înțelegerii cu Veolia Energie, 
șeful CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat, în calitate 

de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termo 
Prahova, un nou contract pentru delegarea de gestiune prin concesiune 
a serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului 
Ploiești în sistem centralizat. Licitația a fost câștigată de către unicul 
ofertant, asocierea de fi rme SC Gas&Power Trading-Geotherm 
Distribution SA, ambele cu sediul în București, contractul fi ind valabil 
pentru următorii 15 ani, la valoarea estimată de peste 2.300.000.000 lei 
(fără TVA).

Ziua Europei și  Ziua Independenței de Stat a României au fost sărbătorite 
prin manifestări ample, la care au participat ofi ciali ai Instituției 

Prefectului, Consiliului Județean Prahova, Primăriei Ploiești, parlamentari, 
militari și sute, poate chiar mii de cetățeni ai orașului. Ploieștiul, ca toată 
România, de altfel, demonstrează că este atașat valorilor europene, dar în 
același timp, recunoscător față de eroii care au făcut posibilă independența 
statală. La fel de bine însă, ploieștenii sunt sentimental legați și de Casa Regală, 
pe 10 mai sărbătorindu-se și Ziua Regalității/Ziua Regelui. Dovadă: peste 
1000 de ploieșteni, dar și ofi ciali, au ovaționat Familia Regală, sosită cu Trenul 
Regal la Gara de Sud. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, însoțită 
de Alteța Sa Regală, Principele Radu și de Alteța Sa Regală, Principesa Sofi a au 
coborât pentru 10 minute pe peron, unde s-au întreținut cu autoritățile locale 
și județene și au salutat cu căldură numerosul public. 

PLOIEȘTIUL NU RĂMÂNE FĂRĂ APĂ CALDĂ

9 ȘI 10 MAI,9 ȘI 10 MAI, SĂRBĂTORITE  SĂRBĂTORITE 
CU FAST, LA PLOIEȘTICU FAST, LA PLOIEȘTI
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Cam așa se 
î n t â m p l ă 

dacă investițiile 
nu sunt gata la 
timp, mai ales în 

condițiile de acum, când prețurile la materiale, energie 
și combustibil explodează de la o lună la alta: ajungi 
la majorarea constantă a cheltuielilor. Este și cazul 
proiectului fi nanțat din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, „Extindere, reabilitare, 
modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, ce 
trebuia fi nalizat pe data de 05.07.2021. Contractul de 
fi nanțare a fost semnat în martie 2019 la valoarea de 
18,566 milioane de lei, dar pentru că lucrările au trenat 
din considerente care ne scapă, evident că fi rma a venit 
justifi cat cu pretenții de scumpire a costurilor. Așa că CJ 

Prahova, instituția care gestionează proiectul, în calitate 
de administrator al Spitalului Județean de Urgență, a fost 
nevoit să aprobe o majorare a devizului general cu câteva 
milioane bune, cheltuielile rectifi cate fi ind estimate la 
23,181 milioane lei. Evident că diferența va fi  suportată din 
bugetul județului, fi indcă europenii nu înțeleg să plătească 
și lenea sau indiferența noastră!

Reamintim că obiectivele specifi ce ale proiectului 
constau în: extinderea clădirii cu un corp nou, în 
suprafață de aprox. 1.201,75 mp și recompartimentarea 
celui existent, în suprafață de 1.250,25 mp;reabilitarea, 
modernizarea și recompartimentarea UPU; dotarea cu 
echipamente medicale performante; reconfi gurarea și 
efi cientizarea circuitelor funcționale pentru personalul 
medical, pacienți și aparținători în cadrul UPU Ploiești; 
realizarea unor spații corect dimensionate pentru buna 
desfășurare a actului medical. 

Banii vor fi  repartizați pentru 
două categorii de investiții: 

-22,5 miliarde de lei  pentru 
alimentări cu apă și stații de tratare a 
apei și sisteme de canalizare și stații 
de epurare a apelor uzate, inclusiv 
canalizare pluvială și sisteme de 
captare a apelor pluviale;

-30 miliarde de lei  pentru 
drumurile județene, drumuri de 
interes local, respectiv drumuri 
comunale și/sau drumuri publice 
din interiorul localităților, precum și 
variante ocolitoare ale localităților, 
dar și poduri, podețe, pasaje sau punți 
pietonale, inclusiv pentru biciclete și 
trotinete electrice.

LIMITE DE FINANȚARE

Prin PNI „Anghel Saligny” vor fi  
alocate sume în următoarele limite: 
cel puțin 140 de milioane de lei pentru 
fi ecare județ, minimum 4 milioane 
pentru fi ecare comună, cel puțin 7 
milioane de lei pentru fi ecare oraș, 
10 milioane de lei pentru fi ecare 
municipiu, 43 de milioane de lei 
pentru reședințele de județ și cel puțin 
35 de milioane de lei pentru fi ecare 
sector al Capitalei.

ȚINTE PROPUSE

Fondurile alocate vor fi  destinate 
construcției a 12.000 km de rețele 
de alimentare cu apă și canalizare 
construite/extinse, 700.000 de 
branșamente individuale la sistem 
de alimentare cu apă/racorduri 
individuale la sistem de canalizare, 
construcția sau modernizarea a 2.000 
km de drumuri județene și variante 
ocolitoare și 3.000 km de drumuri 

comunale.

FORMULA DE 
CALCUL PENTRU 

ALOCĂRILE PE 
JUDEȚE

Banii se spune că ar fi  fost repartizați 
pe județe în baza unor formule de 
calcul. Mai exact, s-a folosit o medie 
ponderată, cuprinzând următorii 
indicatori:

50% - ponderea numărului 
unităților administrativ-teritoriale la 
nivel național;

15% - ponderea populației fi ecărui 
județ în total populație;

15% - indicatori statistici publicați 
în baza de date TEMPO-Online 
de către Institutul Național de 
Statistică, din care rezultă necesarul 
de infrastructură în domeniile 
drumurilor publice, alimentării cu 
apă, sistemelor de canalizare;

20% - capacitatea fi nanciară a 
unităților administrativ-teritoriale.

CARE SUNT SUMELE 
REPARTIZATE

Dintre cele 3.228 de unități 
administrativ-teritoriale ale României, 
incluzând județele și sectoarele 
Capitalei, doar 81 de UAT-uri nu au 
cerut fi nanțare. Cea mai mare sumă va 
pleca înspre Suceava, iar cei mai puțini 
bani se duc la București și Ilfov.

Iată însă care sunt sumele alocate pe 
fi ecare județ (lei):

Suceava-1.663.926.046
Olt-1.601.045.200
Dolj-1.564.724.637
Argeș-1.537.725.643
Teleorman -1.532.392.372

Iași- 1.512.646.757
Prahova- 1.492.814.751
Bihor -1.488.788.879
Botoșani- 1.470.167.907
Vaslui- 1.466.217.476
Mureș- 1.448.029.779
Bacău- 1.423.112.107
Dâmbovița- 1.387.147.485
Timiș- 1.386.661.799
Vâlcea- 1.380.198.537
Neamț- 1.379.257.306
Buzău- 1.370.812.212
Caraș-Severin -1.341.268.793
Vrancea- 1.290.257.018
Ialomița- 1.275.293.032
Sălaj- 1.268.655.279
Maramureș- 1.253.058.471
Mehedinți- 1.252.393.965
Cluj- 1.220.023.675
Giurgiu- 1.210.034.800
Călărași- 1.197.037.944
Harghita- 1.194.393.827
Arad- 1.187.018.858
Bistrița-Năsăud- 1.186.027.489
Alba- 1.173.987.706
Gorj- 1.170.506.692
Constanța- 1.135.252.021
Satu Mare- 1.124.215.824
Hunedoara- 1.123.734.491
Tulcea- 1.063.371.387
Galați -1.060.073.879
Covasna- 1.027.710.663
Sibiu- 930.730.993
Brașov- 890.673.041
Brăila- 849.592.259
Ilfov- 794.018.995
București- 175.000.000

Ministerul Dezvoltării a publicat lista alocărilor din 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 

pentru primele 10 miliarde de euro, respectiv, 52,5 miliarde 
de lei. Bugetul total al PNI a fost majorat recent la 65,5 
miliarde de lei. Prahova a primit 1.492.814.751 lei, sumă care 
face ca județul nostru să se situeze pe poziția a 7-a, la nivel 
național.

CUM S-AU ÎMPĂRȚIT BANII DIN CUM S-AU ÎMPĂRȚIT BANII DIN 
PNI „ANGHEL SALIGNY”PNI „ANGHEL SALIGNY”

 COSTURI SUPLIMENTARE DE COSTURI SUPLIMENTARE DE
 4,6 MIL. LEI LA UPU DE LA SJU PLOIEȘTI 4,6 MIL. LEI LA UPU DE LA SJU PLOIEȘTI
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
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TREI BĂRBAȚI REȚINUȚI DUPĂ CE 

AU FURAT COMBUSTIBILUL DIN 

UTILAJELE FOLOSITE PENTRU 

REABILITAREA UNUI DRUM

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați 
au fost sesizați, în weekend, în jurul orei 23.00,  
de către un bărbat, din comuna Fântânele, 
cu privire la faptul că, mai multe persoane 
sustrag combustibil din utilajele folosite pentru 
reabilitarea DJ 102 K, care erau parcate la 
ieșire din comună și aparțineau unei societăți 
comerciale din comuna Mănești. În baza 
sesizării, potrivit IPJ Prahova, s-a constituit 
echipa operativă, iar în urma investigațiilor 
efectuate, polițiștii au reușit depistarea 

persoanelor bănuite, în timp ce se deplasau 
cu autoturismul, pe raza comunei Ceptura. 
Polițiștii au stabilit identitatea persoanelor, ca 
fi ind trei bărbați cu vârstele de 32, 51 și respectiv 

67 de ani. „În urma controlului autoturismului, 
în portbagajul acestuia au fost descoperite 5 
recipiente din plastic, a 20 de litri fi ecare, cu 
produs lichid (posibil combustibil). Cei trei 
bărbați au fost conduși la sediul unității de 
poliție pentru audieri, a anunțat IPJ Prahova. 
În baza probatoriului administrat, potrivit IPJ 
Prahova, față de cei trei bărbați a fost luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând 
să fi e prezentați Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Mizil, pentru luarea unei alte 
măsuri preventive. În cauză, a anunțat IPJ 
Prahova, polițiștii din cadrul Poliției orașului 
Urlați continuă cercetările în cadrul unui dosar 
penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt califi cat.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

SPERĂM CA DE DATA ACEASTA SĂ FIE CU MAI MULT NOROC, 
SĂ NU MAI LUNGEASCĂ HIDRO PRAHOVA INVESTIȚIA PE 14 

ANI, CUM A FĂCUT ÎN CAZUL PRECEDENTULUI PROIECT

Consiliul Județean Prahova a aprobat 
studiul de fezabilitate pentru obiectivul 

de investiții „Proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Prahova,” care va fi  depus apoi în vederea 
obținerii fi nanțării europene, valoarea lucrărilor 
fi ind estimată la 125.167.387, 43 euro, din care 
cota de contribuție de 2% a CJ Prahova va fi  de 
2.353.146,88 euro, preț curent fără TVA.

În exercițiile fi nanciare europene 2007-2013 
și 2014-2020, printr-un proiect fragmentat 
cu acordul forurilor europene în două etape, 

operatorul Hidro Prahova a benefi ciat de o 
fi nanțare de 664.106.003 lei fără TVA (POS 
Mediu) pentru reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apă și canalizare în județ. Noua 
investiție propune extinderea serviciilor de 
apă-canal și pentru localități de peste 2000 de 
locuitori, în conformitate cu strategia națională 
de regionalizare pentru sectorul de apă și 
apă uzată. Lucrările cuprind atât extinderea 
sistemelor de apă și de canalizare, cât și lucrări de 
reabilitare a celor existente. Consiliul Județean 
Prahova spune că, „după investițiile realizate 

prin prezentul proiect, gradul de conectare 
conformă va crește de la 55,08 % (înainte de 
implementarea proiectului), la 98,75% în 2025, 
după implementarea acestuia.”

Potrivit INS, la sfârșiul anului 2020, din 104 
localități, 96 benefi ciau de rețea de distribuție 
a apei (14 orașe și 82 de comune), gradul de 
acoperire a acestui serviciu fi ind de 92,31%.

În același an, 43 de localități (14 orașe și 29 
de comune) aveau rețea de canalizare, gradul de 
acoperire fi ind de 41,35%, unul destul de mic 
pentru un județ cu pretenții.

Consilierii județeni au revizuit 
Strategia de dezvoltare 

durabilă a județului Prahova 
pentru perioada 2021-2027, pentru 
includerea a noi obiective care să 
poată benefi cia de investiții fi nanțate 
fi e din fonduri guvernamentale, 
fi e din fonduri europene. Sau, 
ca să respectăm formularea din 
documentele Consiliului Județean, 
ar fi  vorba despre „extinderea 
domeniilor de aplicabilitate cuprinse în 
strategie (...), ca  urmare a solicitării 
Ministerului Afacerilor Interne ori a unor 

primării.” Practic este vorba despre două 

investiții acceptate pentru capitolele mediu 
și valul renovării: modernizare video și 
iluminat stradal inteligent în comuna Boldești-

Grădiștea, Județul Prahova; reabilitarea, 
renovarea și îmbunătățirea efi cienței 
energetice a sediilor Inspectoratului Județean 
de Poliție Prahova-pavilionul principal, dar 
și a sediului Poliției municipiului Ploiești, 
Poliției municipiului Câmpina și Poliției 
stațiunii Bușteni.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREGĂTEȘTE UN NOU PREGĂTEȘTE UN NOU 

MEGA-PROIECT DE MEGA-PROIECT DE 
APĂ ȘI CANALIZAREAPĂ ȘI CANALIZARE

INVESTIȚII NOI ACCEPTATE ÎN INVESTIȚII NOI ACCEPTATE ÎN 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

Ă Ă Â Ă Ă Â

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Municipalitatea ploieșteană a deschis 
procedura de achiziție publică pentru 

două investiții din oraș. Este vorba despre lucrarea 
„Străpungere strada Laboratorului în prelungirea 
străzii Gh. Grigore Cantacuzino, inclusiv deviere 
rețele tehnico-edilitare” și „Extindere capacitate 
cazare cămin de bătrâni-str. Cosminele nr. 11 
A”. Ambele sunt incluse în lista obiectivelor de 
investiții cu fi nanțare din credit CEC-2022. Pentru 
legătura dintre str. Laboratorului și Cantacuzino, 
proiectarea și execuția sunt estimate la 4.780.131,05 
lei, iar pentru căminul de bătrâni-la 4.837.606,88 lei. 
Sumele nu includ TVA.

LICITAȚIE PENTRU LICITAȚIE PENTRU 
DOUĂ INVESTIȚII DOUĂ INVESTIȚII 
FINANȚATE DIN FINANȚATE DIN 
CREDITUL CECCREDITUL CEC
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BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE 

A FURAT DINTR-UN CENTRU 

COMERCIAL DIN BLEJOI

Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de 
poliție rurală Blejoi au fost sesizați de către 
reprezentanții unei societăți, din cadrul unui 
centru comercial din comuna Blejoi, cu privire 
la faptul că, o persoană ar fi  sustras un articol 
vestimentar, în valoare de 250 de lei. Polițiștii 
s-au deplasat la fața locului, identifi când 
persoana bănuită, ca fi ind vorba de un bărbat, 
în vârstă de 57 de ani, din comuna Blejoi, 
care a recunoscut fapta comisă, iar articolul 
vestimentar a fost returnat reprezentanților 
societății. „Întrucât la nivelul unității de poliție 

existau date și informații, cu privire la faptul că, 
bărbatul ar conduce autovehicule fără a deține 
permis de conducere, polițiștii au procedat la 
depistarea acestuia în fl agrant, în timp ce se 
deplasa cu autoturismul în parcarea centrului 
comercial. În cauză, polițiștii au efectuat 
semnal regulamentar de oprire, moment 
în care bărbatul a introdus autoturismul în 
marșarier, lovind un alt autoturism care circula 
regulamentar în spatele acestuia. În urma 
solicitării documentelor, acesta a declarat 
verbal faptul că nu deține permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule, acest lucru 
fi ind constatat și în urma verifi cării bazelor de 
date”, a precizat IPJ Prahova. Polițiștii au mai 
constatat și altceva. „Întrucât conducătorul 

auto emana halenă alcoolică a fost testat cu 
aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,49 
mg/l alcool pur în aerul expirat, procedându-
se la conducerea acestuia la o unitate medicală 
în vederea prelevării de mostre biologice de 
sânge”, a precizat IPJ Prahova. Față de bărbatul 
în vârstă de 57 de ani s-a luat măsura reținerii 
pentru 24 de ore, urmând să fi e prezentat 
unității de parchet competente, în vederea luării 
unei alte măsuri preventive. „În cauză, polițiștii 
din cadrul Secției de poliție rurală Blejoi 
continuă cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de furt, conducerea unui vehicul 
fără a deține permis de conducere și conducerea 
unui vehicul sub infl uența băuturilor alcoolice 
sau altor substanțe”, a mai anunțat IPJ Prahova.
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Primarul Andrei Volosevici a semnat 
cu SC Coni și asocierea de fi rme Drum 

Concept SRL (lider al asocierii)-Alpenside SRL 
(asociat)-SC Terra Gaz Construct (asociat) 
acordul cadru pentru reparații curente străzi în 
municipiul Ploiești. Contractul are o durată de 
patru ani, iar lucrările se vor desfășura pe două 
loturi, după cum urmează: 

-Lotul I, situat în partea vestică a axei de 
delimitare a loturilor, respectiv, Bulevardul 
Republicii - Bulevardul Independenței -  
Bulevardul București, cu lucrări în valoare de 

3.000.000,00 lei, cu TVA, lucrări încredințate 
fi rmei SC Coni;

-Lotul II, poziționat în partea estică a orașului, 
delimitat tot de axa Bulevardul Republicii-
Bulevardul Independenței- Bulevardul București, 
cu o valoare a lucrărilor de 3.400.000,00 lei cu, 
TVA, cu lucrări executate de asocierea Drum 
Concept-Alpenside SRL-Terra Gaz Construct.

Acordul prevede repararea și întreținerea 
rețelei stradale, lucrări de artă și parcări în zonele 
de responsabilitate stabilite.

Consiliul Județean Prahova a semnat 
contractul pentru proiectul  „Facilitarea 

accesului la servicii de asistență socială de 
calitate în județul Prahova ”, fi nanțat din fonduri 
europene, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA). Obiectivul general îl 
reprezintă simplifi carea procedurilor, introducerea 
de instrumente digitale, accesul rapid la informații, 

reducerea birocrației pentru benefi ciarii serviciilor 
de asistență socială din județ. Totul se va realiza 
prin implementarea sistemului informatic de 
Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS), 
la nivelul Consiliului Județean Prahova. Pentru 
operarea și implementarea SAAS vor fi  pregătite 
60 de persoane selectate din rândul angajaților 
CJ Prahova și ai Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova. 
Proiectul prevede să realizeze următoarele: un punct 
unic, prin care potențialii benefi ciari vor putea 
obține informații, depune cereri și documente, 
primi răspunsuri, în format electronic, la cererile 
adresate, în vederea accederii la un serviciu social; 
un sistem de gestiune a informațiilor; un sistem 
de arhivă electronică; un sistem de management și 
administrare a utilizatorilor. Valoarea contractului 
este de  2.996.078, 00 lei, din care 98% reprezintă 
cheltuieli eligibile.

FOSTUL FOSTUL 
ADJUNCT ADJUNCT 

AL POLIȚIEI AL POLIȚIEI 
LOCALE A LOCALE A 
CÂȘTIGAT CÂȘTIGAT 
PROCESUL PROCESUL 

CU PRIMĂRIA CU PRIMĂRIA 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

CE FIRME VOR REPARA STRĂZILE DIN PLOIEȘTICE FIRME VOR REPARA STRĂZILE DIN PLOIEȘTI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Fostul șef al Poliției Locale Ploiești, 
Adrian Vaida, va fi  repus cel mai 

probabil în funcția de director general 
adjunct, ca urmare a unei decizii a 
Tribunalului Prahova. Vaida a fost eliberat 
din funcție în luna mai 2021, în urma 
unei dispoziții emise de Primăria Ploiești, 
care a avut la bază un raport de evaluare 
a performanțelor. La vremea respectivă, 
acesta a contestat raportul și a solicitat 
repunerea pe funcție. La aproape un an, 
instanța exact asta a făcut, a anulat raportul 
de evaluare și a dispus reintegrarea în funcția 
de conducere din care a fost înlăturat. 
Tribunalul Prahova a obligat Primăria 
Ploiești și la plata unei despăgubiri egale cu 
veniturile de care Vaida nu a mai benefi ciat 
de la data eliberării din funcție până la data 
reintegrării efective, sumă care ar urma 
să fi e indexată cu rata infl ației. Hotărârea 
instanței nu este defi nitivă și poate fi  atacată 
cu recurs în termen de 15 zile.

HOTĂRÂREA NU ESTE ÎNSĂ DEFINITIVĂ

Primarul Andrei Volosevici a semnat 
documentele de începere a lucrărilor de 

demolare și construire a pasarelelor în dreptul 
străzilor Cometului și Neajlov, care vor permite 
accesul cetățenilor peste pârâul Dâmbu. Acestea vor 
fi  executate de asocierea de fi rme SC Sos Service 
(lider al asocierii)-SC Dineng Dev SRL (asociat), în 
baza contractelor de proiectare și execuție, încheiate 
cu municipalitatea ploieșteană la fi nele anului 
trecut. Pasarela din zona străzii Cometului va avea o 
deschidere de 13,00 m și o lungime totală de 14,00 m, 
iar în secțiune transversală, aceasta va avea o lățime 
totală de 1,77 m, din care 1,50 m lățime utilă. Podul 
din dreptul străzii Neajlov prevede o deschidere de 

14,00 m și o lungime totală de 18,29 m. În secțiune 
transversală, pasarela va avea o lățime totală de 
1,77 m, din care 1,50 m lățime utilă.

NOU PROIECT EUROPEAN LA CJ PRAHOVANOU PROIECT EUROPEAN LA CJ PRAHOVA

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA PASARELELE AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA PASARELELE 
DE PE STRĂZILE COMETULUI ȘI NEAJLOVDE PE STRĂZILE COMETULUI ȘI NEAJLOV
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INCIDENT LA UN CENTRU MEDICAL DIN 
PRAHOVA. BĂRBAT RECALCITRANT, 

TRANSPORTAT LA SPITAL

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de 
Poliție Florești au fost sesizați, luni, de către 
reprezentanții unui centru medical din 
comuna Florești, despre faptul că un benefi ciar 
al centrului manifestă un comportament 
recalcitrant. „Deplasați la fața locului, polițiștii 
au procedat la imobilizarea bărbatului în vârstă 
de 60 de ani, moment în care, unul dintre 
angajații centrului s-ar fi  rănit, în timp ce încerca 
să-l ridice pe bărbat din pat. Bărbatul în vârstă de 
60 de ani a fost transportat la o unitate medicală 
de psihiatrie în vederea acordării de îngrijiri 
medicale de specialitate”, a anunțat IPJ Prahova.  

Până la acest moment, la nivelul Secției Rurale 
de Poliție Florești nu a fost înregistrată nicio 
plângere cu privire la săvârșirea vreunei fapte 
de natură penală. „În continuare, se efectuează 
verifi cări în vederea clarifi cării situației de fapt”, 
a anunțat IPJ Prahova. 

PERCHEZIȚII ÎN MAI MULTE JUDEȚE, 
INCLUSIV ÎN PRAHOVA, LA PERSOANE 

ACUZATE DE PROXENETISM
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean 

Constanța - Serviciul de Investigații Criminale, 
sub coordonarea Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanța, au desfășurat, marți 
dimineață, activități într-un dosar penal care 
vizează săvârșirea infracțiunii de proxenetism. 
„Astfel, sunt puse în aplicare 43 de mandate de 

percheziție domiciliară, la 36 de locații din județul 
Constanța, precum și din județele Buzău, Galați, 
Prahova, Tulcea, Călărași și Bacău. Activitățile 
benefi ciază de suportul de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale din Poliția Română, precum 
și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Constanța și al polițiștilor 
inspectoratelor de poliție județene amintite”, a 
anunțat IGPR.

Toate cele trei licitați pentru loturile de pe sectorul de autostradă A 7 Ploiești-
Buzău au fost contestate. Ca urmare, procedurile pentru începerea lucrărilor 

vor fi  întârziate, așa cum se întâmplă de obicei la noi. Consiliul Național pentru 
Soluționarea Contestațiilor va urma să se pronunțe în legătură cu plângerile depuse. 
Ofi cialii de la Ministerul Transporturilor au făcut următoarele precizări, în legătură cu 
stadiul licitațiilor și a contestațiilor:

-Lotul 1 Dumbrava-Mizil (21 km): pe data de 18.04.2022 a fost desemnat câștigătorul, 
fi rma italiană Impresa Pizarotti și tot în aprilie au fost depuse două contestații, iar 
CNSC va emite o decizie în maximum 45 de zile;

-Lotul 2 Mizil-Pietroasele (28,35 km): pe 15.03.2022 a fost desemnat câștigător 
operatorul româno-bulgar Coni + Traci Grup, dar a fost depusă o contestație. În acest 
caz lucrurile sunt mai simple, atribuirea trebuind să fi e o formalitate după ce CNCS a 
respins contestația depusă de Strabag;

-Lotul 3 Pietroasele-Buzău (14 km): pe 7.03.2022  a fost desemnat câștigătorul, 
respectiv asocierea   Drum Asfalt + Trameco, iar pe 17.03.2022 au fost depuse trei 

contestații, din care două au 
fost admise de către CNSC în 
parte (s-a cerut reevaluarea 
grupului de fi rme declarat 
câștigător), iar ofertantul 
respins a mers mai departe 
cu acțiunea la Curtea de 
Apel. Reamintim că, pentru 
acest tronson, autorizația de 
construire a fost eliberată 
încă de la jumătatea lunii 
aprilie, dar semnarea 
contractului este întârziată 
de o contestație.

Consiliul Județean Prahova a depus vineri, 06 mai 2022, patru proiecte 
în vederea obținerii fi nanțării prin Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR). Demersul vine în cadrul relansării apelului de 
proiecte de către Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 
în domeniul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, 
Componenta 11Turism și cultură din PNRR.

Este vorba despre două obiective pentru „Traseul gastronomiei 
tradiționale românești” și două pentru „Ruta bisericilor din lemn”. Temele 
propuse sunt următoarele:

-  „Deschidem apetitul cu țuica prahoveană” prin care se urmărește 
promovarea țuicii de Văleni;

-„Gastronomia podgoriilor prahovene pe drumul lui Bachus”, obiectiv 
care are ca scop aducerea în prim-plan a vinurilor și podgoriile prahovene;

-Biserici seculare în comuna Chiojdeanca, unde sunt incluse Biserica 
de lemn „Cuvioasa Paraschiva- Văgăunești”(datată din 1792) și Biserica de 
lemn „Sfântul Dumitru”- sat Nucet (datată din 1774);

- Biserici seculare în comuna Starchiojd, unde se regăsesc Biserica de 
lemn „Cuvioasa Paraschiva -Gârbească (Biserica Mică)”-sat Starchiojd 

(construită în 1780) și Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”-Vechi, sat 
Starchiojd (datată în sec. XVIII, reconstruită în anii 1980-1982).

În primul apel, Prahova a mai depus două proiecte: „Castrul Roman 
de la Drajna de Sus, origine și perenitate” (la Ruta castrelor romane) 
și „Cașcaveaua de Prahova, deliciu tradițional Românesc” (la Traseul 
gastronomiei tradiționale românești).

4 NOI PROIECTE PNRR DEPUSE DE CJ PRAHOVA4 NOI PROIECTE PNRR DEPUSE DE CJ PRAHOVA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
VA PLĂTI ÎN RATE O VA PLĂTI ÎN RATE O 
DATORIE DE PESTEDATORIE DE PESTE  

10 MIL. LEI CĂTRE RASP 10 MIL. LEI CĂTRE RASP 

Consilierii municipali au aprobat protocolul privind 
eșalonarea la plată a sumei de 10.521.544,74 lei (debite 

-7.774.301,24 lei, penalități de întârziere-2.747.243,50 lei) pe 
care Primăria Ploiești o are de achitat către Regia Autonomă 
de Servicii Publice Ploiești (RASP). Eșalonarea se acordă 
pe o perioadă de 36 luni, cu tranșe egale, începând cu luna 
ianuarie 2023. Cum s-a ajuns la o astfel de situație? Să ne 
reamintim: în 2013, Camera de Conturi a stabilit că, în anul 
anterior, RASP a virat nelegal către Primăria Ploiești suma de 
de 7.823.301,24 lei reprezentând excedentul din disponibilul 
constituit la nivelul regiei pentru plata serviciului datoriei 
rezultat din încasarea cotei BERD (n.n.-este vorba despre 
împrumutul BERD contractat de Primărie prin 1997 pentru 
reabilitarea rețelei secundare de canalizare). CC a considerat 
atunci că a fost prejudiciat patrimoniul regiei, deși aceasta 
este o instituție a Consiliului Local Ploiești și funcționează în 
baza alocațiilor bugetare din fondurile municipalității. Cazul 
a mers în instanță, dar Tribunalul a stabilit, conform Sentinței 
Civile nr. 962/12.05.2016, că plata datoriei este obligatorie. 
În 2019, directorul PSD al RASP, Raul Petrescu, a obținut în 
instanță executarea silită în fața administrației conduse de 
un primar PNL (Adrian Dobre). Cum, între timp, cele două 
conduceri provin din interiorul aceluiași partid, s-a revenit la 
sentimente mai bune, RASP (director Zoia Staicu) acceptând 
plata eșalonată propusă de municipalitate (Andrei Volosevici).

CONTESTAȚII PENTRU CONTESTAȚII PENTRU 
LOTURILE A7 PLOIEȘTI-BUZĂULOTURILE A7 PLOIEȘTI-BUZĂU
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ZECI DE PERMISE REȚINUTE ÎN 
PRAHOVA 

Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova au desfășurat activități în 
cadrul Planului de acțiune alcool și substanțe 
psihoactive – Etapa „Marathon”. Polițiștii 
au reținut 35 permise de conducere ale 
conducătorilor auto afl ați sub infl uența băuturilor 
alcoolice. „Au fost aplicate sancțiuni în valoare de 
45.675 de lei. În cadrul acțiunilor au fost testați 

cu aparatul etilotest peste 1200 de conducători 
auto. Totodată, au fost constatate 5 infracțiuni la 
regimul rutier, fi ind dispusă și măsura reținerii 
pentru 24 de ore, a unui conducător auto, în vârstă 
de 46 de ani din comuna Valea Călugărească”, a 
precizat IPJ Prahova. Polițiștii rutieri prahoveni 
au benefi ciat și de sprijinul unui elicopter din 
cadrul Inspectoratului General al Aviației care 
a monitorizat zonele arterelor principale din 
județ. IPJ Prahova recomandă participanților 
la trafi c să circule preventiv, să respecte regulile 
de circulație și să adapteze permanent viteza 
la condițiile meteo în special în condiții de 
carosabil umed sau vizibilitate redusă, iar la 
apropierea de trecerile pentru pietoni să reducă 
viteza de deplasare și să mărească atenția, pentru 

a putea opri în condiții de siguranță. „Reamintim 
totodată despre respectarea limitelor de viteză, 
dar și despre efectul nefast al consumului de 
alcool”, a menționat IPJ Prahova.

ACCIDENT PE CENTURA DE VEST A 
PLOIEȘTIULUI

Accidentul rutier a avut loc pe Centura de 
Vest a Ploieștiului, în zona sensului giratoriu de 
la Strejnicu. Trei autoturisme, conduse de trei 
bărbați, cu vârste de 38, 50 și 78 de ani, au intrat 
în coliziune. „În urma evenimentului rutier nu 
au fost înregistrate victime. Cei trei conducători 
auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind negativ”, a precizat IPJ Prahova.  Trafi cul 
rutier a fost restricționat pe sensul către București 
pentru a permite intervenția la fața locului. 
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La invitația Euroregiunii Siret Prut Nistru, a cărui președenție e 
asigurata de Consiliul Județean Prahova, o delegație a raionului 

Glodeni, Republica Moldova condusă de președintele Cojocari Ion și 
având în componenţă primarii Bogdan Cătălin, primar comuna Viișoara 
și primar Gnatiuc Anatolie, primar satul Fundurii Vechi, au efectuat un 
schimb de experiență la Ploiești Industrial Parc având în vedere faptul că în  
programul guvernamental al R. Moldova, raionul Glodeni a fost desemnat 
ca promotor al unui parc industrial realizat și organizat de administrația 
publică. 

Delegația a fost primită de prefectul județului Prahova, Nanu  Virgil și 
de subprefect Drăgănescu Emil, de primarul Municipiului Ploiești și de 
consilierii  județeni Ludmila Sfi rloagă, Andrei Tircanu și Rareș Enescu. 
Au fost efectuate vizite la două unități economice din incinta parcului 
industrial, la SC ALKA CO&CO SRL - fabrica de produse alimentare și SC 
MODPACK SISTEMS SRL - fabrica de soluții complete de ambalare.

În continuarea vizitei s-a prezentat de către conducerea parcului 
industrial Ploiești legislația românească, regulamentul de organizare și 
funcționare precum și experiență în atragerea investitorilor într-un parc 
industrial. 

Oaspeții își continuă vizita la Parcul Industrial Bărcănești, locație a 
Ploiești Industrial Parc unde  vor vedea cum se investeşte într-un parc 
industrial având în vedere că primii 4 investitori deja au început investițiile. 

Vom reveni.

În această perioadă post-pandemică, extrem 
de complicată și tensionată, în condițiile 

unui război la granița României și a unor crize 
suprapuse, susținem că Parlamentul trebuie 
să găsească soluții pentru a sprijini mediul de 
afaceri printr-un climat nebirocratic, echitabil și 
sustenabil.

“Propunerea, care este o reluare a unei inițiative 
respinse, este birocratică și redundantă, deoarece 
impune o nouă obligație, de data aceasta anuală. 
Toate fi rmele sunt deja prezente în Registrul 
Comerțului și a te înscrie anual, contra cost 
într-un catalog al fi rmelor gestionat de o entitate 
privată, (cum este Camera de Comerț și Industrie 
– CCIR) trebuie să fi e o opțiune a fi ecărui 
antreprenor. Dacă CCIR vrea să dețină toate 

informațiile despre fi rmele din România, o poate 
face preluând date de la Registrul Comerțului 
fără impunerea de taxe și costuri suplimentare. 
În opinia noastră, CCIR a fost creată ca și o 
structură de sprijin, modernă, efi cientă și utilă 
mediului de afaceri, ce are ca obiect atragerea și 
nu impunerea pentru companiile private, cu atât 
mai puțin pentru persoanele fi zice autorizate. 
Prezența unei companii într-un catalog, fi e el 
și național, trebuie să fi e opțională și văzută 
ca un instrument de promovare, nicidecum 
obligatorie și contra cost. Activitatea de business 
este extrem de diversă, iar regularitatea ei 
ține exclusiv de proprietarul ei. Decizia de 
suspendare a unei activități ține de parcursul 
fi ecăruia. Iar impunerea unor taxe și amenzi 

pentru societățile inactive vine în contradicție cu 
libertatea de decizie antreprenorială. Consider 
că orice instrument, structură sau decizie 
legislativă trebuie să vină în sprijinul susținerii, 
debirocratizării și în general găsirii de soluții 
viabile pentru mediul de afaceri.”, a declarat 
Cristina Chiriac, președinta CONAF.

CONAF reprezintă cea mai mare entitate 
de acest gen din România, o organizație 
care promovează și susține antreprenoriatul 
românesc, lucru fără precedent, care deschide 
orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan 
intern cât și international.

CONAF SUSȚINE DREPTUL DE OPȚIUNE ÎN CONAF SUSȚINE DREPTUL DE OPȚIUNE ÎN 
LISTAREA COMPANIILOR PRIVATELISTAREA COMPANIILOR PRIVATE
Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) consideră inițiativa 

legislativă nr. B254/2022 (care ar putea obliga fi rmele și PFA-urile să plătească o taxă 
către Camera de Comerț și Industrie a României) birocratică, excesivă și inoportună. Listarea 
unei companii, în orice tip de catalog, trebuie să fi e opțională și să aducă companiei, benefi cii de 
marketing.

VIZITA DELEGAȚIEI VIZITA DELEGAȚIEI 
RAIONULUI RAIONULUI GLODENIGLODENI
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

LA UN PAS DE COMĂ ALCOOLICĂ, UN 

BĂRBAT S-A RĂSTURNAT CU MAȘINA 

PE DN1D

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au 
fost sesizați despre producerea unui eveniment 
rutier soldat cu pagube materiale, pe DN 1 
D, în afara comunei Drăgănești, în care a fost 
implicat un autoturism. „Deplasați la fața 
locului, polițiștii au constatat faptul că, șoferul 
autoturismului, un bărbat în vârstă de 52 de ani, 
din municipiul Ploiești, ar fi  pierdut controlul 
direcției de deplasare, răsturnându-se în afara 
părții carosabile. Cu ocazia testării cu aparatul 
etilotest a conducătorului auto, acesta a indicat 
valoarea de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, 

motiv pentru care bărbatul a fost condus la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”, a anunțat IPJ Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul  sub infl uența 
alcoolului sau a altor substanțe. 

UN TRAMVAI, UN MICROBUZ, UN 
AUTOBUZ ȘI DOUĂ AUTOTURISME, 
IMPLICATE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN 

PLOIEȘTI

Accidentul neobișnuit a avut loc, luni după-
amiază, pe strada Găgeni, în zona Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. În accident au fost 
implicate un tramvai, un microbuz, un autobuz 

și două autoturisme. În urma impactului, 
persoanele afl ate în mijloacele de transport și în 
cele două autoturisme au refuzat transportul la 
spital. Trafi cul rutier s-a derulat dirijat în zonă.

Casa de Asigurări 
de Sănătate 

(CAS) Prahova a 
anunțat că, începând cu 
data de 16 aprilie a.c., au 

intrat în vigoare prevederile Legii 24/2022 care reglementează concediul 
și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni oncologice 
în vârstă de peste 18 ani. Mai clar, asiguratul care însoțește pacientul cu 
afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de 
medicul specialist va benefi cia, în baza legii menționate, de concediu și 

indemnizație de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an 
pentru un pacient. Cuantumul brut lunar al indemnizației acordate în 
acest caz este de 85% din baza de calcul pentru indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate, fi ind suportată integral din bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate. Pe de altă parte, atât salariatul care 
îngrijește pacientul cu afecțiuni oncologice, cât și acesta, au dreptul la 
minimum o ședință clinică de evaluare psihologică și minimum cinci 
ședințe de consiliere psihologică/an.  Potrivit Institutului Național de 
Sănătate Publică, în anul 2019, la nivel național, erau înregistrate 489.830 
de persoane bolnave de cancer, din care, în Prahova, 8.138 de persoane.

Sunt o fi re veselă și îndrăgostită de oameni, 
de viață, de cafea. Am fost nevoită să mă 

întrețin de la o vârstă destul de fragedă și îmi 
amintesc că în periodă aia mergeam mult pe 
jos(preferam să economisesc banii de transport 
în comun pentru hrană sau alte nevoi), iar când 
traversam zona pietonală din fața Teatrului Toma 
Caragiu, îmi imaginam mereu cât de frumos ar fi  
să am o cafenea acolo, cu câteva mese pe piatra 
cubică, în stil parizian. Anii au trecut, iar viața 
m-a purtat pe drumuri diverse, cât mai departe de 
cafea. În ultimii ani am fost makeup artist. Aveam 
studioul meu de make-up în Ploiești, în Hotel 
Prahova, făceam ce îmi plăcea și aveam și sufi cient 
timp pentru familie și facultate(Universitatea de 
Arte). Când a început pandemia, mi s-au anulat 
toate programările pe anul respectiv și am rămas, 
dintr-o dată, fără ocupație, însă cu muuuult timp 
pe care mi l-am alocat. Am avut timp să citesc 
mai mult, să mă relaxez, să mă înțeleg mai bine 
și să îmi aduc aminte de cafeneaua pe care mi-o 
doream din adolescență.

Așa a luat naștere proiectul HashtagWorld Cafe. 
Am început să creionez logo-ul și istoria cafelei în 
imagini. Personal, cred că toți oamenii, indiferent 
de locul în care se nasc și trăiesc, indiferent de 
naționalitate, vârstă, gen etc., au ceva în comun. 
În cazul acesta, pasiunea pentru cafea. De aici 
numele HashtagWorld Cafe. Pandemia m-a făcut 
să adaptez, cumva, cafeneaua. Și să trec de la o 
locație fi xă, în care oamenii intră și iau loc la masă, 
la o varianta „to go”, astfel încât să pot avea deschis 
chiar dacă sunt restricții. Iar rulotele comerciale 
s-au pliat exact pe ce aveam eu în cap. 

Tot din perioada adolescenței am făcut și 
fac frecvent acțiuni caritabile. Fie singură, fi e 

împreună cu prieteni sau alături 
de instituțiile statului. În pandemie 
am avut o colaborare cu ASSC 
Ploiești, în care am susținut, cum am 
putut(considerabil), cantina socială a 
orașului.

M-am gândit că dacă tot fac asta, 
de ce să nu o fac la un alt nivel și să 
vin în sprijnul societății cu ceva în 
plus față de ceea ce făceam deja, cu 
înfi ințarea unor noi locuri de muncă, 
cu integrarea pe piața muncii a 
persoanelor care provin din medii 
vulnerabile și cu susținerea cât mai multor copii în 
educația lor.  Așa că HashtagWorld Café, nu este 
o simplă cafenea. Este o cafenea socială. Ceea ce 
înseamnă că 90% din profi tul întreprinderii este 
redistribuit către cazuri sociale. Eu aleg să îmi 
îndrept atenția către educația copiilor care provin 
din medii vulnerabile. De aici sloganul : “Nu 
vindem cafea. Cumpăram educație!”.

În Romania, antreprenoriatul social este 
la început de drum. Sunt destul de puține 
întreprinderi sociale și destul de necunoscute 
căile antreprenoriatului social. Dar mie îmi place 
să mă arunc în necunoscut.

Astfel că HashtagWorld Café este prima și 
singura cafenea socială din Ploiești și printre 
puținele din țară. De fapt, mai stiu o singură 
cafenea socială, în Cluj. Și cum Universul te 
susține atunci când vrei ceva și depui toață 
atenția și energia în direcția respectivă, am afl at 
de programul “Axa Prioritară 4 – Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei | POCU/449/4/16/
Consolidarea capacității întreprinderilor de 
economie socială de a funcționa într-o manieră 

autosustenabilă/Sprijin pentru înfi ințarea de 
întreprinderi sociale. ID Proiect 127266 ‘’PRIMUL 
PAS ÎN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - 
PRIMUL PAS SPRE SUCCES! ’’ Cod contract: 
POCU/449/4/16” – program care s-a pliat perfect 
pe planul meu de afaceri și pe ce aveam eu în cap. 
Mi-a fost ușor să aplic și am și castigat.

Ce îmi doresc cel mai mult să înțeleagă oamenii 
este faptul că, deși cafenelele sunt amenajate în 
rulote comerciale, nu facem rabat de la calitatea 
pe care o oferim. Astfel, cu ajutorul partenerilor 
(care înțeleg specifi cul afacerii și ne susțin în cauza 
socială), putem oferi cafea de specialitate și cafea 
premium la preturi de Street Coff ee. 

În momentul de față, deși legislația privind 
amplasarea rulotelor comerciale este destul de 
anevoioasă, avem deschise două locații în Ploiești: 
pe strada Poștei, la nr. 15 și în Parcarea Artsani, 
urmând să deschidem o locație în Cluj, două pe 
litoral și alta în București. 

Ne puteți vizita de luni până vineri, 
între orele 8.00 – 16.00 și ne puteți urmări 
pe rețelele de socializare și/sau pe site 
www.hashtagworldcafe.ro.

HASHTAGWORLD CAFEHASHTAGWORLD CAFE

CONCEDII MEDICALE PENTRU CEI CARE ÎNGRIJESC CONCEDII MEDICALE PENTRU CEI CARE ÎNGRIJESC 
BOLNAVII DE CANCERBOLNAVII DE CANCER

CAFENEAUA CARE „NU VINDE CAFENEAUA CARE „NU VINDE 
CAFEA. CUMPĂRA EDUCAȚIE!”CAFEA. CUMPĂRA EDUCAȚIE!”
Rodica Georgescu



Nr. 2004 • 12 - 18 Mai 2022
ACTUALITATE

Pagina 8

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

În această săptămână vor începe lucrările stabilite 
în cadrul obiectivul de investiții „Rețea apă 

potabilă și branșamente strada Pictor Rosenthal- 

tronson 1, strada Pârâului, strada Berceni, strada 
Moara Nouă, strada Românești, strada Cătunu” 
din cartierul cu același nume. Acestea se vor derula 
în conformitate cu  programul de investiții aprobat 
de Consiliul Local Ploiești prin Hotărârea nr. 
117/31.03.2022. Pentru asigurarea debitelor necesare 
stingerii incendiilor de la hidranții afl ați pe domeniul 
public, operatorul SC Apa Nova Ploiești S.R.L. 
va înlocui rețeaua de apă, prin redimensionarea 
tronsoanelor de conductă existente pe toate cele trei 
artere. Se vor executa în teren și o serie de lucrări 
premergătoare implementării proiectului cu fi nanțare 
din fonduri europene nerambursabile „Regenerare 
urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești-
cartier Pictor Rosenthal”.

Ministerul Mediului a lansat 
spre consultare publică 

ghidul de fi nanțare pentru Programul 
privind creșterea efi cienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public 2022. 
Primăriile  vor putea accesa fonduri 
(fi nanțare de 100%) pentru înlocuirea 
corpurilor de iluminat existente având 
un consum ridicat de energie electrică 
cu corpuri de iluminat cu surse LED, 
completarea sistemului de iluminat 
public existent cu corpuri de tip 
LED, în situațiile în care stâlpii de pe 
tronsonul respectiv nu sunt echipați 
cu corpuri de iluminat sau acestea sunt 
deteriorate/nefuncționale, extinderea 
sistemului de iluminat existent, precum 
și achiziționarea și instalarea sistemelor 
de telegestiune aferente obiectivelor. 

Finanțarea se va acorda în funcție 
de categoria unității administrativ-
teritoriale, respectiv:

-maximum 1.000.000 lei pentru 
comune cu o populaţie de până la 5.000 
de locuitori ;

-maximum 2.000.000 lei pentru 
comune cu o populaţie de peste 5.001 
de locuitori ;

-maximum 3.000.000 lei pentru 
orașe ;

-maximum 50.000.000 lei pentru 
municipii de rang 0, municipiul 
București;

-maximum 6.000.000 lei pentru 
municipii de rang I;

-maximum 5.000.000 lei pentru 
municipii de rang II.

Guvernul a adoptat 
un act normativ 

care prevede măsuri 
mai efi ciente privind 
consolidarea seismică a 
clădirilor, inclusiv a celor 
publice, cu fi nanțare 
nerambursabilă și integrală. 
Ministrul Dezvoltării, 
Cseke Attila, a spus că 
România este printre primele țări din Europa și printre 
primele zece la nivel mondial în ceea ce privește 
expunerea la cutremur, iar clădirile vechi trebuie 
consolidate: „avem peste 2.000 de clădiri în București 
și alte cel puțin 400 în țară care necesită consolidare 
seismică. Vor putea fi  reabilitate clădirile cu risc 
seismic I și II,   iar fi nanțarea va fi  asigurată integral 
de Guvern, prin Programul Național de Reziliență și 
Redresare. Programul este unul multianual, pentru a 
asigura rezultate.” 

România are de vreo 20 de ani un program de 

consolidare a imobilelor, dar acesta a bătut pasul pe 
loc pentru că efectiv nu a avut cine să insiste, cine 
să-l aplice ori a existat un dezinteres total. Ofi cialul 
guvernamental sugerează că „legislația în vigoare s-a 
dovedit a fi  inefi cientă prin faptul că procesele au fost 
sistate și reluate în fi ecare an.”

350 de imobile pot fi  reabilitate din cele 217 
milioane de euro alocate, prin PNRR, de Ministerul 
Dezvoltării. În premieră, în program vor fi  incluse și 
clădirile publice, cum ar fi  spitalele, școlile din clădiri 
multietajate sau clădirile monument istoric. 

BAZARUL COPIILORBAZARUL COPIILOR

Dacă ar fi  să fac un top al proiectelor mele 
de sufl et, Bazarul Copiilor s-ar afl a pe 

prima poziție. Am organizat pentru prima dată 
acest eveniment acum 11 ani, când unii dintre 
copiii noştri, ai mei şi ai Mădălinei Corciu, încă 
nu se născuseră. Au participat atunci 15 copii, 
cu tot cu ai noştri. Îmi amintesc clar momentul 
în care am avut viziunea unor sute de copii 
participanți. A fost o străfulgerare puternică, 
o dorință adusă cu sufl etul şi plimbată cu grijă 
de-a lungul celor 21 de ediții. Astăzi, peste 1.000 
de participanți, copii, părinți şi bunici, aşteaptă 
Bazarul Copiilor cu luni de zile înainte de 
fi ecare ediție, pregătesc cu bucurie obiectele ce 
urmează a fi  vândute sau donate şi ne întreabă 
nerăbdători când ne întâlnim. La ediția de 
toamnă a evenimentului, 12 voluntari au ajutat 
la încărcarea celor 4 microbuze cu donații oferite 
de micii participanți la fi nalul acestuia.

Ediția a XXII-a de primăvară a Bazarului 
Copiilor se apropie! Bazarul va aduna în același 

loc peste 400 de copii care vor vinde și vor 
cumpăra la prețuri decente, vor face schimb și vor 
dona jucării, haine, CD-uri, cărți, accesorii etc. 
Calitatea obiectelor puse în vânzare sau donate 
trebuie să fi e una bună sau foarte bună, aceasta 
fi ind o condiție esențială pentru participarea 
la bazar. Toți copiii din Ploiești sunt invitați în 
calitate de cumpărător la Bazarul Copiilor.

Participarea expozanților este liberă, 
aceștia având însă obligația de a păstra reguli 
elementare de bun-simț (prețuri mici, curățenie, 
comportament și limbaj decente etc.). 

 Invităm toti micii vânzători și voluntarii să 
ridice diplomele de participare/voluntariat de 
la masa organizatorilor, oricând pe parcursul 
desfășurării evenimentului. 

Atragem atenția părinților că fumatul este 
interzis în zona unde copiii își expun lucrurile 
spre vânzare. 

De asemenea, este interzisă comercializarea 
băuturilor și produselor alimentare de orice 

natură fără acordul expres al organizatorilor. 
Bazarul Copiilor este marcă înregistrată. 

Folosirea denumirii de către persoanele 
neautorizate în scop comercial, publicitar, 
strângere de fonduri sau de altă natură decât 
aceea de a face public acest eveniment este strict 
interzisă și se supune rigorilor legii. 

Pentru o mai bună organizare, vă rugăm să 
urmați recomandările voluntarilor prezenți la 
eveniment. 

Vă așteptăm cu veselie!
Acesta este mesajul pe care îl transmitem, în 

fi ecare primăvară şi toamnă, micilor ploieşteni. 
Ediția a XXII-a va avea loc duminică, 22 mai, 
între orele 10.00 şi 13.00, la Sala Sporturilor 
Olimpia din Ploieşti.

Cristina Toma Cochinescu Ediția a XXII- a

PROIECTE PROIECTE 
PENTRU PENTRU 

MODERNIZAREA MODERNIZAREA 
ILUMINATULUI ILUMINATULUI 

PUBLIC PUBLIC 

PROGRAM MULTIANUAL PENTRU PROGRAM MULTIANUAL PENTRU 
CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU 

RISC SEISMIC RIDICATRISC SEISMIC RIDICAT
Miruna BOGDĂNESCU;
 www.ziarulploieştii.ro

LUCRĂRI LA REȚEAUA DE APĂ ÎN LUCRĂRI LA REȚEAUA DE APĂ ÎN 
CARTIERUL PICTOR ROSENTAHALCARTIERUL PICTOR ROSENTAHAL

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Bouthaina Shaaban

„Un râu alb și fi erbinte de căldură șerpuiește în jurul unei instalaţii în 
formă de gogoașă, înainte ca lumina arzătoare să sară în sus, să umple 
spaţiul  și să dispară, lăsând doar întuneric”- iată cum descrie reprezentantul 
revistei New Scientist.

„Acesta este momentul în care un experiment european de reproducere 
a procesului care alimentează soarele, numit fuziune, a stabilit un nou 
record global de energie. Experimentul de la Joint European Torus (JET) 
din Oxford, din 21 decembrie anul trecut, a constat într-o plasmă super 
fi erbinte susţinută timp de cinci secunde, producând un record de 59 de 
megajouli de energie termică. Recordul anterior fusese de 22 de megajouli, 
pentru mai puţin de o secundă și data din 1997. 

Obiectivul oamenilor de știinţă de a genera, prin procesul de fuziune 
nucleară, mai multă energie decât este introdusă și de a face acest lucru 
pentru o perioadă de aproximativ 50 de minute iniţial.

Marea schimbare tehnologică care a permis noul record a fost o 
schimbare de la materialele pe bază de carbon din peretele JET cum ar fi  
grafi tul, care acţionează ca un burete pentru izotopii de hidrogen folosiţi 
la crearea plasmei. În schimb, în perete, au fost folosite metale precum 
wolfram și beriliu”.

Colegii de la France 24 explică faptul că procesul constă în fuziunea 
a doi atomi la temperaturi foarte ridicate, care apoi eliberează energie. 
„Oamenii de știinţă au lucrat de zeci de ani pentru a încerca să dezvolte 
energia de fuziune ca sursă viabilă. Spre deosebire de arderea combustibililor 
fosili sau de procesul de fi siune al centralelor nucleare existente, fuziunea 
oferă perspectiva unei energii abundente fără poluare, deșeuri radioactive 
sau gaze cu efect de seră.

Oamenii de știinţă au avertizat că sunt încă necesari ani de muncă, iar 
nivelul de energie atins până acum este modest. Energia produsă în cel mai 
recent experiment, de exemplu, a fost sufi cientă pentru a fi erbe aproximativ 
60 de ibrice de apă”.

O RESURSĂ CURATĂ ȘI PRACTIC INEPUIZABILĂ

Th e Guardin scrie că „experimentele de la JET au căutat să afl e dacă 
fuziunea este fezabilă cu un combustibil bazat pe doi izotopi de hidrogen, 
cunoscuţi sub numele de deuteriu și tritiu, care se  combină pentru a forma 
heliu gazos. Ultimele rezultate sugerează că este posibil și oferă o confi rmare 
crucială pentru ITER, un proiect de fuziune mai mare, în care se lucrează 
în sudul Franţei. ITER este programat să înceapă să ardă combustibil cu 
deuteriu-tritiu în 2035 și, în cele din urmă, să genereze mai multă energie 
decât este necesar, pentru a-și menţine plasma la temperatură ridicată”.

Dacă totul merge bine cu ITER, următorul pas este construirea unei 
centrale electrice demonstrative europene, care să producă mai multă 
energie electrică decât consumă și să fi e contactată la reţea.

„Perspectiva energiei de fuziune este extrem de atractivă, deoarece nu 
eliberează gaze cu efect de seră și un kg de combustibil de fuziune conţine de 
aproximativ 10 milioane de ori mai multă energie decât un kg de cărbune, 
petrol sau gaz.”

Pentru La Stampa, rezultatele sunt un pas important spre utilizarea 
fuziunii nucleare pe Pământ. JET nu este doar cel mai mare experiment de 
fuziune din lume afl at în prezent în funcţiune, ci este și singurul capabil în 
prezent să efectueze experimente ca amestecul exact de combustibil care va 
fi  folosit în viitoarele reactoare”.

În timp ce Europa se luptă cu o creștere bruscă a preţurilor la gaze 
și petrol, cercetătorii au realizat o descoperire majoră pe calea 

generată de energie fără emisii, prin fuziunea nucleară. După cum scrie 
Eurotopica, oamenii de știinţă care lucrează la cel mai mare experiment 
de cercetare a fuziunii nucleare din lume, Joint European Torus (JET), 
din Marea Britanie, au obţinut o eliberare record de energie într-un 
„puls” de cinci secunde. Presa internaţională comentează evenimentul.

„ARHITECTUL LUI PUTIN” ANCHETAT LA BRESCIA„ARHITECTUL LUI PUTIN” ANCHETAT LA BRESCIA
Ancheta, începută în 2021, avea ca 

suspiciune de infracţiune o reședinţă 
fi ctivă în străinătate, în timp ce, în realitate, 
Lanfrance Cirilio, în vârstă de 63 de ani, 
arhitectul lui Putin și al „altor 44 de oligarhi” 
locuiau la Roncadelle (Brescia) într-o vilă 
splendidă, proprietate a soţiei sale. Mai exact, 
din anul 2017, când, după ce a lucrat și a trăit 
20 de ani în Rusia, s-a întors în Italia. Pe 12 
februarie 2021, din ordinul procurorului, 
o echipă de agenţi ai Gărzii Financiare s-a 
prezentat la ușa stimabilului cu un ordin de 
sechestru. Asupra arhitectului care a primit 
cetăţenia rusă în 2014, aceasta fi indu-i acordată 
direct de președintele Vladimir Putin, planau 
acuzaţii precum declararea fi scului mincinoasă, 
spălare de bani și încălcarea codului de protecţie 
a bunurilor culturale. Se pare că, din 2013 până 
în 2019, Lanfranco Cirillo ar fi  eludat organele 
fi scale cu o sumă impozabilă de 50 de milioane 
de euro. Într-un interviu, arhitectul declarase că 
locuia de câţiva ani în Dubai.

În vilă, agenţii au avut surpriza să găsească 
un adevărat muzeu: 143 de lucrări catalogate 
– pentru care nu s-a produs o certifi care și o 
revendicare adecvată conform legii 42/2004, 
lucrări care ar fi  impresionat orice critic de 
artă. Picturi de Picaso, Cezanne, Kandinsky, 
De Chirice, Fontana, Savinin, Modigliani, 
Miro, Morandi, Campigli, Changall, Rotella. 
Pentru a nu vorbi despre statuia pisicii lui 
Cirillo, realizată de maestrul columbian Botero, 
așa cum povestise arhitectul într-un interviu 

acordat în urmă cu un an. 
Lucrări care au fost catalogate, 
dar care fac obiectul unei măsuri 
de supraveghere judiciară, la fel 
ca și un Eurocopter Ec 130 B4, 
un elicopter ușor cu o singură 
turbină, a cărui valoare estimată 
este în jur de două milioane de 
euro. Vehiculul care se afl ă în 
Montrichiari a fost sechestrat, 
deoarece, conform acuzării, fi ind 
achiziţionat în străinătate, posibil 
în Rusia, a fost folosit peste 
perioada admisă pentru import 
temporar. Arhitectul ar fi  trebuit 
să plătească în jur de 500.000 de euro TVA. 
Potrivit publicaţiei Il Giornale di Brescia, agenţii 
Gărzii Financiare au efectuat percheziţii atât la 
Torbole, pe Lacul Garda, unde Cirillo are o casă, 
cât și pe Coasta Smeralda, în vilele de la Porto 
Rotondo și porto Cervo.

Într-un interviu, Cirillo spusese că 
Masterskaya, studioul său din Moscova, avea 
„2000 de angajaţi” și că, pentru un astfel de 
volum de muncă, câștigul său ar fi  fost unul 
corespunzător.

Potrivit opozantului rus Alexei Navalnîi, 
arhitectul italian ar fi  fost creierul „Palatului 
de iarnă” al lui Putin de la Marea Neagră. 
„Este un Dom Priyemov o casă de primire” 
pentru întâlniri de afaceri și conferinţe, susţine 
Cirillo. Care, potrivit unui interviu acordat 
suplimentului cotidianului Repubblica, ar fi  

realizat proiecte pentru Lukoil, dar și pentru 
Gazprom și Novatek.

Avocaţii apărării sunt siguri că ar putea 
strânge documente și mărturii care să 
dovedească faptul că veniturile arhitectului au 
fost generate în afara Italiei, drept pentru care 
nu datorează nimic autorităţilor fi scale. „Sunt 
surprins că mă confrunt cu o dispută de acest 
gen, după ce am trăit peste 20 de ani în Rusia. 
Sunt mândru că am realizat lucrări importante 
în această ţară, a spus Cirillo, pentru Il Giornale 
di Brescia, dând de lucru la zeci de companii 
italiene și aducând excelenţa italiană în casele 
multora dintre cei mai importanţi și infl uenţi 
oameni. Cu seninătate și încredere, am acceptat 
să colaborez deja personal cu magistratul. Și voi 
continua să fac acest lucru până când poziţia 
mea va fi  pe deplin clarifi cată”.

EXPERIMENTUL JET DE FUZIUNE NUCLEARĂ, EXPERIMENTUL JET DE FUZIUNE NUCLEARĂ, 
UN PAS CĂTRE ENERGIA VIITORULUIUN PAS CĂTRE ENERGIA VIITORULUI
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Pe 3 mai, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, 
într-o adresare video, a venit către populația republicii 

cu un mesaj de pace și unitate în aceste vremuri complicate. 
Șefa statului a reamintit (a câta oară!) că Republica Moldova 
a condamnat, din prima zi, și continuă să condamne invazia 
din Ucraina, autoritățile de la Chișinău chemând, tot din prima 
zi, la pace și au  întins mâna sutelor de mii de refugiați fugind 
de război. În același timp, guvernarea s-a mobilizat pentru a 
consolida securitatea republicii și siguranța propriilor cetățeni. 
În același mesaj Maia Sandu a mai precizat că pe 9 mai „vom 
sărbători Ziua Europei și comemora eroii căzuți în cel de-Al 
Doilea Război Mondial”.

PACEA ÎNCEPE ÎN PACEA ÎNCEPE ÎN 
FAMILIE ȘI COMUNITATE. FAMILIE ȘI COMUNITATE. 
CÂȚI AU URECHI SĂ AUDĂ?CÂȚI AU URECHI SĂ AUDĂ?

REPUBLICA MOLDOVA, ÎNTRE

 PACE ȘI RĂZBOI 

Nu este prima adresare cu chemare la pace și 
unitate în cadrul sau în afara campaniei „Moldova 
pentru pace”, lansată pe 1 martie, de Mărțișor, care 
chema toți cetățenii, din orice colț al republicii și 
din diaspora, să se alăture campaniei și să plaseze 
mesaje anti-război. Dar care au fost motivele șefei 
statului de a reveni din nou la aceeași chemare? 

Aparent, unul dintre motive este de natură 
sentimentală. „Săptămâna trecută am primit o 
solicitare de interviu de la o jurnalistă ucraineană. 
Nu am reușit să răspund. Două zile mai târziu 
autoarea solicitării, Vira Hirici, a fost găsită sub 
dărâmăturile casei sale din Kiev, după ce clădirea 
fusese lovită de o rachetă rusească. O moarte ce 
s-a așezat tristă și tăcută în șirul zecilor de mii 
de tragedii aduse de acest război devastator”, 
își începe Maia Sandu apelul. Dar de fapt, un 
motiv tot mai îngrijorător pentru președinție este 
situația tensionată din interiorul republicii. Chiar 
dacă, la o zi după apel, Chișinăul a fost copleșit 
de mesaje cu asigurări că nu există riscuri de 
invazie militară. Ambasada Marii Britanii la 
Chișinău declara, contrar multor opinii apărute 
în presa internațională, că „nu are nici un motiv 
să creadă că Republica Moldova se afl ă în pericol 
iminent de agresiune militară”, iar ambasadorul 
SUA, Kent Logsdon, susținea că SUA nu dețin 
informații că Rusia ar vrea să atace Moldova. 
Nici autoritățile de la București nu dețin date 
despre eventualitatea unui atac al rușilor asupra 
Chișinăului. „Nu există date că va exista un atac 
în Republica Moldova, însă faptul că se încearcă 
căutarea unor motive de intervenție sigur că nu 
este de natură să ne lase reci acest lucru”, declara 
pe aceeași voce ministrul român al apărării, 
Vasile Dîncu. Și președintele Klaus Johannis, la 
conferința de presă comună susținută pe 4 mai 
la Palatul Cotroceni cu președintele Germaniei, 
Frank-Walter Steinmeier, stăruia că nu există 
informații concrete că Moldova ar fi  o țintă 
militară. Mai toate declarațiile vin într-un 
context în care surse ucrainene multiplică de mai 
mult timp suspiciuni că armata rusă ar urma să 
intervină asupra Chișinăului. Ele au infl amat 

scena politică internațională, și 
așa tensionată de intensifi carea 
atacurilor Rusiei în estul și 
sudul Ucrainei. În sfârșit, un 
alt motiv ar fi  că apelul preceda 
vizita din 4 mai la Chișinău 
a președintelui Consiliului 
European, Charles Michel. 
Ceea ce am desprins clar din 
declarațiile ofi cialului european 
la conferința de presă comună 
cu Maia Sandu. „Republica 
Moldova a fost afectată de 
incidente provocatoare și 
atacuri. Vom ajuta Moldova 
să-și consolideze reziliența 
și să facă față efectelor crizei 
agresiunii ruse din Ucraina”, 
a declarat Charles Michel, 
precizând că de rând cu asistență 
economică și politică, UE va 
oferi și armatei echipamente 
suplimentare pentru conso-
lidarea capacităților militare. E 

drept că asistența pentru armată nu se referă la 
armament letal, a precizat în aceeași zi MAEIE. 
Posibil însă ca cei doi să fi  discutat și alte 
chestiuni, mai ferite de urechile publicului larg, 
cel puțin pentru a nu incita spiritele și așa aprinse 
în preajma lui 9 mai. 

PROVOCĂRI CU ARME LETALE LA 
TIRASPOL 

Pacea, să recunoaștem cam șubredă pe interior, 
caracterizată de politicieni și ca situație „stabilă, 
dar tensionată”, a fost zdruncinată de câteva 
provocări în serie în zona transnistreană. Pe 25 
aprilie, la Tiraspol are loc un atac cu lansatoare 
de grenade asupra sediului așa-zisului minister 
al securității (MGB). Chișinăul și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu incidentul, punctând 
că „ține de crearea pretextelor pentru tensionarea 
situației de securitate în regiunea transnistreană” 
și chemând la păstrarea calmului, iar Serviciul 
de securitate ucrainean l-a  califi cat drept o 
„provocare pusă la cale de FSB-ul rus”. Atacurile 
au continuat în noaptea de 25 spre 26 aprilie, 
în jurul orei 23:30, cu două obiecte explozive 
la aerodromul din Tiraspol, iar dimineața cu 
provocări similare la Grigoriopol, exploziile 
doborând antenele Centrului de radio și TV 
Maiak. Autoproclamatele autorități tiraspolene 
au instituit cod roșu de „pericol terorist” în 

regiune pe 15 zile, au deschis un dosar penal și 
au anulat parada de 9 mai. Făptașii nu au fost 
identifi cați. Ceea ce pare să fi  intrat în colimatorul 
serviciilor speciale e că provocatorii au acționat 
dintr-o limuzină cu geamuri întunecate, 
făcându-se nevăzuți imediat. Chiar dacă 
provocările nu s-au soldat cu nici o victimă, în 
aceeași zi s-au format cozi la punctele de trecere, 
numeroși transnistreni luând calea spre Ucraina, 
dar cei mai mulți spre Chișinău. 

Chișinăul a reacționat printr-o întrevedere 
fulger a vicepremierului pentru reintegrare Oleg 
Serebrian și consilierului prezidențial pentru 
securitate Dorin Recean cu liderul separatist 
Vadim Krasnoselski. Deși pretinsele autorități 
transnistrene s-au grăbit să anunțe că au informații 
ce ar proba implicarea Kievului în organizarea 
atacurilor, discuția dintre părți a spulberat aceste 
suspiciuni. Serebrian a convins că guvernarea de la 
Chișinău are certitudinea că Kievul nu e implicat 
în organizarea provocărilor și că Ucraina n-are 
niciun interes să deschidă un nou punct fi erbinte 
la hotare. Și Krasnoselski a dat asigurări că nu-i 
interesat în escaladarea confl ictului. Provocările 
sunt mai degrabă ale unor grupări apropiate 
Rusiei ce susțin războiul din Ucraina și, inspirate 
de Moscova, încearcă să împingă din interior 
escaladarea lui, posibil având acces la depozitul 
de muniții de la Cobasna. Altminteri, potrivit 
reprezentantului GUR (Serviciului de Informații 
Militare al Ministerului Apărării de la Kiev), 
Vadim Skibițki, Rusia folosește depozitele de 
muniții din regiune pentru contrabanda cu arme 
și testează, probabil, cum ar utiliza Tiraspolul ca o 
trambulină suplimentară de agresiune nu numai 
contra Ucrainei, ci și împotriva Moldovei. Acesta 
ar putea fi  și motivul tărăgănării evacuării lor. 
Or, depozitul de la Cobasna reprezintă „călcâiul 
lui Ahile” pentru securitatea din zonă, poate 
deveni o bombă cu efect întârziat dacă nu chiar 
sursa unei catastrofe de proporții. Se știe că aici 
sunt circa 20 mii tone de muniții, nimeni nu știe 
însă în ce stare. Ecuația de securitate este mult 
mai complicată decât pare. Afl at la câțiva km de 
hotarul ucrainean, în condițiile în care, ipotetic, 
armata din Transnistria ar avea intenția să înceapă 
o ofensivă spre Ucraina, primul lucru care va fi  
utilizat sau aruncat în aer e acest depozit. Situație 
ce alimentează apariția de scenarii în presa 
ucraineană potrivit cărora Transnistria ar putea 
fi  folosită ca loc de desantare a trupelor ruse. Deși 
poate fi  un scenariu deschis, probabilitatea e mică 
– ar trebui să cadă Odessa sau Ismailul ca trupele 

Rândul de mașini de aproape 2 kilometri, la ieșirea din 
Tighina (Bender)
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ruse să aibă acces terestru. Or, Chișinăul 
ține spațiul aerian închis pe segmentul de 
Est.

Pe de altă parte, zvonurile că Ucraina 
ar intenționa să deschidă un front de luptă 
dinspre Tiraspol  pentru a apăra Odessa au 
fost infi rmate de consilierul președintelui 
ucrainean Arestovici. „Nu ne dorim asta. 
Există o cauză de principiu – Moldova e 
o țară prietenă, cu care suntem vecini de 
atâția ani. Noi respectăm suveranitatea, 
este inacceptabil să o încălcăm”, a declarat 
acesta într-un interviu exclusiv pentru 
TV8 pe 4 mai. Arestovici a mai spus că 
Ucraina ar putea oferi sprijin militar doar 
dacă autoritățile de la Chișinău îl vor cere. 
Anterior, mai multe publicații străine au 
titrat că Rusia ar intenționa să deschidă 
un front de luptă din direcția regiunii 
separatiste, unde are trupe de militari, 
ceea ce i-ar permite să pătrundă în Odessa 
dinspre vest (Th e Times). Ofi ciali ucraineni 
au declarat în context că e sufi cient ca 
Moldova să ceară ajutorul Kievului și 
armata ucraineană va „rezolva” situația din 
Transnistria. Chișinăul a fost însă extrem 
de rezervat și a cerut tuturor părților să dea 
dovadă de responsabilitate.

UN 9 MAI CU PACE SAU RĂZBOI? SAU 
O RULETĂ RUSEASCĂ?

Periclitarea păcii interne vine însă nu 
din Transnistria. Acum comunicarea între 
Chișinău și Tiraspol pare să fi e mult mai 
constructivă ca oricând. Atât Krasnoselki, 
pentru care Transnistria este un business, 
cât mai ales așa-zisele elite de aici nu doresc 

implicarea în niciun confl ict sau folosirea 
teritoriului transnistrean ca platformă 
de atac asupra Ucrainei. Ele își doresc să 
păstreze status-quo-ul actual pentru a-și 
desfășoară activitatea economică (mai puțin 
ortodoxă) în liniște, fără mare control din 
partea cuiva, nestingheriți de nici o putere. 
În fi ecare zi de război ei pierd sume mari 
de bani. Barca păcii a prins a fi  clătinată din 
centre controlate ofi cial de Chișinău și chiar 
din inima lui. Ca răspuns la apelul de pace și 
unitate, pe 5 mai, Vlad Bătrâncea, director 
executiv PSRM, și colega sa Olga Cebotari, 
merg cu plocon la ambasadorul rus la 
Chișinău, Oleg Vasnețov, să-i comunice 
conținutul inițiativei legislative (unica 
a PSRM în actuala legislatură) privind 
consolidarea statutului de neutralitate. Care 
prevede „interzicerea desfășurării trupelor 
și armelor străine pe teritoriul Republicii 
Moldova, cu excepția celor care aparțin 
Federației Ruse” (Sic!). De facto, legiferarea 
prezenței trupelor ruse în regiunea 
transnistreană. Și asta după ce președintele 
„de onoare” al PSRM, Igor Dodon (care 
nicidecum nu se poate despărți de statutul 
de ne-șef de stat), ura cetățenilor, de 1 mai, 
Paștele Blajinilor, să petreacă „aceste zile 

în pace, liniște și gânduri senine”. Senine 
acțiuni și inițiative ale ciracilor săi, ce mai!

Riscuri de provocări comportă alte 
două centre – Comrat și Bălți. La sfârșitul 
lui aprilie mai mulți bărbați din nordul 
republicii au primit ordine de mobilizare 
la exerciții militare de la Centre militar-
teritoriale, inclusiv Chișinău. Ministerul 
apărării a declarat operativ că aceste 
documente reprezintă falsuri, iar oamenii 
legii au identifi cat persoana care a expediat 
falsurile. Fără a da numele, pentru că 
verifi că dacă a acționat de una singură 
sau e parte a unui grup de provocatori, 
preponderent din zona Bălți. Cert e că riscă 
amendă de până la 47.500 lei sau până la 
5 ani de închisoare. În sudul republicii, 
după ce pe 29 aprilie Adunarea Populară 
din  Găgăuzia  a adoptat un act legislativ 
local ce sfi dează legea votată de Parlament 
și promulgată de președintele Maia Sandu 
care interzice utilizarea simbolurilor 
invaziei ruse în Ucraina, „Z” și „V”, panglica 
Sf. Gheorghe, în noaptea de 4 spre 5 mai, 
persoane necunoscute au aplicat pe șoseaua 
de la ieșirea din satul Tomai, raionul 
Ceadâr-Lunga, o inscripție provocatoare cu 
însemnele invaziei putiniste: „ГагауZия с 
Vaми” (GăgăuZia e cu Voi). Asta după ce 
pe 4 mai, la o zi după apelul Maiei Sandu, 
bașcanul autonomiei, Irina Vlah, a semnat 
legea adoptată de deputații din autonomie 
prin care permite folosirea panglicii Sf. 
Gheorghe în regiune. Acțiuni declarate 
ilegale de centru, atât ale deputaților, cât 
și ale bașcanului și anulate de Curtea 

de Apel Comrat. Deputații găgăuzi însă 
s-au încrâncenat să ia, în noaptea de 8 
mai, o altă decizie, care permite purtarea 
panglicii buclucașe măcar pe  9 mai. 
Ultima provocare, pe rețele de socializare: 
bărbații de vârsta serviciului militar nu 
vor putea părăsi republica începând cu 9 
mai. Declarată și aceasta fals de ministerul 
apărării. 

La Chișinău cei mai mulți, deschis 
sau în surdină, așteaptau cu febrilitate 
ziua de 9 mai ca pe o ruletă rusească. Un 
rubicon între pace și război, între lumină 
și întuneric, anul acesta. „Pacea începe 
în familie și în comunitate. Putem să o 
păstrăm dacă nu cădem pradă dezbinării. 
Nicio mamă, indiferent că e din Găgăuzia, 
din Chișinău sau din Bălți, nu vrea să-și 
vadă copiii pe front. Nimeni nu vrea ca o 
rachetă să-i distrugă casa la care a muncit 
o viață. Suntem diferiți, dar avem de trăit 
alături, de construit un viitor împreună. Să 
alegem în fi ecare zi să fi m de partea luminii. 
În pace, Moldova are viitor”, își încheie 
Maia Sandu apelul.

 Câți vor avea urechi să audă și 
înțelepciune să-i urmeze chemării? 

Toate persoanele care au comis încălcări de 9 mai vor 
primi amenzi, indiferent dacă sunt sau nu demnitari 

de stat, a declarat în seara zilei de 9 mai șeful Inspectoratului 
General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. El a 
precizat că în total circa 35.000 de persoane au participat 
la evenimente de comemorare în întreaga republică, iar 
oamenii legii au înregistrat peste 40 de materiale, dintre 
care 38 se referă la utilizarea panglicii sfântului Gheorghe. 
Potrivit șefului IGP, sunt vizate 103 persoane, inclusiv cu 
funcție de răspundere, cu demnitate publică, politicieni, 
alte 36 se afl ă în proces de verifi care și identifi care. „Nu este 
o divizare în modul de răspundere, toate persoanele vor fi  
documentate corespunzător și vor fi  pasibile de răspundere 
contravențională”, a mai punctat ofi țerul. Printre aceștia 
se regăsesc și 10 deputați din Blocul BECS, inclusiv cei 
doi ex-președinți, Vladimir Voronin și Igor Dodon, 
episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Socialiștii nu au 
negat încălcarea legii și chiar s-au lăudat cu asta pe pagina 
ofi cială a partidului. Viorel Cernăuțeanu a mai precizat 
că de deputații care au purtat pe 9 mai panglica interzisă 
se va ocupa Procuratura Generală „Noi am constatat aceste 
materiale, iar în zilele următoare ele vor fi  remise Procuraturii 
pentru a stabili procesul de mai departe în privința lor și 
aplicarea amenzilor”.  Cu procese s-au ales și deputații din 
Adunarea Populară a Găgăuziei, și ei pasibili de răspundere 
contravențională. „Parlamentul nu a adoptat o lege 
derogatorie pentru anumite persoane care să fi e absolvite 
de răspundere pentru fapta respectivă”, a explicat șeful IGP. 
Totodată, oamenii legii au anunțat că au reținut două persoane, 
care încercau să se infi ltreze în mulțime. „O persoană avea 
asupra sa ouă, iar altă persoană – pietre”, a mai precizat șeful IGP. 

Pe 14 aprilie legislativul de la Chișinău a adoptat 
modifi carea Codului contravențiilor administrative, prin 
care se interzic panglica Sf. Gheorghe și însemnele V și Z, 
asociate cu invazia rusă în Ucraina. Încălcarea interdicției 
prevede amenzi de la 4.500 până la 9.000 lei sau muncă 
neremunerată în folosul comunității de la 30 până la 60 de ore, 
iar pentru persoanele juridice și cu funcții publice amendă de 
la 9.000 până la 18.000 de lei. Președintele de onoare al PSRM 
și ex-președinte al republicii, Igor Dodon, a declarat că va 
contesta în instanță amenzile ce vor fi  aplicate pentru portul 
panglicii Sf. Gheorghe. „Considerăm neconstituțională legea 
privind interzicerea panglicii Sf. Gheorghe. A fost o greșeală a 
autorităților. Avocații vor contesta astfel de decizii în instanță – 
mai întâi în Moldova, iar apoi la Curtea europeană a drepturilor 
omului. Există deja precedente când astfel de decizii au fost 
anulate”, a punctat Dodon.

ZECE  DEPUTAȚI VOR ZECE  DEPUTAȚI VOR 
FI AMENDAȚI PENTRU FI AMENDAȚI PENTRU 

PORTUL PANGLICII PORTUL PANGLICII 
SF. GHEORGHESF. GHEORGHE

N. Baiboleanu

Frăție de steaguri – ale 
Găgăuziei, Rusiei și Sf. 
Gheorghe – la Comrat
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Aceasta este probabil una dintre cele mai 
mari dezvăluiri în domeniul spionajului 

de după afacerea Snowden. Potrivit unei 
anchete publicată recent în mai multe mijloace 
de informare în masă, unii clienţi ai companiei 
israeliene NSO, producătorul soft ware-ului 
Pegasus, au folosit acest produs de tip spyware 
pentru a pătrunde în laptopurile unor politicieni, 
jurnaliști sau activiști pentru drepturile omului.

Pegasus este probabil cel mai capabil spyware 
de acest gen dezvoltat vreodată de o companie 
privată. În momentul în care a pătruns în 
telefonul obiectivelor, el se transformă într-o 
unealtă de supraveghere non-stop, fără 
cunoștinţa persoanelor urmărite.

Ce poate face Pegasus odată instalat: copiază 
sms-uri, e-mailuri, mesaje WhatsApp, Signal, 
Telegram, extrage date din calendar, agendă de 
contacte, activează microfonul, activează camera, 
înregistrează convorbiri, înregistrează date GPS, 
poate stabili locul exact în care se afl ă persoana 
urmărită și contactele sale.

Pegasus are capacitatea de a infecta miliarde 
de telefoane care folosesc sisteme de operare 
iOS sau Android. Specialiștii în securitate 
informatică suspectează că variantele recente 
de Pegasus ocupă doar memoria temporară a 
telefonului, nu și hard drive-ul. Asta înseamnă că 
odată ce telefonul este oprit, spre exemplu, orice 
urmă a spyware-ului dispare.

Prima versiune Pegasus, descoperită în 2016, 
infecta telefoanele păcălind utilizatorii să dea 
click pe un link persoanelor, care instala soft ware-
ul.

De atunci însă, produsul NSO a devenit 
și mai performant. În prezent, scrie Th e 
Guardian, el poate infecta telefoanele speculând 
vulnerabilităţile sistemului de operare.

În 2019, WhatsApp a dezvăluit că soft ul NSO 
a fost folosit pentru a trimite spyware către mai 
bine de 1.400 de telefoane. Soft ul era instalat 
printr-un simplu apel WhatsApp către victimă. 
Nu era nici măcar nevoie ca aceasta să răspundă 
la apel.

Recent, NSO a început să exploateze 
vulnerabilităţile iMessage, aplicate preinstalată 
pe telefoanele iPhone. Apple a insistat că își 
actualizează constant soft ware-ul pentru a 
preveni astfel de atacuri.

Într-un interviu acordat Th e Guardian, 

Edward Snowden a declarat că  rezultatele 
anchetei de presă ilustrează modul în care 
programele comerciale de spionaj au făcut 
posibil ca regimurile respective să plaseze mult 
mai multe persoane sub cele mai invazive tipuri 
de supraveghere.

Pentru ca autorităţile abilitate să poată 
intercepta telefonul unui suspect, ele au trebuit 
„să pătrundă în casa cuiva, în mașina sau în 
biroul acestuia și ne-ar plăcea să credem că vor 
primi probabil un mandat”, a arătat Snowden. 
Dar programele spyware comerciale au facilitat 
ca supravegherea mult mai multor persoane să 
fi e mult mai accesibilă și ieft ină.

„Dacă pot face același lucru de la distanţă, 
cu costuri mici și fără riscuri, încep să o fac tot 
timpul, împotriva tuturor, chiar și a celor care 
prezintă mai puţin interes”, a spus el.

„Dacă nu faceţi nimic pentru a opri vânzarea 
acestei tehnologii, nu vor fi  doar 50.000 de ţinte. 
Vor fi  50 de milioane de ţinte și se va întâmpla 
mult mai repede decât se așteaptă oricare dintre 
noi”, afi rma Edward Snowden.

O parte a problemei a apărut din faptul că 
telefoanele mobile ale diferitelor persoane erau 
identice funcţional între ele.

„Când vorbim despre un dispozitiv de genul 
iPhone, toţi rulează același soft ware în întreaga 
lume. Deci, dacă găsesc o modalitate de a pirata 
un iPhone, au găsit o modalitate de a le pirata pe 
toate, a explicat el.

Snowden este de părere că un soft  cum ar 
fi  Pegasus este atât de puternic, încât oamenii 
obișnuiţi nu ar putea efectiv să facă nimic pentru 
a-l opri. Întrebat cum ar putea oamenii să se 
protejeze, el a făcut o comparaţie sumbră: „Ce 
pot face oamenii pentru a se proteja de armele 
nucleare?” 

„Există anumite industrii, anumite sectoare 
unde nu există protecţie și de aceea încercăm 
să limităm proliferarea acestor tehnologii. Nu 
permitem o piaţă comercială a armelor nucleare”, 
a continuat el.

Snowden a insistat că singura soluţie viabilă 
la ameninţarea soft ului este un memorandum 
internaţional asupra vânzării acestuia. „Ceea ce 
dezvăluie proiectul Pegasus este că grupul NSO 
este cu adevărat reprezentativ pentru o nouă 
piaţă malware, unde aceasta este o afacere cu 
scop lucrativ”, a spus el. „Singurul motiv pentru 

care NSO face acest lucru nu este să salveze 
lumea, ci să câștige bani.”

În urmă cu trei ani, istoricul israelian Yuval 
Noah Harari scria despre cum o serie de tehnici 
de supraveghere dezvoltate în Israel pot contribui 
la subminarea democraţiei.

„Israelul este lider în domeniul tehnicilor 
de supraveghere și a creat în Cisiordania 
ocupată un prototip de regim al supravegherii 
totale. Când palestinienii dau un telefon, când 
postează ceva pe Facebook sau merg dintr-un 
oraș în altul, sunt monitorizaţi de microfoane, 
camere, drone sau programe spion israeliene. 
Palestinienii administrează unele orașe și sate, 
însă israelienii sunt cei care controlează cerul, 
și spaţiul cibernetic. Este motivul pentru care 
este nevoie de un număr surprinzător de mic de 
militari israelieni pentru a controla 2,5 milioane 
de palestinieni din Cisiordania”.

Recent, scandalul legat de utilizarea 
programului spion Pegasus în întreaga lume 
arată cât de mult s-a extins acest model de 
supraveghere. Pegasus monitorizează orice 
aspect al vieţii obiectivului sau – comunicaţiile 
online, deplasările, ba chiar poate să-l fi lmeze în 
secret pe deţinătorul telefonului mobil.

Guvernele care au încheiat contracte cu 
NSO Group pot oricând să susţină că au avut 
în vedere aspectele pozitive ale regimului de 
securitate din Israel. Supravegherea populaţiei a 
jucat fără îndoială un rol important în reducerea 
numărului victimelor confl ictului israeliano-
palestinian. La apogeul celei de a doua intifade, 
în 2002, erau circa 500 de victime, în timp ce în 
2020 și-au pierdut viaţa doar trei israelieni. Poate 
fi  unul dintre motivele pentru care sistemele de 
supraveghere israeliene au ajuns un produs de 
export de succes, iar companii precum NSO 
Group se pot apăra spunând că nu fac afaceri 
decât cu guvernele, nu cu teroriștii, trafi canţi de 
droguri, lorzi ai războiului și interlopi.

În același articol publicat în 2018, Yuval 
Noah Harari atrage atenţia asupra unei teme de 
actualitate: confruntarea dintre democraţie și 
autoritarism. Cu ajutorul unor programe precum 
Pegasus, de această doctrină se poate alege 
praful. „De regulă, considerăm că lupta dintre 
democraţie și dictatură este una între două 
sisteme etice. De fapt, este o luptă între două 
sisteme de procesare a datelor. Democraţia 
distribuie procesarea informaţiilor către mai 
multe instituţii, iar dictaturile concentrează 
informaţia și puterea într-un singur punct. 

Tehnologia secolului XX nu permitea o 
concentrare masivă de informaţii. Nimeni nu 
avea abilitatea de a procesa o cantitate uriașă 
de date în timp scurt. Este unul dintre motivele 
pentru care URSS a luat decizii mai proaste 
decât SUA și pentru care economia sovietică a 
rămas în urmă.

Însă inteligenţa artifi cială poate întoarce 
roata. Ea va face posibilă procesarea într-un 
singur centru de putere a unei cantităţi uriașe 
de informaţii. Se poate ca sistemele centralizate 
să fi e chiar mai efi ciente, pentru că inteligenţa 
artifi cială funcţionează cu atât mai bine cu cât 
are mai multe informaţii și putere în același loc 
– ar putea deveni avantajul decisiv al acestor 
regimuri în secolul XXI”.

PEGASUS: CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ PEGASUS: CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ 
A SPIONAJULUI CIBERNETIC A SPIONAJULUI CIBERNETIC 

Colonel (r) Liviu GĂITA
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Medicina clasicăMedicina clasică

Bathory s-a născut într-o nobilime protestantă, proeminentă 
din Ungaria. Familia ei controla Transilvania, iar unchiul ei, 

Ștefan Bathory, era rege al Poloniei. A fost crescută la castelul familiei 
din Ecsed, în Ungaria. În anul 1575, s-a căsătorit cu contele Ferencz 
Nadasdy, un membru al unei alte puternice familii maghiare, iar 
ulterior s-a mutat la Castelul Cachtice, un cadou de nuntă din partea 
familiei Nadasdy. Între anii 1585 și 1595, Bathory a născut patru copii. 
După moartea lui Nadasdy, în anul 1604, au început să apară zvonuri 
despre cruzimea lui Bathory.

Deși relatările anterioare privind uciderea unor femei ale ţăranilor 
fuseseră aparent ignorate, afi rmaţiile din anul 1609, conform cărora 
ar fi  ucis și femei din familii nobile, au atras atenţia. Vărul ei, Gyorgy 
Th urzo, conte palatin al Ungariei, a primit ordin de la Mathias, pe 
atunci rege al Ungariei, să investigheze fenomenul. Contele palatin a 
stabilit, după ce a luat mărturii de la oamenii care locuiau în zona din 
jurul domeniului ei, că Bathory torturase și omorâse peste 600 de fete 
cu ajutorul servitorilor ei. La data de 30 decembrie 1609, Bathory și 
servitorii ei au fost arestaţi. Servitorii au fost judecaţi în anul 1611, 
iar trei dintre ei au fost executaţi. Deși nu a fost niciodată judecată, 
Bathory a fost închisă în camerele sale de la Castelul Cachtice, unde 
a rămas acolo până la moarte. Pe de altă parte, deși documentele din 
procesul din 1611 au susţinut acuzaţiile aduse împotriva ei, cercetătorii 
moderni au pus la îndoială veridicitatea acuzaţiilor. Bathory a fost o 
femeie puternică, devenită și mai puternică datorită controlului pe 
care l-a exercitat asupra averilor lui Nadasdy, după moartea acestuia. 
Faptul că o datorie mare a lui Mathias către Bathory a fost anulată de 
către familia ei, în schimbul îngăduinţei de a-i gestiona captivitatea, 
sugerează că faptele care i se atribuie au fost calomnii motivate politic, 
care au permis rudelor să își însușească pământurile.

Consultând și alte surse, putem observa un fi r narativ puţin diferit, 
care conţine niște informaţii inedite. Elisabeta a fost logodită cu Ferenc 
Nadasdy, la vârsta de 11 ani, conform unui acord politic, practicat în 
cercurile aristocraţiei. La vârsta de 13 ani, Elisabeta a rămas însărcinată 
cu Laszlo Bende, un funcţionar de la castelul Sarvar. Deși nu avea 
vârsta de 18 ani, Ferenc l-a pedepsit sever pe funcţionar: l-a castrat, 
iar apoi l-a aruncat unei haite de câini. Elisabeta a fost mutată la un 
alt castel, unde a născut, în 1574, în secret, o fi ică pe nume Anastasia 
Bathory. Ferenc s-a asigurat că fi ica va rămâne un secret și a acceptat să 
se căsătorească cu Elisabeta pe 8 mai 1578. Să fi  fost nașterea Anastasiei 
motivul pentru care a înnebunit?

La ora actuală nu există instrumente de drept 
internaţional care să poată acţiona efi cient atunci 
când un soft  este vândut de o fi rmă dintr-o ţară 
într-o altă ţară cu scopul de a limita drepturile 
omului. Există doar Aranjamentul Wassenaar 
care privește controlul armelor convenţionale, 
precum și al bunurilor și tehnologiilor cu dublă 
utilizare (în această ultimă categorie ar intra 
și soft ul Pegasus), dar obligaţiile semnatarilor 
acestui acord internaţional sunt foarte vag 
constrângătoare, iar Israelul oricum nu este 
parte semnatară a acestui acord. Datorită 
dezvăluirilor „Proiectului Pegasus” este foarte 
posibil să apară discuţii referitoare la crearea 
unui nou cadru internaţional în materie de 

export de soft  care poate fi  folosit pentru a leza 
drepturile omului.

Foarte grav referitor la Pegasus este că acesta 
atacă în profunzime intimitatea, având efecte 
mult mai devastatoare decât simpla interceptare 
a unor convorbiri telefonice. Interceptarea 
acestor convorbiri private este destul  de 
bine reglementată la ora actuală în marea 
majoritate a democraţiilor constituţionale, 
dar situaţiile generate de folosirea unui soft  
de tip NSO nu sunt acoperite de norme legale 
sau constituţionale decât prin extensia celor 
existente. Va fi  nevoie de o refl ecţie aprofundată 
în viitorul apropiat referitor la modalitatea de a 
reglementa asemenea situaţii pentru a asigura 

respectarea drepturilor omului.
Este evident că, în continuare, cetăţenii 

statelor democratice vor trebui protejaţi 
împotriva actelor de terorism prin operaţiuni de 
supraveghere electronică extinsă. Cum anume 
se va putea realiza această protecţie având 
garanţia că guvernele nu încalcă drepturile 
omului rămâne o întrebare deschisă.

Cum folosirea acestor tehnologii este greu 
de probat și cum argumentul luptei împotriva 
terorismului poate fi  și este  oricând oferit, 
liderii autoritari au căpătat încredere că folosirea 
soft ului Pegasus sau alte astfel de operaţiuni 
abuzive nu le vor aduce nici un prejudiciu și vor 
rămâne în continuare la putere.

BATHORY ERZSEBET, BATHORY ERZSEBET, 
O VICTIMĂ SAU O VICTIMĂ SAU 
O CRIMINALĂO CRIMINALĂ

O durere în partea dreaptă resimţită de copii poate să-i pună în gardă 
pe cei mai mulţi dintre părinţii care se tem să nu fi e vorba de o 

apendicită. Această afecţiune poate da complicaţii și nu este anunţată de 
fi ecare dată de durerea intensă.

CELE MAI FRECVENTE CAZURI DE APENDICITĂ APAR DUPĂ 
VÂRSTA DE 6 ANI.

Apendicita este un  tub subţire, în formă de deget, care este legat de intestinul 
gros. Este poziţionat în partea dreaptă jos a burticii copilului. Iniţial, s-a crezut 
că nu are un rol anume în organism, dar un studiu efectuat de cercetători 
americani a indicat faptul că susţine sistemul imunitar, prin protejarea fl orei 
bacteriene de la nivelul tubului digestiv. Apendicita este de fapt o umfl are a 
apendicelui urmată de o infectare a acestuia și reprezintă o urgenţă medicală, 
deoarece acel mic organ se poate rupe. Perforarea apendicelui poate să conducă 
la apariţia altor infecţii, de aceea, dacă apendicita nu este tratată în timp util, 
este posibil să fi e fatală. Întrucât apendicele nu este un organ vital, eliminarea 
acestuia nu este dăunătoare.

MOTIVE PENTRU CARE SE BLOCHEAZĂ APENDICELE

Atunci când interiorul apendicelui este blocat de ceva, este o chestiune de 
timp până când apare o infecţie. Infl amaţia poate fi  provocată de acumularea 
de mucus, paraziţi intestinali sau chiar materii fecale. Apendicele se umfl ă 
din cauza bacteriilor care încep să se dezvolte cu rapiditate. Apoi, alimentarea 
cu sânge este întreruptă, ceea ce atrage cedarea sa, manifestată prin spargere 
sau rupere. După perforare, apendicele lasă să pătrundă în exteriorul său 
reziduurile care l-au blocat, iar acestea se extind în abdomen , provocând o 
infecţie serioasă, ameninţătoare de viaţă, numită peritonită.

CE PRESUPUNE TRATAREA APENDICITEI

Planul de tratament depinde de stadiul bolii. De pildă, unii copii pot avea 
nevoie să ia antibiotice o perioadă. De asemenea, o operaţie laparoscopică, care 
nu necesită incizii mari, nu este recomandată în cazul perforării apendicelui. 
În schimb, metoda clasică de îndepărtare a acestui organ infl amat se numește 
apendicectomie și este cel mai frecvent tip de intervenţie chirurgicală de 
urgenţă pentru copii. Majoritatea copiilor se recuperează fără probleme pe 
termen lung după această intervenţie, chiar dacă trezește temeri părinţilor din 
cauza necesităţii anesteziei generale. Chirurgul face o tăietură în partea dreaptă 
jos a abdomenului, găsește apendicele și-l elimină. În cazul în care depistează 
că organul s-a rupt, introduce un tub pentru a drena reziduurile eliminate 
după perforare. După operaţie, copilul va mai rămâne în spital 4-5 zile, dacă 
apendicele nu s-a rupt, și până la 2 săptămâni, în situaţia în care a avut loc 
perforarea. Iniţial, nu va avea voie să bea și să mănânce, apoi, treptat, își va relua 
alimentaţia obișnuită.

APENDICITAAPENDICITA
SIMPTOME CARE TREBUIE SĂ VĂ ALERTEZESIMPTOME CARE TREBUIE SĂ VĂ ALERTEZE  

ATENŢIE
Un apendice iritat duce rapid la o infecţie bacteriană și se poate rupe 

chiar și în câteva ore.
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Baschet

REUȘITE DE MAIREUȘITE DE MAI
de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

În perioada 15-17 aprilie a.c., la Cluj – 
Napoca a avut loc ”Maratonul Scrimei 

Clujene”, prima competiție națională de scrimă 
pentru copii cu vârstele cuprinse între 8 și 
17 ani. La startul întrecerilor au fost înscriși 
peste 250 de participanti, din Cluj, București, 
Timișoara, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, 
dar și Budapesta.

Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a participat 
cu scrimeri la categoriile U9, U11, U13, U15 și 
U17 obținând 4 medalii.

Dar iată și rezultatele complete ale sportivilor 
pregătiți de către Claudiu Moldanski: Loc 2 – 

Vesel Fabian – U9 băieți; Loc 3 – Gortoescu 
Irina – U9 fete; Loc 3 – Stănescu Antonia – 
U11 fete; Loc 5 – Pelaghie Alesia – U11 fete; 
Loc 8 – Mărăcineanu Anisia – U 11 fete; Loc 
8 – Grumăzescu Flavius – U11 băieți; Loc 
3 – Macovei Alexandru – U17 băieți; Loc 5 
– Sandu Pavel – U17 băieți. Premiul Special: 
Pelaghie Andreea.

Sportivii ploieșteni își vor continua pregătirea 
în vederea participării la Campionatele 
Naționale ce urmează să se desfășoare în luna 
mai, la categoria Tineret U19, respectiv iunie la 
Copii U9, U11 și U13.

Echipa de baschet „U13” a CSM Ploieşti a 
cucerit, pentru al doilea an la rând, titlul 

de campioană naţională, după ce a câştigat, cu 
95-70 (26-21, 19-17, 34-14, 16-18), ultimul act 
al Turneului Final desfăşurat în Sala Sporturilor 
Olimpia.

Echipa pregătită de Ionuț Ivan a reușit 23 de 
victorii în tot atâtea partide disputate, cea mai… 
strânsă fi ind cea din semifi nala cu ACS Dan 
Dacian Bucureşti, obţinută la doar …15 puncte. 

Eroii victoriei din fi nală au fost: Roberto 
Săndulescu (30 puncte), Vlad Borcan (22, 1×3), 
David Iordăchescu (16), Andrei Nicolae (12), 
Tudor Mihalea (4), Teodor Mihalea (4), Filip 
Barbu (4), Rareş Tudorie (2), Alexandru Petre 
(1), Ciprian Coniac, David Ilie şi Ştefan Dobre. 
La performanţa din acest an au contribuit şi 
ceilalţi componenţi ai lotului Darius Coman, 
Eduard Vasile, Rareş Radu şi Richard Enache.

Festivitatea de premiere a fost ofi ciată de 
reprezentanţii Federaţiei Române de Baschet: 
Constantin Ioan – antrenor coordonator, 
Ancuţa Stoenescu – şef departament „3×3” şi 
Şerban Sere – membru în Consiliul Director.

Aşa cum se obişnuieşte la Turneele Finale, 
Federaţia Română de Baschet a acordat şi 
premii individuale, stabilind, totodată, şi „cel 
mai bun 5” al competiţiei. De la CSM Ploieşti, 

Vlad Borcan a fost coşgheterul turneului, cu 
93 de puncte înscrise în 5 partide, performanţă 
care l-a propulsat şi în „echipa turneului”, alături 
de colegul lui, David Iordăchescu. „Best fi ve” a 
fost completat de Horia Păsat (ACS Dan Dacian 
Bucureşti), Darius Miron (U-BT cluj-Napoca) şi 
Răzvan Buzguţă (CSM CSU LPS Oradea).

În ceea ce priveşte premiile individuale, „cel 
mai bun pasator” a fost Alexandru Popovici 
(ACS Dan Dacian Bucureşti – 13 assist-uri), 
cel mai bun recuperator a fost considerat Ştefan 
Boşoancă (ACS Dan Dacian Bucureşti – 66 
recuperări), „cel mai de perspectivă jucător” 
a fost văzut Răzvan Buzguţă (CSM CSU LPS 
Oradea), iar titlul de MPV i-a revenit, pe baza 
indicelui de efi cienţă, lui Andrei Popa (CSU 
Ştiinţa Slam Bucureşti).

Rezultatele zilei fi nale a turneului au fost 
următoarele:

Meci de clasament – locurile 7-8: CSŞ 
Târgovişte – ACS Alpha Sport Sibiu 55-67

Meci de clasament – locurile 5-6: ACS 
StoMart Iaşi – CSU Ştiinţa Slam A Bucureşti 58-
75

Finala mica: ACS Dan Dacian Bucureşti – 
ACS U-BT Cluj-Napoca 74-69

Finala mare: CSM Ploieşti – CSM CSU LPS 
Oradea 95-70.

5 PREZENȚE PE 5 PREZENȚE PE 
PODIUM PENTRU PODIUM PENTRU 

CS PETROLUL CS PETROLUL 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a obținut 3 
locuri I, un loc II și un loc III la prima 

ediție a Cupei Mării Negre la ciclism, care a 
avut loc la data de 16 aprilie a.c., la Medgidia, 
competiția fi ind echivalentă cu Cupa României 
pentru Copii.

Astfel, Diana Pospai a ocupat primul loc la 
categoria Copii A Licențiați, David Coman s-a 
clasat al doilea la Copii A Licențiați, în timp ce 
la categoria sportivilor Nelicențiați s-au obținut 
două locuri I, prin Vlad Bălan (Copii A) și 
Teodora Minculescu (Copii B) și un loc III, prin 
Matilde Burghelea (Copii C).

„Sportivii noștri de la Categoria A și-au 
îndeplinit obiectivul, aratând o condiție fi zică 
conformă cu stadiul pregătirii lor”, a precizat 
antrenorul Ovidiu Burghelea.

La startul competiției de la Medgidia s-au 
aliniat 74 de copii, de la 20 de cluburi din țară.

CSM PLOIEȘTI RĂMÂNE CAMPIOANĂ CSM PLOIEȘTI RĂMÂNE CAMPIOANĂ 
NAȚIONALĂ LA U13!NAȚIONALĂ LA U13!

4 MEDALII PENTRU CS PETROLUL LA 4 MEDALII PENTRU CS PETROLUL LA 
MARATONUL SCRIMEI CLUJENEMARATONUL SCRIMEI CLUJENE

Petrolul Ploiești a reușit promovarea în 

Liga 1 la fotbal după șase ani, ceea ce 

echivalează cu o satisfacție imensă pentru 

toți cei care iubesc culorile galben-albastru, 

așa  încât luna mai 2022 va rămâne în istoria 

clubului ploieștean. Și pentru echipa de baschet 

U13 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești este 

prilej de sărbătoare, după ce formația pregătită 

de Ionuț Ivan și-a păstrat în vitrină trofeul de 

campioană obținut anul trecut. Iar prezența 

micilor baschetbaliști pe gazonul arenei „Ilie 

Oană” în pauza meciului care a adus promovarea 

pentru Petrolul nu poate decât să constituie un 

imbold pentru aceștia.

Și echipa care reprezintă Asociația Județeană 

de Fotbal Prahova, condusă de Silviu Crîngașu, 

a devenit campioană națională în competiția 

Cupa Regiunilor, pe care a câștigat-o în fața 

formației din județul vecin, Brașov, cu 2-0, 

acesta fiind primul triumf obținut la final 

de aprilie, dar care poate fi considerat ca 

deschizător de drumuri pentru primele două 

performanțe sportive prahovene menționate în 

acest editorial.

Nu ne rămâne decât să îi felicităm pe cei care 

au scris istorie la început de mai și să nădăjduim 

că vor urma și alte reușite care să fie menționate 

în aceste pagini de sport.
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PETROLUL PLOIEȘTI REVINE 
ÎN LIGA 1 DUPĂ 6 ANI!

Judo

Fotbal

Lovitura de începere a fost dată, în mod simbolic, de către Octavian 
Grigore, jucător care a evoluat în lunga sa carieră doar la Petrolul 

Ploiești, având 449 de meciuri în tricoul galben-albastru, iar atmosfera 
creată de fani a fost una extraordinară, mii de suporteri invadând terenul 
după fl uierul fi nal al „centralului” Iulian Călin pentru a se bucura alături 
de favoriți.

Petrolul: R. Avram – Sg. Pîrvulescu, Meijers, Huja, Țicu (cpt.) (V. Lică 
87) – Cebotaru, Seto (M. Chindriș 46) – M. Bratu (Mih. Constantinescu 
76), Cioiu (Tucaliuc 60), Măzărache (Pashov 76) – Jarovic. Rezerve 
neutilizate: Moroz – Boțogan, Velisar, Dr. Gheorghe. Antrenor: Nicolae 
Constantin. Eliminat: Senad Jarovic 58 (roșu direct).

Concordia Chiajna: Aldescu – Borța, Marc (cpt.), Palmeș, Cherecheș – 
Rz. Matiș, D. Codrea, L. Ion (N. Roșu 46) – N. Popescu (Nic. Pîrvulescu 
66), Sokovic (Plazonja 46), Ad. Voicu (Batin 75). Rezerve neutilizate: D. 
Moldovan – Ct. Alexe, Taub, M. Dumitru, Bg. Barbu. Antrenor: Ianis Zicu.

Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti – Argeş). Asistenți: George Florin Neacşu 
(Câmpulung Muscel) și Ferencz Tunyogi (Zalău). Rezervă: Constantin 
Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea). Observatori: Gheorghe Mihalache (Buzău) 
și Mircea Bucur (Târgu Mureş).

Echipa Asociației Județene de Fotbal Prahova (Președinte: Silviu Crângașu) a câștigat sâmbătă, 30 mai, la Mogoșoaia, Cupa Regiunilor, dupa ce a 
învins cu 2-0 echipa județului Brașov, ambele goluri fi ind reușite de Narcis Țânțaru.

Antrenorii Iulian Mărgărit și Dragoș Mihalache s-au bazat în fi nală pe următorii jucători: Marinică (Atletic United) – Trifan (Petrolul 95), Oprea (Atletic), 
Ov. Gheorghe (Tricolorul Breaza), 
Mihăilă (Atletic) – Țânțaru (Atletic), 
Jitaru (Atletic), Duricu (Tricolorul), 
Roșu (Tricolorul) – Comnoiu (CS 
Păulești), Cr. Vasile (CS Păulești), 
iar pe parcursul reprizei secunde au 
intrat și H. Nicolae (Atletic), Enciu 
(CS Păulești), Ștefan (CS Păulești) și 
Ruptureanu (CS Păulești).

Premierea a fost efectuată de 
reprezentantul FRF, Aurel Ionescu, 
iar pe lângă medaliile oferite fi ecărei 
echipe, fi ecare jucător a plecat 
acasă cu echipamentul de joc pus 
la dispoziție de către FRF pentru 
această fi nală.

Bogdan Petre, judoka legitimat la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, a obținut, în 
acest weekend, medalia de argint, în Sala Polivalentă din Bucureşti, 

la Cupa Europeană de Judo pentru Cadeţi – „U18”, competiţie ce punctează 
în clasamentul mondial al acestei categorii de vârstă.

Bogdan Petre a reuşit victorii la Ştefan Kovinic (Muntenegru) şi la Mateja 
Borojevic (Serbia) în primele două tururi, apoi s-a impus în semifi nală în 
faţa românului Darius Georgescu, dar a pierdut în fi nală lupta cu turcul 
Recep Ergin.

Un alt sportiv al clubului ploieștean, Vanessa Tolea, a ocupat locul al 
V-lea la categoria ei de greutate după ce a trecut, pe rând, de Vusala Hajiyeva 
(Azerbaidjan) şi Silvia Pomană (România), apoi a pierdut în semifi nale la 
Seyma Yildirim (Turcia), care avea să şi câştige medalia de aur, după care a 
fost învinsă în lupta pentru „bronz” de Sara Jocic (Serbia).

La competiţia din Capitală au participat 348 de sportivi din 25 de ţări ale 
Europei. Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti sunt pregătiţi de Gheorghe 
Savu (coordonator), Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu şi Cosmin 
Slăveanu.

BOGDAN PETRE, MEDALIE DE BOGDAN PETRE, MEDALIE DE 
ARGINT LA CUPA EUROPEANĂ ARGINT LA CUPA EUROPEANĂ 

PENTRU CADEȚIPENTRU CADEȚI

AJF PRAHOVA A CÂȘTIGAT CUPA REGIUNILORAJF PRAHOVA A CÂȘTIGAT CUPA REGIUNILOR

Continuare din pagina 1

 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
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SPRINTEN INFOMAR EDITURĂ și TIPOGRAFIE
E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
imprimate tipizate, flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage, mape de 
prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0244.546.501

Guvernul a aprobat măsuri 
temporare pentru acordarea unui 

sprijin material persoanelor afl ate în 
situații de risc de sărăcie extremă, dar 
și pentru protejarea altor categorii de 
populație vulnerabile. Cardurile vor fi  
distribuite prin Poștă. Măsurile fac parte 
din pachetul „Sprijin pentru România” 
și sunt destinate următoarelor categorii: 
pensionari ale căror venituri nete lunare 
sunt mai mici sau egale cu 1500 lei (peste 
2,3 milioane de benefi ciari); persoanelor 
încadrate în grad de handicap grav, 
accentuat sau mediu, ale căror venituri 

nete lunare sunt mai mici sau egale cu 
1500 lei (peste 400.000 de benefi ciari); 
familiilor cu cel puțin 2 copii în întreținere 
ale căror venituri nete lunare pe membru 
de familie sunt mai mici sau egale cu 600 
lei; familiilor monoparentale ale căror 
venituri nete lunare pe membru de familie 
sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiilor 
care au stabilit dreptul la ajutorul social 
în condițiile Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat; persoanelor fără 
adăpost. Sprijinul material în sumă de 
250 de lei, acordat o dată la două luni, 
are scopul să compenseze o parte din 

cheltuielile cu hrana 
pentru asigurarea 
traiului zilnic.  Se vor 
acorda tichete sociale 
pe suport electronic 
pentru achiziționarea 
de produse alimentare 
de bază și/sau pentru 
asigurarea de mese 
calde. Cardurile ar 
urma să fi e transmise 
prin Poștă începând 
cu data de 1 iunie, iar 
valabilitatea acestora 
este de un an.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a 
semnat, luni, contractul pentru serviciile de elaborare a Studiului de 

fezabilitate a investiției denumită  „Modernizarea, reabilitarea și extinderea 
traseului Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin 
Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G.” 

Valoarea SF-ului se ridică la suma de 3.326.930,60 lei (cu TVA), 
dintre care 2.610.616,05 lei (inclusiv TVA) sunt asigurați din fonduri 
nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 
(POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea capacității benefi ciarilor 
de a pregăti și implementa proiecte fi nanțate din FESI și diseminarea 
informațiilor privind aceste fonduri”. Diferența va fi  acoperită din bugetul 
județului Prahova. 

Studiul va fi  realizat de asocierea de fi rme SC Total Road SRL și SC Beta 
Cops SRL, iar durata de elaborare este de 180 de zile.

Traseul va avea o lungime de aproximativ 88,6 km, asigurând 
conectivitatea a șapte unități administrativ-teritoriale (Azuga, Bușteni, 

Valea Doft anei, Bertea, Aluniș, Vărbilău și Gura Vitioarei) și urmând să 
deservească minimum 35.000 utilizatori.

Noul drum, denumit Transbai, va porni de la Azuga, respectiv Bușteni, 
traversând golul alpin Munții Baiului până la Trăisteni și continuă pe DJ 
102I (Trăisteni-Teșila), DJ 101T (Teșila-Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău- Poiana 
Vărbilău) și DJ 100G (Poiana Vărbilău-Gura Vitioarei), până în comuna 
Gura Vitioarei. De asemenea, prin acest traseu se va asigura conectivitatea 
directă cu rețeaua TEN-T prin intermediul drumului european E 60 (DN 
1) și DN 1A.

CIRCULAȚIE DIRIJATĂ CIRCULAȚIE DIRIJATĂ 
PE BULEVARDUL PE BULEVARDUL 

BUCUREȘTIBUCUREȘTI

Primăria Ploiești și Poliția Locală derulează un proiect 
pilot de fl uidizare a trafi cului în zona Bariera București. 

Astfel, echipajele poliției vor fi  prezente, în fi ecare dimineață, 
în zona trecerii de pietoni din dreptul primei stații de autobuz 
situată la ieșirea de pe pod, pe Bulevardul București, pe sensul 
de mers spre Capitală și în sensul giratoriu de la intersecția 
Bulevardul Petrolului cu Bulevardul București. Administrația 
spune că „semnalele primite din partea ploieștenilor privind 
această acțiune sunt pozitive, avându-se în vedere, în viitorul 
apropiat, extinderea acestui program pilot și în alte zone ale 
orașului.” Nu știm noi cât de „pilot” este această inițiativă 
sau cât de extraordinară este ideea. Credem că era mult mai 
nimerit ca în zona de sud să fi e repuse în funcțiune cele două 
pasaje pietonale subterane, investiții inițiate de acum cinci 
ani și trase apoi pe linie moartă, în așteptarea unei fi nanțări 
guvernamentale, prin PNI „Anghel Saligny”.

DE LA 1 IUNIE SE DISTRIBUIE DE LA 1 IUNIE SE DISTRIBUIE 
CARDURILE PENTRU CARDURILE PENTRU 

PERSOANELE VULNERABILE PERSOANELE VULNERABILE 

Transbaiul, un proiect gândit de administrația județeană în 
urmă cu vreo 10 ani, prinde contur abia acum, dar într-o formă 

cu mult extinsă. Dacă ideea inițială se referea la o legătură peste munți 
între Valea Prahovei și Valea Doft anei, noul proiect vizează accesul 
direct dintre Valea Prahovei, Valea Doft anei, Valea Slănicului și Valea 
Teleajenului.

TRANSBAIUL PRINDE VIAȚĂ LA 10 ANI DE LA TRANSBAIUL PRINDE VIAȚĂ LA 10 ANI DE LA 
INIȚIEREA PROIECTULUIINIȚIEREA PROIECTULUI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro


