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La propunerea primarului Andrei Volosevici 
și a consilierului local Radu Alexandru 

Simionescu, precum și cu referatul de aprobare 
al Direcției de Comunicare, Relații Publice și 
Situații de Urgență,  Primăria Ploiești a hotărât 
să-și depună candidatura în vederea obținerii de către 
municipiul Ploiești a titlului de „Capitala Tineretului 
din România 2024.” Un proiect de hotărâre în acest 
sens va fi  supus aprobării Consiliului Local în 
ședința ordinară din 30 mai. Aleșii locali vor decide 
dacă își asumă și vor susține pentru municipalitate 
o asemenea candidatură care implică un efort 
substanțial în atingerea unor anumite standarde.

APA NOVA A DAT ÎN 
JUDECATĂ CONSILIUL 

LOCAL PLOIEȘTI

PLOIEȘTIUL VISEAZĂ SĂ DEVINĂ CAPITALA 
TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2024

Extremismul 

din Ucraina

OCOLUL PĂMÂNTULUI 9
Parteneriat CJ Prahova-

CNAIR pentru pasajele 

rutiere din Sinaia și Azuga

Consiliul Județean 

ajută Hidro Prahova 

cu 10 milioane de lei

27.500 de biserici, atâtea câte 
sunt ofi cial în țară, ori 2 preoți 
(în medie/biserică) înmulțit cu 
3500 ron pe lună (atât cât este 
un salariu minim preoțesc-
stabilit zilele acestea prin lege) 
însumează un total de 192 de 
milioane de lei. Înmulțiți suma 
asta cu 12 luni și vedeți că 
într-un an statul plătește peste 
2 miliarde de lei noi pentru 
salariile fețelor bisericești (peste 
460 mil euro). Atrag atenția 
și asupra faptului că un preot 
lucrează, în medie, undeva la 
12 zile într-o lună întreagă. 
Restul zilelor sunt umplute cu 
rugăciuni…de acasă.

Am înșirat toate cifrele 
astea pentru a trage singuri o 
concluzie. E mult, e puțin!? Vă 
las pe voi să judecați.

Eu mă rezum la a spune 
doar atât. Acești 50 de mii de 
preoți din țară sunt, ca număr, 
puțin sub numărul de soldați 
ai armatei române, care are 
undeva la 70 de mii de oameni 
și, totodată, sunt aproape egali 
cu numărul medicilor (57 
de mii) dar și mult sub cel al 
profesorilor (250 de mii).

Nu întâmplător am înșirat 
aceste categorii profesionale. 
Fiecare dintre ele consider că 
reprezintă stâlpi ai societății în 
care trăim.

Și, acum, pentru că tot îi 
plătim din banii noștri, (nu din 
mila noastră ci din impozite și 
taxe obligatorii), cred că a venit 
timpul ca și tagma bisericească 
să răspundă nevoilor societății, 
direct, nu cu dublă subordonare, 
asemeni oricărui angajat la stat. 
Că doar, deh, și ei sunt bugetari! 

Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat asupra 
dosarului înaintat de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, în contradictoriu cu Primăria 
Ploiești, privind legalitatea transferului arhitectului 
șef de la Primăria Mizil, la Primăria Ploiești, operat în 
2020. Instanța a păstrat verdictul Tribunalului Ploiești 
care decisese anterior că transferul nu a respectat 
legislația în vigoare. Motivația ține de faptul că funcția 
de arhitect șef la un oraș mic, precum Mizil, nu este 
echivalentă cu cea de arhitect șef al unui municipiu 
care, pe deasupra, este și reședință de județ.

Apa Nova a acționat în instanță Consiliul Local Ploiești 
pentru că a refuzat să emită o hotărâre de majorare 

a tarifelor. Operatorul de apă-canal cere Tribunalului 
Prahova să oblige consilierii să adopte majorarea tarifelor, 
dar în același dosar solicită și plata unor despăgubiri pentru 
prejudiciul creat. În prezent, tarifele practicate de Apa 
Nova Ploiești sunt de 3,11 lei/mc apă potabilă și 1,38 lei/
mc canalizare, fără TVA. Operatorul a solicitat majorarea 

cu 14,47 % pentru apa potabilă și 15,22% pentru canalizare. 
Dacă ar fi  aplicată această măsură, noile tarife ar ajunge la 
3,56 lei/mc pentru apa potabilă și 1,59 lei /mc canalizare, 
exclusiv TVA. Ca să scape de proces, Primăria Ploiești a 
emis un proiect de hotărâre, dar acesta prevede o majorare 
de aproximativ de 18%, respectiv, la 3,67 lei/mc apa potabilă, 
fără TVA și 1,64 lei/mc canal, fără TVA. 

MUNICIPALITATEA 
A RĂMAS FĂRĂ 
ARHITECT ȘEF

MUNICIPALITATEA PREGĂTEȘTE O 
SCUMPIRE A APEI DE APROXIMATIV 18%

COALIȚIA DE 
GUVERNARE TOACĂ 

IAR MILIARDE DE LEI 
PE MĂSURI SOCIALE!
Coaliția de guvernare se laudă că a lansat un nou 

pachet de măsuri sociale și economice „Sprijin 
pentru România”, în valoare de 1,1 miliarde euro. 
Acesta vine după ajutoarele anunțate deunăzi vreme, în 
valoare de 17,5 miliarde de lei.

Noul pachet include unele acțiuni care vor intra în 
vigoare de la 1 iulie 2022, iar acestea sunt:

-amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru 
cetățenii și companiile care se confruntă cu difi cultăți 
fi nanciare din cauza crizelor multiple din ultima 
perioadă;
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TESTARE GRATUITĂ PENTRU DEPISTAREA TESTARE GRATUITĂ PENTRU DEPISTAREA 
HEPATITEI VIRALE, ÎN PRAHOVAHEPATITEI VIRALE, ÎN PRAHOVA

În cadrul programului de screening sunt eligibile doar 
persoanele care au peste 18 ani și domiciliul în județele 

Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, 
Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt sau Vâlcea. Nu sunt 
incluse gravidele și persoanele lipsite de libertate. Conform 
cerințelor impuse de Comisia Europeană, minim 60% din 
totalul persoanelor testate trebuie să aparțină unei categorii 
vulnerabile: persoane sărace (media venitului pe cap de 
familie mai mică decât salariul minim pe economie, șomeri, 
benefi ciari ai venitului minim garantat), care lucrează pe 
cont propriu în agricultură, din mediul rural, care nu au 
documente de identitate, din centre de plasament sau care 
au părăsit sistemul de protecție a copilului, persoane fără 
adăpost, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități 
sau care au copii cu dizabilități, familii monoparentale, 
persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și 
alte substanțe toxice etc. Toate datele persoanelor testate în 
cadrul programului sunt introduse în Sistemul Electronic 
de Evidență a Screening-ului (SEES), registru electronic 
dezvoltat pentru screeningul de hepatite, gestionat de 
Institutul Național de Sănătate Publică. 

Dr. Liliana Gheorghe: „România poate intra în 
plutonul țărilor aliniate strategiei OMS, de eliminare a 

hepatitelor virale”

Despre importanța acestui proiect a vorbit profesor dr. 
Liliana Gheorghe, managerul Proiectului LIVE(RO)2-
SUD, medic primar gastroenterologie și hepatologie la 
Institutul Clinic Fundeni: „În primele zece luni de la debutul 
campaniei, cu suportul medicilor de familie implicați, am 
testat aproximativ 60.000 de persoane, peste 40.000 doar în 
județele Argeș si Dolj, unde campania s-a încheiat la fi nalul 
lunii aprilie. Am salvat 1.377 de vieți, însemnând pacienții 

depistați cu virusul hepatitic B sau C. Observăm o prevalență 
medie de 2,3% până acum, raportat la numărul persoanelor 
testate în proiect, cu rate de la 1,99% în județul Dolj și aproape 
3% în județul Olt. Conform datelor centralizate în aceste 
luni de campanie avem un număr mai mare de pacienți cu 
virusul hepatitic B în populația activă până în 54 de ani. În 
ceea ce privește virusul hepatitic C, acesta este mai prezent la 
pacienții depistați de peste 54 de ani. Majoritatea persoanelor 
infectate nu sunt diagnosticate și tratate, răspândind infecția 
și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală, 
atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic. Consider 
că anul 2022 reprezintă un an decisiv, în care România își 
poate dovedi performanța și poate intra în plutonul țărilor 
aliniate strategiei OMS, de eliminare a hepatitelor virale ca 
amenințare pentru sănătatea publică până în 2030.”

Dr. Simona Schnelbach, președinte al Colegiului 
Medicilor Prahova, despre prevenție în depistarea hepatitei

La rândul său, medicul Simona Schnelbach, președinte 
al Colegiului Medicilor Prahova și coordonatorul județean 
în proiectul LIVE(RO)2-SUD, a declarat: „Prevenția 
este una dintre cele mai importante măsuri pentru 
îmbunătățirea stării de sănătate a populației, este apanajul 
asistenței medicale primare, medicul de familie reprezentând 
specialistul de prim impact al pacientului aparent sănătos 
care trebuie testat periodic în vederea depistării precoce a 
unor afecțiuni grave. Hepatitele virale fac parte din categoria 
afecțiunilor frecvent asimptomatice, subdiagnosticate, care 
prin cronicizare conduc implacabil la complicații majore 
și deces. Salutăm și susținem total efortul intens depus 
de echipa de gastroenterologie a Institutului Fundeni în 
realizarea acestui proiect și ne dorim ca el să devină în viitor 
program național în benefi ciul întregii populații.”

Proiectul LIVE(RO)2-SUD, fi nanțat 
din fonduri europene, prin care se va 

realiza campania de testare gratuită pentru 
depistarea hepatitei virale a ajuns și în 
Prahova, având o perioadă de desfășurare 
de șase luni, începând cu luna mai, cu 
implicarea a 55 de cabinete de medicină de 
familie afi liate. Evenimentul care a anunțat 
acest proiect a fost găzduit de Consiliul 
Județean Prahova.

Primăria Ploiești desfășoară mai multe lucrări 
de reparații curente la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și al creșelor din 
oraș: Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”-amenajare 
cabinet stomatologic; Colegiul Național „Al. I. Cuza” - 
reparații traseu alimentare cu apă; Școala Gimnazială 
„Ioan Grigorescu” - reparație fațadă; Școala Gimnazială 
„Anton Pann”- reparație canalizare; Grădinița cu program 
prelungit „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” (inclusiv 
Creșa Upetrom) - reparație fațadă; Grădinița cu program 
prelungit „Licurici”- refacere fațadă; Grădinița cu 
program prelungit nr.47 - reparație loc de joacă; Grădinița 

cu program prelungit nr.33 - reparație loc de joacă. De 
asemenea, o serie de lucrări similare, începute în martie 
2022, au fost fi nalizate luna aceasta: Liceul Tehnologic 
„Lazăr Edeleanu”, LT „Anghel Saligny”, Colegiul „Spiru 
Haret”, LT „1 Mai”, Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, 
ȘG „Sf. Vineri” din str. Poștei, ȘG „Nicolae Simache”, 
ȘG „Rareș Vodă”, ȘG „Elena Doamna”  și grădinițele „Sf. 
Stelian” „Crai Nou”, „Nichita Stănescu” , nr.47, „Licurici” 
și  „Cheița de Aur”.

Anul acesta, la acest capitol bugetar, de reparație 
curentă la școli, Consiliul Local Ploiești a alocat suma de 
6 milioane lei.

Reamintim că municipalitatea lucrează și la câteva 
proiecte fi nanțate din fonduri europene (POR): construire 
sediu nou Grădinița cu program prelungit nr. 38 din 
strada Poștei nr. 23; construire sediu nou Grădinița cu 
program normal Aleea Laurilor; efi cientizare energetică 
la Grădinița cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, 
efi cientizare energetică la Școala Gimnazială „George 
Coșbuc”.

REPARAȚII LA UNITĂȚILE DE REPARAȚII LA UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PLOIEȘTIÎNVĂȚĂMÂNT DIN PLOIEȘTI
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 

BĂNUITE DE ÎNȘELĂCIUNE ȘI 

SPĂLAREA BANILOR

Polițiștii Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova – Serviciul Investigații 
Criminale au pus în executare 10 mandate 
de percheziție domiciliară, în județele Vâlcea 
și Alba, la locuințele unor persoane bănuite 
de înșelăciune și spălare a banilor. „Din 
cercetări a reieșit faptul că, în perioada august 
2020 - martie 2021, persoanele bănuite ar fi  
oferit utilaje, spre vânzare, prin intermediul 
unor site-uri de anunțuri. Ulterior primirii 
sumelor de bani solicitate prin transfer 
bancar, acestea nu mai puteau fi  contactate 

de către cumpărători”, a anunțat IPJ Prahova. 
Prejudiciul cauzat este de peste 750.000 de lei. 
„În urma perchezițiilor, au fost descoperite și 
ridicate mai multe mijloace materiale de probă, 
telefoane mobile, 26.000 de euro și 81.200 de 
lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de 
către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române. Activitățile au benefi ciat de 
sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor 
de poliție județene Vâlcea și Alba”, a anunțat 
IPJ Prahova.

BĂRBAT ACUZAT CĂ A FURAT 
OGLINZILE DE LA UN AUTOTURISM, 

ÎN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție 

Ploiești au identifi cat și depistat un bărbat în 
vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea unei 
infracțiuni de furt. „În fapt, la data de 25 aprilie 
a.c., în jurul orei 13.00, la sediul Secției nr.2 
de Poliție Ploiești s-a prezentat un bărbat din 
municipiu, care a declarat faptul că în perioada 
23-25 aprilie a.c., i-ar fi  fost sustrase oglinzile 
autoturismului personal care a fost parcat pe o 
stradă din municipiu”, a precizat IPJ Prahova. 
În urma cercetărilor efectuate, potrivit IPJ 
Prahova, a fost identifi cată persoana bănuită 
de comiterea faptei ca fi ind un bărbat în 
vârstă de 41 de ani, din municipiu. Cercetările 
sunt continuate de către polițiștii Secției 
nr.2 de Poliție Ploiești sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

AUTOBUZE ELECTRICE AUTOBUZE ELECTRICE 
LA PREȚ MAJORAT,LA PREȚ MAJORAT,
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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
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Consiliul Local Ploiești a aprobat modifi carea 
indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul derulat în comun cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației (MDRAP) de 
achiziție a 9 autobuze electrice, 3 stații de încărcare 
rapidă, 9 stații de încărcare lentă și 9 echipamente/
sisteme de transport inteligente. Dacă în 2018, 
valoarea contractului era de 30.758.808 lei, acum 
aceasta s-a majorat la 31.312.334,99 lei. Contribuția 
la fi nanțarea cheltuielilor totale ale proiectului s-au 
modifi cat după cum urmează:

-Lider de parteneriat (MDRAP): valoarea totală a 
activităților proprii incluse în proiect-540.000,00 lei, 
valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse 
din proiect- 540.000,00 lei, valoarea contribuției 
liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă 
activităților proprii incluse în proiect (în lei și %)-
81.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă 
a proiectului; 

Partener(Primăria Ploiești): valoarea totală a 
activităților proprii incluse în proiect-31.312.334,99 
lei, valoare TVA- 4.785.226,00 lei, valoarea 
corespunzătoare activităților neeligibile proprii din 
proiect (în lei și %)-1.267.526,99 lei, reprezentând 
4,05% din valoarea totală a activităților proprii 
incluse în proiect, valoarea TVA neeligibilă aferentă 
cheltuielilor eligibile-4.275.000,00 lei, valoarea TVA 
eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile-510.226,00 lei, 
valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse 
în proiect-25.769.808,00 lei, valoarea contribuției 
partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților 
proprii incluse în proiect (în lei și %)-515.396,16 lei 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

PARTENERIAT CJ PRAHOVA-PARTENERIAT CJ PRAHOVA-
CNAIR PENTRU PASAJELE CNAIR PENTRU PASAJELE 

RUTIERE DIN SINAIA ȘI AZUGARUTIERE DIN SINAIA ȘI AZUGA

Proiectele vor fi  fi nanțate prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020. 85% reprezintă fonduri europene, 
iar 15% contribuție proprie. Perioada de 
implementare este de 13 luni, intervalul 1 
iunie 2021-30 iunie 2022. La cum decurg 
lucrurile, probabil că termenul de fi nalizare 
nu va fi  respectat.

Cele trei investiții vor ajuta la fl uidizarea 

trafi cului, reducerea timpului de călătorie 

și creșterea vitezei medii de deplasare, 
îmbunătățirea condițiilor de siguranță 
a trafi cului rutier, reducerea numărului 
de accidente, precum și îmbunătățirea 
confortului în timpul călătoriei gestionând în 
același timp reducerea emisiilor de poluanți și 
impactului negativ asupra mediului.

Reamintim că Guvernul a aprobat 
indicatorii tehnico-economici pentru primele 
două pasaje:

-Sinaia Nord: pasajul va avea 382 de metri, 
cu o valoare a investiției de 56,57 milioane lei;

-Sinaia Sud: pasaj de  438 de metri,  cu o 
valoare totală a investiției estimată la  53,49 

milioane lei.
Pentru al treilea s-a trecut deja la 

exproprieri, iar pasajul începe de la sensul 
giratoriu de pe str. Prahovei (în apropierea 
gării Azuga), subtraversează DN 1 și se 
continuă pe strada Independenței (DC 129) 
până în zona Primăriei Azuga.

Consiliul Județean Prahova a aprobat parteneriatul cu Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în vederea realizării unor obiective 

de investiții pe Valea Prahovei. Este vorba despre conlucrarea pentru construirea a trei 
pasaje rutiere la Sinaia: primul- la intersecția DN 1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord); 
al doilea- la intersecția DN 1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud); al treilea- la intersecția 
DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga). 
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PERCHEZIȚII ÎN IALOMIȚA 

EFECTUATE DE POLIȚIȘTII DIN 

PRAHOVA

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, 
Explozivi și Substanțe Periculoase Prahova 
au efectuat două percheziții domiciliare în 
comunele Adâncata și Jilavele, din județul 
Ialomița, la locuințele unor persoane 
bănuite de nerespectarea regimului armelor 
și munițiilor și nerespectarea regimului 
materiilor explozive. Trei bărbați, cu vârstele 
cuprinse între 28 și 67 de ani, au fost conduși 
la sediul unității de poliție pentru audieri. 
„Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii 
ianuarie 2022, persoanele bănuite ar fi oferit 

spre vânzare arme letale, muniții și dispozitive 
explozive pe raza județului Prahova, fără 

ca aceștia să fie autorizați pentru astfel 
de operațiuni”, a precizat IPJ Prahova. În 
urma perchezițiilor domiciliare, potrivit IPJ 
Prahova, au fost descoperite două arme letale, 

artizanale calibrul 12 și 8 mm, 10 cartușe letale 

calibrul 12 mm, două cartușe letale calibrul 

9 mm, respectiv 7,62 mm și 30 de cartușe 

neletale calibrul 9x27. „Bunurile găsite au fost 
ridicate, în vederea continuării cercetărilor. 
Facem precizarea că pe parcursul procesului 
penal, persoanele cercetate beneficiază de 
drepturile și garanțiile procesuale prevăzute 
de Codul de procedură penală, precum și 
de prezumția de nevinovăție”, a anunțat IPJ 
Prahova.

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

INCAS INVESTEȘTE ÎN BAZA DE LA STREJNICU

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Parte a acestui proiect înseamnă construcția și amenajarea „Centrului 
de instruire-pregătire destinat activităților CDI-CAART” și implicit 

crearea a 4 laboratoare noi, complementare celor deja existente în cadrul 
bazei BECA-CAART, precum și achiziția unor echipamente de cercetare 
noi, care pot fi  ambarcate la bordul/exteriorul platformelor aeropurtate 
INCAS, respectiv care sunt componente de bază ale laboratoarelor nou 
create. Noutatea pentru noi este că aceste componente vizează localitatea 
Stejnicu, din comuna Târgșoru Vechi, acolo unde, cu mai mulți ani în urmă, 

după o investiție de 17 milioane de lei, a fost creată Baza Experimentală 
pentru Analiza și Cercetarea Mediului Atmosferic-BECA, ce include 
o componentă la sol (clădirea cu trei etaje de laboratoare echipate cu 
instrumente pentru monitorizarea suprafeței terestre și analiza calității 
aerului și un hangar tehnic, ce acomodează cele 2 laboratoare aeropurtate), 
precum și o componentă aeropurtată, formată  din două aeronave.

La nivel național, de rezultatele științifi ce și tehnice benefi ciază instituțiile 
centrale și locale afl ate în structura sau coordonarea următoarelor ministere: 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Transportului, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministerul Sănătații, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apărării 
Naționale, Administrația Națională de Meteorologie, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență, Poliția de Frontieră, Agenția Spațială Română etc.

În Prahova, INCAS a mai dezvoltat, în 2015, o platformă experimentală 
de cercetare la Măneciu, în satul Măneciu-Pamânteni, pe zona pârâului 
Valea Mare.

Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, 
un proiect de lege care prevede că autorizația de 

construire se poate prelungi pentru o perioadă de 24 luni, 
față de 12 luni, cât este în prezent, în cazul lucrărilor de 
construcții care nu pot fi  începute sau nu pot fi  executate 
integral la termenul stabilit. Măsura a fost luată mai cu 
seamă pentru a ajuta administrația publică centrală și 
locală, în proiectele locale, naționale sau europene pe 
care le desfășoară, dar de ea pot benefi cia și persoanele 
fi zice. Proiectul de lege a vizat modifi carea OUG nr. 
93/2021 privind instituirea unor măsuri privind derularea 
Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa 
I-a și a II-a. Parlamentarii au mai stabilit că unitățile 
administrativ-teritoriale pot solicita, prin încheierea unor 
acte adiționale, suplimentarea sumelor alocate de la bugetul 
de stat în vederea fi nalizării obiectivelor de investiții, în 
limita creditelor de angajament aprobate Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

AUTORIZAȚIILE DE AUTORIZAȚIILE DE 
CONSTRUIRE POT CONSTRUIRE POT 
FI PRELUNGITE FI PRELUNGITE 

CU 2 ANICU 2 ANI Se aude că administrația Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS) Ploiești intră și ea în 
rândul lumii în sensul în care a acceptat să refacă esplanada și treptele din fața clădirii. 

Deși noi am fi  bănuit că spațiul (scările și esplanada) aparține domeniului public, iată că 
lucrurile stau altfel de vreme ce Primăria a sugerat că responsabilitatea reparațiilor ar reveni 
proprietarului clădirii. În fi ne, este posibil să fi e o declinare de competențe, agreată de-o 
parte și de alta. Perimetrul CCS arată de mulți ani rău spre foarte rău, iar faptul că în viitorul 
apropiat se va schimba peisajul nu poate decât să ne bucure. Reamintim că imobilul a fost 
construit în perioada 1968-1972, iar după 1990 a fost preluat de sindicate, a căror forță 
fi nanciară vedem că nu este una prea grozavă, de vreme ce clădirea își pierde din strălucire 
la propriu și la fi gurat.

SE REFAC SCĂRILE DE LA SE REFAC SCĂRILE DE LA 
CASA SINDICATELOR!CASA SINDICATELOR!

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie 
Carafoli” (INCAS)  București aplică, din 2021, proiectul „Construcția, 

dezvoltarea și operaționalizarea infrastructurii de cercetare-inovare-
instruire destinate realizării de studii avansate atmosferice și de observare 
a suprafeței terestre-CAART”. Acesta este cofi nanțat din fonduri 
europene, prin Programul Operațional Competitivitate, având o valoare 
totală de 77.402.929,26 lei, din care asistența fi nanciară nerambursabilă - 
77.396.979,26 lei.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT PE DJ 147, LA GHERGHIȚA

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 147 pe 
raza satului Gherghița. Un bărbat în vârstă de 
54 de  ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul 
pe DJ 147 din direcția Gherghița către satul 
Malamuc, a surprins și accidentat un bărbat în 
vârstă de 89 de ani care se afl a în traversarea 
părții carosabile. „Conducătorul auto, în vârstă 
de 54 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, 
rezultatul fi ind negativ”, a precizat IPJ Prahova. 
Pietonul a fost preluat de un elicopter SMURD 
în vederea transportării la o unitate medicală. 
În cauză, poliţiştii efectuează verifi cari pentru 
stabilirea împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul.

ACCIDENT PE DN1, LA BREAZA

Accidentul rutier a avut loc pe DN1, pe raza 

localității Breaza, în zona zona cartierului 

Nistorești. Potrivit IPJ Prahova, un bărbat 

în vărstă de 56 de ani, în timp ce conducea 

un autoturism, din direcția Ploiești către 

Brașov, pe raza localității Breaza, în dreptul 

km101+700 a intrat în coliziune cu un 

motociclu, condus de un tânăr de 20 de ani. 

„În urma accidentului a rezultat vătămarea 

corporală a conducătorului motociclului 

cât și a unei tinere de 19 ani, pasageră în 

același autovehicul”, a precizat IPJ Prahova. 

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul 

etilotest rezultatul fiind negativ. Traficul a fost 

restricționat pe banda nr.1 a sensului de mers 

Brașov către Ploiești.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
PLOUĂ CU BAZINE DE ÎNOT, ÎN PRAHOVAPLOUĂ CU BAZINE DE ÎNOT, ÎN PRAHOVA
Municipalitatea ploieșteană a inițiat 

procedura de achiziție directă în 
vederea încheierii unui contract de prestări 
servicii pentru elaborarea documentațiilor 
privind construirea bazinului de înot de pe 
strada Ghighiului nr.25. Dosarul cuprinde 
actualizarea devizului general, studiul geotehnic 
și studiul topografi c. Reamintim că investiția 
a fost inclusă, anul trecut, în lista de sinteză a 
Companiei Naționale de Investiții, ceea ce nu 
înseamnă că fondurile necesare vor fi  și alocate 
imediat.

De altfel, lista de sinteză, care de fapt nu obligă 
CNI la nimic, este plină de... bazine de înot, peste 
900 la nivel național. În Prahova sunt vreo 23 de 
astfel de obiective: Băicoi 2 (strada Horia nr.1 și 
str. Republicii nr.10), Boldești-Scăeni, Breaza, 
Bucov, Bușteni, Cornu, Măgureni, Mizil-2 (Valea 
Dobrii și centru), Păulești, Ploiești-2 (strada 
Mărășești 285 și str. Ghihiului nr.25 C), Secăria, 
Sinaia, Târgșoru Vechi (Strejnicu), Șotrile, Urlați, 
Vălenii de Munte-3 (baza sportivă orășenească, 
Școala Gimnazială „Gh. Pănculescu”și Bdul N. 
Iorga nr.145), Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, 
Măneciu.

Și nici măcar nu știm cât de serios a fost 
realizată această listă de vreme ce la Târgșoru 
Vechi găsim două bazine, notate superfi cial 
„bazin de înot com. Târgșorul Vechi, sat Strejnic, 
drum com. 111” și „bazin de înot comuna 
Târgșoru Vechi, localitatea Strejnicu”, care de fapt 

înseamnă o singură investiție! Plus că numele 
comunei și denumirea satului apar eronat scris.

Pe de altă parte, înțelegem, o fi  nevoie de 
bazine de înot, dar am fi  foarte curioși să vedem 
cine ar utiliza investiția în comuna Secăria sau 
Șotrile. Plus că e difi cil de presupus de ce ar 
avea nevoie Vălenii de Munte de trei bazine sau 
Mizilul de două astfel de obiective.

Cum spuneam, ofi cialii de la CNI le-au trecut 
acolo să fi e și sunt slabe speranțe ca, în următorii 
10 ani, să avem măcar 10 baze de înot. De când 
s-a „inventat” CNI, din 2003 adică, în Prahova 
a fost construit prin această companie a statului 
un singur bazin didactic de înot, la Câmpina.

Consilierii județeni au aprobat un proiect de hotărâre care vizează 
majorarea aportului de capital al SC Hidro Prahova, cu 10 milioane de lei, 
sumă mai mică decât solicitarea inițială a operatorului, de 12 mil. lei. Banii 
vor servi pentru a „asigura fl uxul fi nanciar necesar fi nanțării lucrărilor de 
modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare 
din aria de operare a Societății Hidro Prahova S.A., după cum urmează: 
modernizarea captărilor de apă; extinderea sistemelor de alimentare cu apă 
și de canalizare; modernizarea stațiilor de tratare/pompare apă potabilă; 

creșterea efi cienței energetice a utilajelor și a componentelor sistemelor de 
alimentare cu apă și de canalizare.” Consiliul Concurenței a transmis că 
măsura nu este susceptibilă a implica elemente de natura ajutorului de stat 
așa cum este defi nit în O.U.G nr.77/2017 privind procedurile naționale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modifi carea și completarea 
Legii concurenței nr.21/1996, cu modifi cările și completările ulterioare. 
Noile acțiuni emise vor fi  oferite spre subscriere acționarilor existenți la 
data de 21.03.2022, în virtutea dreptului de preempțiune al acestora. Astfel, 
aportul în numerar al Județului Prahova la capitalul social al Societății 
Hidro Prahova S.A. se va majora cu suma de 10.000.000 lei.

EVENT UPGEVENT UPG

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSILIUL JUDEȚEAN 
AJUTĂ HIDRO AJUTĂ HIDRO 

PRAHOVA CU 10 PRAHOVA CU 10 
MILIOANE MILIOANE DE LEIDE LEI

Grupul Mainka va participa la acest 
eveniment cu speranța că va găsi studenți 

în anul terminal care doresc să se angajeze în 
străinatate.

Căutam în mod deosebit ingineri 
constructori, automatiști, IT-iști cât și maiștri 
constructori, tehnicieni în apă-canal și sudori 
în plastic.

Vă punem la dispoziție câteva link-uri 
reprezentative care pot ajuta la crearea unei 
imagini asupra societății noastre și a activității 
desfășurate de noi:
Grupul Mainka - https://www.mainka-bau.de/
Istoric - https://www.mainka-bau.de/en/
company/history.html
Certifi cari - https://www.mainka-bau.de/en/
safety/
Servicii - https://www.mainka-bau.de/en/
services/
Proiecte - https://www.mainka-bau.de/en/
projects/

Contact: l.bolgiu@mainka-bau.de
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DOSARE PENALE PENTRU 

HAINE „FAKE”

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 
Drajna au organizat și desfășurat o acțiune ce 
a avut drept scop intensifi carea activităților 
de prevenire și combatare a infracționalității 
la regimul bunurilor contrafăcute și a celor 
neconforme cu standardele unor branduri de 
renume. „În acest context, cu ocazia controlului 
efectuat la punctul de lucru al unei societăți 
comerciale din comuna Măneciu, polițiștii au 
constatat faptul că agentul comercial oferea spre 
vânzare articole vestimentare inscripționate cu 
însemnele și denumirile unor mărci protejate pe 
teritoriul României, la prețuri net inferioare celor 

practicate pe piață pentru produsele autentice și 
pentru care nu s-au putut prezenta certifi cate de 
calitate și conformitate sau alte înscrisuri care 
să le ateste autenticitatea, cu privire la acestea 
existând suspiciunea că sunt contrafăcute”, 
a precizat IPJ Prahova. Cu ocazia verifi cării 
activității de comerț a unei alte societăți 
comerciale din comuna Starchiojd, potrivit 
IPJ Prahova, polițiștii au confi scat alte articole 
vestimentare ale căror inscripții erau identice /
asemănătoare cu cele ale unor mărci protejate 
pe teritoriul României. „În urma verifi cărilor, 
mărfurile în cauză, în valoare de aproximativ 
450 de lei au fost ridicate în vederea continuării 
cercetărilor”, a precizat IPJ Prahova. În cele 
două cauze, au fost întocmite dosare penale 

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere 
în circulație a unui produs purtând o marcă 
identică sau similară cu o marcă înregistrată 
pentru produse identice sau similare.

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Inițial, în 2019, proiectul a fost unic, pentru 
„reabilitare depou tramvai, autobuze și 

troleibuze”, în valoare totală de 91 milioane 
de lei, dar ulterior acesta a fost divizat în trei 
subproiecte, unul dintre acestea vizând depoul 
de tramvaie. În acest caz, indicatorii au fost 
schimbați de mai multe ori, dar municipalitatea, 
prin SC Transport Călători „Express” SA, nu 
s-a apucat încă de treabă, deși curând expiră 
termenul de fi nalizare, caz în care fi e încep 
penalizările, fi e municipalitatea va pierde 
fondurile europene. Dar să vedem care este 
evoluția prețului proiectului:

-HCL 613/20.12.2018-valoarea proiectului în 
cuantum de 47.239.420,61 lei (inclusiv TVA), 
din care C+M este 31.236.000,60 lei (inclusiv 

TVA), iar contribuția 
proprie în proiect a 
municipiului Ploiești, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului-1.045.527,83 lei;

-HCL 28/ 13 februarie 2020: valoarea 
proiectului-47.239.420,61 lei (inclusiv TVA), 
din care C+M este de 31.236.000,60 lei (inclusiv 
TVA), iar contribuția proprie în proiect a 
Primăriei Ploiești-70.329,00 lei reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului și 943.381,83 lei, contribuția de 2% 
din valoarea eligbilă a proiectului, conform 
Anexei la prezenta hotărâre;

-HCL 72/21.02.2022: valoarea 

proiectului-54.016.693,00 lei inclusiv TVA, din 
care C+M este 36.999.004,00 lei inclusiv TVA, 
iar contribuția proprie în proiect a Primăriei 
Ploiești-7.790.983,22 lei;

-HCL 214/19.05.2022: valoarea 
proiectului-54.065.743,00 lei inclusiv TVA, din 
care C+M este 36.999.004,00 lei inclusiv TVA, 
iar contribuția proprie în proiect a Primăriei 
Ploiești-7.840.033,22 lei.

Bineînțeles, majorarea este justifi cată de 
prețurile mărite din economie, de tarifele 
crescânde ale combustibilului etc., dar nu putem 
să uităm că, dacă proiectul începea imediat după 
semnarea cererii de fi nanțare, în 2018 sau măcar 
în 2019, nu s-ar fi  ajuns la situația de astăzi.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

USR-PLUS DEZMINTE O EVENTUALĂ ÎNLOCUIRE A USR-PLUS DEZMINTE O EVENTUALĂ ÎNLOCUIRE A 
MAGDALENEI TROFIN DIN POSTUL DE VICEPRIMARMAGDALENEI TROFIN DIN POSTUL DE VICEPRIMAR

Săptămâna trecută, în spațiul public a apărut cumva, de undeva, zvonul că viceprimarul 
Magdalena Trofi n nu mai este agreată în acest post fi e de propriul partid, fi e de cineva 

de prin administrația ploieșteană, care ar fi  recurs la subteranele politicii pentru a obține 
plecarea. Exista ipoteza ca în locul acesteia să fi e numit un alt consilier al aceluiași partid. 
USR a simțit nevoia să vină cu o dezmințire: „reprezentanții fi lialelor USR Prahova sau USR 
Ploiești nu au luat parte la niciun fel de discuții politice în spatele cortinei și nu s-au târguit cu 
alte formațiuni politice. Considerăm că Magdalena Trofi n a avut și are o activitate exemplară 
în funcția de viceprimar al Ploieștiului și se bucură de suportul politic deplin al USR.” 

Mda, dar dacă coaliția PNL-PSD de la nivel central a hotărât să coboare alianța până 
la structurile teritoriale? USR a găsit un răspuns și la o asemenea posibilitate: „în urma 
eventualelor jocuri de culise au de suferit doar cetățenii care așteaptă reformele necesare 
pentru Ploiești, Prahova și România. Sperăm ca acest lucru să fi e înțeles de toți actorii politici 
din Ploiești și Prahova (...) O demitere a Magdei echivalează cu intrarea în opoziție a USR 
PLUS la Ploiești.”

Din experiența noastră, fum fără foc în politică nu iese. Dacă s-a scurs în spațiul public o 
asemenea bănuială, înseamnă că undeva a existat o discuție,  o intenție. Și tot din experiență, 
în politică, un „nu” înseamnă de cele mai multe ori „da”. Ce va fi  însă, vom vedea”.

Din nou avem dovada a ceea ce se întâmplă dacă autoritățile nu 
au început la timpul oportun proiectele europene derulate prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020: avem o majorare de 
preț, ce va fi  suportată din bugetul local, de 6,8 milioane de lei, de data 
aceasta la investiția secvențială denumită „Reabilitare bază materială și 
transport depou tramvaie Găgeni”.

PROIECT MAI SCUMP CU PROIECT MAI SCUMP CU 
6,8 MILIOANE DE LEI LA 6,8 MILIOANE DE LEI LA 
DEPOUL DE TRAMVAIEDEPOUL DE TRAMVAIE
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FEMEIE ACUZATĂ DE TENTATIVĂ DE 

OMOR. ȘI-A LOVIT GRAV RUDA

Cazul șocant a avut loc la Filipeștii de Pădure. 
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Câmpina au fost sesizați, prin apel 112, de către 
o femeie, din comuna Filipeștii de Pădure, cu 
privire la faptul că ar fi  agresat pe cineva. „În 

baza sesizării, s-a constituit echipa operativă care 
s-a deplasat în zona indicată, fi ind identifi cată 
adresa în cauză, iar în interiorul locuinței a fost 
găsită o femeie, în vârstă de 64 de ani, care se afl a 
în stare de inconștiență”, a precizat IPJ Prahova. 
Totodată, în afara imobilului, a fost depistată o 
femeie, în vârstă de 40 de ani, în stare de șoc, 
care a declarat polițiștilor că aceasta ar fi  comis 
agresiunea. Femeia în vârstă de 64 de ani a fost 
preluată de un echipaj medical și transportată 
la spital. „În cauză, polițiștii Serviciului 
Investigații Criminale continuă cercetările, 
sub coordonarea unui procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la 
omor califi cat”, a anunțat IPJ Prahova.

FEMEIE DATĂ DISPĂRUTĂ, GĂSITĂ 
DECEDATĂ ÎNTR-UN LAC DIN SĂLCIILE

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 
Ciorani au fost sesizați de către un bărbat cu 
privire la faptul că, mama sa, în vârstă de 74 de 
ani, domiciliată în comuna Sălciile a plecat în 
mod voluntar de la domiciliu, fără a mai reveni 
până în prezent. „În baza sesizării, polițiștii 
au constituit echipe de căutare, iar în urma 
verifi cărilor efectuate au găsit femeia de 74 de 
ani într-un lac de pe raza comunei de domiciliu”, 
a anunțat IPJ Prahova. Cadavrul femeii a fost 
transportat la Serviciul de Medicină Legală 
Prahova în vederea efectuării necropsiei. În 
cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă.

COALIȚIA DE GUVERNARE TOACĂ IAR COALIȚIA DE GUVERNARE TOACĂ IAR 
MILIARDE DE LEI PE MĂSURI SOCIALE!MILIARDE DE LEI PE MĂSURI SOCIALE!

Așa că, de azi înainte, trebuie să 
aibe în fi șa postului atribuții clare 

de apărare a identității comunităților 
unde își fac veacul, să dovedească o 
aplecare cuantifi cabilă spre vindecarea 
rănilor sufl etești, să se implice mai serios 
în educarea poporului prin mijloacele 
bisericești, asemeni profesorilor, să fi e 
prezenți activ în viața comunității (acte 
caritabile, activități sociale etc). Nu spun 
că nu o fac, dar din moment ce sunt plătiți 
la un nivel de salariu mediu pe economie, 
trebuie ca și munca lor să fi e pe măsură.

Nu de alta, dar făcând altfel, n-ar trebui 
să mire pe nimeni dacă, de aici înainte, 
o să auzim despre plângeri la protecția 
consumatorului, că vreunui cetățean 
din țara asta nu i-a plăcut prestația de la 
slujba de duminică a bugetarului preot, 
că n-a cântat corect, ori că rugăciunile lui 
nu au avut efectul scontat. Sau ca ITM-ul 
să ia bisericile la puricat după dascăli și 
țircovnici care muncesc (cântă, se roagă, 
țin candela, aprind lumânări, încuie și 
descuie biserica) fără forme legale, ori că 
sunt plătiți la negru din cutia milei, banii 
aceștia fi ind totodată folos nejustifi cat, 
nefi scalizat și nedeclarat.

Iar, la fi nal, fără să mi-o luați în nume 
de rău, vă reamintesc că, nu mai departe 
de zilele trecute și Premierul Ciucă și 
președintele PSD Ciolacu, se dădeau de 
ceasul morții că nu mai sunt bani la buget 
și că vor fi  lansate controale în mediul 
privat pentru a îndestula visteria statului.

Și, ce s-au gândit, Ciuco-Ciolacii 
noștri!? Pentru că știm bine că preoții 
sunt unii dintre cei mai buni agenți 
electorali, de ce să nu-i fi delizeze potrivit 
nevoilor de partid, pe bănuții poporului, 
și  mai târziu, când interesul “statului lor” 
o va cere, să fi e transformați și în agenți 
fi scali de infl uență. Iar pentru început, 
pun și eu o mână de ajutor și propun ca 
la fi nalul fi ecărei slujbe, la rugăciunile 
înălțate pentru sănătatea și apărarea 
Preafericitului și a conducătorilor noștri 
să fi e amintită și obligația completării de 
către enoriași a declarației unice ANAF.

Amin!

O NOUĂ CATEGORIE DE 
BUGETARI: PREOȚII

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

Continuare din pagina 1

-acordarea unui sfert din diferența de salariu în 
conformitate cu legea salarizării unitare cuvenită 
salariaților din sistemul public;

-acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru 
toți pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. 

Guvernul are în vedere și un plan pentru 
consolidarea fi scală și respectarea angajamentelor 
privind defi citul public, după cum urmează:

-diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 
10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile 
și asistența socială; 

-suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie 
2022;

-creșterea colectării veniturilor la bugetul general 
consolidat al statului cu 10 miliarde de lei;

-accelerarea absorbției fondurilor europene din 
cadrul programelor operaționale și al PNRR. 

MINCIUNILE STATULUI ROMÂN, ÎN 
FINE, ALE PARTIDELOR CARE LIVREAZĂ 

DEMNITARII CE-L CONDUC
Dar să stăm, cum se zice, „strâmb și să judecăm 

drept”. Un ditamai Parlamentul României, ditamai 
partidele și ditamai Guvernul, cu ministere și instituții 

cu tot, nu sunt în stare să producă 
decât măsuri sociale. Iar România 
nu de asta are nevoie, fi indcă 
măsurile sociale nu fac altceva 
decât să lungească boala. Țara are 
nevoie nu de pomeni care, în fapt, 
la nivel individual, nu înseamnă 
mare scofală, ci de economie. De 
economie puternică. În acest sens, e 
de mirare că oamenii aceștia care-și 
spun elită nu sunt capabili să vadă 
că investițiile publice, inclusiv cele 
din fonduri europene, trenează. Și 

trenează din mai multe motive: legi proaste, norme 
de aplicare și mai proaste, angajați ai statului care 
sunt plătiți parcă să întârzie tot, lene, incompetență 
(din angajarea sinecurilor de partid) etc. Dacă nu-s 
investiții multe puse pe teren, economia nu are cum 
să crească. Pe urmă, chiar nimeni nu vrea să își pună 
întrebarea de ce un bloc, să zicem, are cheltuieli de 
realizare cu vreo 30% mai mari la stat decât la privat? 

Pe de altă parte, în enumerarea măsurilor de mai 
sus, e o contrazicere totală: pe de o parte, Guvernul 
zice că se diminuează cheltuielile bugetare cu 10%, 
dar pe de altă parte, vii și dai bani bugetarilor și 
pensionarilor. Cum să scadă cheltuielile când tu ai pus 
presiune pe buget cu pachete sociale de 17,5 miliarde 
lei + 1,1 miliarde de euro?

După aceea se vorbește despre suspendarea 
angajărilor la stat. Ce sens mai are această suspendare 
dacă numai până ieri se vorbea despre suplimentarea 
posturilor la Ministerul Fondurilor Europene? 
În 2022, în luna martie, sistemul public număra 
1.267.973 de angajați. În 2016, statul avea o schemă 
de personal de 1.190. 366 de angajați. Deci ce facem? 
Vorbim în continuu despre micșorarea aparatului de 
stat și noi veșnic îl mărim?

An
Număr de 

angajați la stat

+/- fața 
de anul 

precedent
Partid/coaliția care a asigurat guvernarea

2016 1.190. 366 - Guvern tehnocrat, premier Dacian Cioloș

2017 1.205.041 +14.675 Guvern PSD-UDMR, premier Sorin Grindeanu și Mihai 
Tudose

2018 1.193.421 -11.620 Guvern PSD-UDMR, premier Viorica Dăncilă

2019 1.240.000 +46.579 Guvern PSD-UDMR și apoi PNL, premieri Viorica 
Dăncilă și Ludovic Orban (din 4 nov.2019)

2020 1.240.863 +863 Guven PNL, premier Ludovic Orban

2021 1.262.318 +21.445 Guvern USR-PNL-UDMR și apoi PSD-PNL-UDMR, 
premier Florin Cîțu

2022 1.267.973 +5.655 Guvern PSD-PNL-UDMR, premier Nicolae Ciucă

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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La prima Bursă generală a locurilor de muncă organizată după perioada de 
pandemie, la Ploiești au fost prezente 51 de fi rme, cu o ofertă de aproape 1.000 de 

locuri de muncă. Meseriile căutate au acoperit o gamă largă de domenii, de la muncitori 
necalifi cați în industria confecțiilor, manipulant marfă, tapițer, sudor, strungar, frezor 
universal, lăcătuș mecanic, dispecer, șofer, mecanic auto, până la inginer în petrol, 
construcții civile, în construcții de poduri sau hidrotehnice etc. Pe loc se pare că au fost 
angajate vreo 200 de persoane. Interesant este că Ofi ciul Județean de Ocupare a Forței 
de Muncă (OJOFM) afi rmă că rata șomajului a ajuns la un minim istoric, de 1,95%, 
cifră care nu s-a mai înregistrat de vreo 25 de ani, cel puțin în Prahova. La sfârșitul lunii 
aprilie 2022, erau înregistrați 5.687 de șomeri (2.884 erau femei), dintre care 1.593 erau 
benefi ciari de indemnizație de șomaj, iar restul fi gurau ca șomeri neindemnizați. De la 
începutul anului și până la 1 aprilie și-au găsit de lucru 2.011 persoane. Piața este una 
care absoarbe mână de lucru, chestiune care i-a determinat pe unii ofi ciali ai OJOFM 
să afi rme că „numai cine nu vrea nu-și găsește de lucru”.

Primaria Vălenii de Munte a fi nalizat proiectul  denumit „Dotarea 
Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Orășenesc în vederea 

creșterii accesabilității serviciilor de sănătate pentru populație”, fi nanțat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Acesta a fost în valoare de aproximativ 2 milioane de 

euro și a permis achiziționarea aparaturii de înaltă performanță. Unitatea 
spitalicească a și anunțat programul  la specializările medicale care au 
benefi ciat de proiect:

-Tomografi e computerizată: programările se fac pe baza recomandării 
de la medicul specialist la telefonul 0344/111 316, de luni până vineri, 
între orele 07:30-09:30. Computerul funcționează în zilele de luni, marți 
și joi, între orele 07:30-13:30 și vineri, între orele 07:30-11:00. Rezultatele 
(interpretarea) sunt oferite miercurea, între orele 07:30-13:30 și vinerea, 
între orele 11:00-13:30;

-Mamografi e: programările se fac pe baza recomandării medicului 
specialist, la telefonul 0244/282 525 apoi (apăsați tasta 9 și apoi tasta 2), de 
luni până vineri, între orele 12:00-14:00;

-Osteodensitometrie: programările se fac pe baza recomandării 
medicului specialist, la telefonul 0244/282.525 (apăsați tasta 9 și apoi tasta 
2), de luni până vineri, între orele 12:00-14:00.

Rezultatele se vor elibera în aproximativ cinci zile lucrătoare.

A ÎNCEPUT PROGRAMUL A ÎNCEPUT PROGRAMUL 
„LITORALUL PENTRU TOȚI”„LITORALUL PENTRU TOȚI”

Începând din 22 mai și până pe 19 iunie, începe a 40-a ediție a programului 
social „Litoralul pentru toți”, singurul din România susținut integral de 

mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Potrivit unui 
comunicat al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), prețurile 
sunt cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon. Pentru ediția din 
acest an și-au anunțat participarea zeci de hoteluri din toate stațiunile de pe 
litoralul românesc, care pun la dispoziția turiștilor, cumulat, aproximativ 4.000 
de locuri de cazare. Cazarea poate fi  achitată și cu vouchere de vacanță. 

Cel mai ieft in pachet pentru o noapte de cazare fără mic dejun începe de la 
34 de lei de persoană, la un hotel de 3 stele pentru un sejur de minimum 5 nopți 
de cazare. Pentru cei care preferă cazare cu servicii de masă all-inclusive, tarifele 
încep de la 160 lei/noapte/persoană la un hotel de 3 stele, pentru minimum 3 
nopți de cazare.

ANALIZE GRATUITE ANALIZE GRATUITE 
PENTRU PENSIONARIPENTRU PENSIONARI
Primarul Andrei Volosevici a anunțat că, începând cu 1 iunie 

2022, va fi  relansat programul social dedicat pensionarilor 
ploieșteni, prin intermediul căruia aceștia vor benefi cia, anual, de 
o serie de analize medicale gratuite. Într-un comunicat de presă se 
arată: „în cadrul unui parteneriat public-privat, la nivelul Spitalului 
Municipal Ploiești se vor asigura, prin sponsorizare,  servicii 
medicale constând într-un set de investigații paraclinice (analize 
medicale de laborator), în valoare de 115 lei/ pachet/ persoană. 
De aceste servicii medicale gratuite vor benefi cia, lunar, câte  100 
de seniori ploieșteni, care vor fi  nominalizați de către asociațiile 
de pensionari din oraș. Contractele de sponsorizare, încheiate de 
către municipalitate și Spitalul Municipal Ploiești, se vor derula 
pe o perioadă de 12 luni. Pachetul de servicii medicale  cuprinde 
următoarele  analize:  hemogramă, glicemie, colesterol, trigliceride, 
uree, creatinină, acid uric, TGP, TGO, sumar de urină.

PROIECT EUROPEAN FINALIZAT PROIECT EUROPEAN FINALIZAT 
LA VĂLENII DE MUNTELA VĂLENII DE MUNTE

RATA ȘOMAJULUI A AJUNS LA UN MINIM ISTORICRATA ȘOMAJULUI A AJUNS LA UN MINIM ISTORIC
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Articolul publicat de USA Today întărește 
ideea că Regimentul Azov  este o unitate 

a neonaziștilor ucraineni, pentru ca apoi să 
sublinieze și mai mult faptul că fenomenul 
este limitat la acest regiment și că nu este deloc 
caracteristic societăţii și politicii ucrainene. 
„Regimentul Azov este o unitate meschină. Au o 
puternică prezenţă neonazistă și antisemitismul 
lor este bine documentat”, spune Heidi Beiruichm 
cofondatoare a Proiectului Global împotriva 
Urii și Extremismului. Alţi experţi citaţi spun că 
Regimentul Azov a inspirat grupări de extremă 
dreapta din SUA, că este un model pentru 
combaterea progresismului și a curentului „woke”.

Însă USA Today concluzionează că extrema 
dreaptă atrage doar 2% din votul electoratului 
ucrainean, că, „în  comparaţie cu alte ţări din 
Europa de Est și chiar din Europa de Vest, problema 
neonazismului în Ucraina este una marginală”. 
„Prezenţa marginală a Regimentului Azov nu 
justifi că invazia rusă și pretinsa denazifi care”. 
Mai scrie USA Today, care citează apoi un expert 
suedez pe spaţiul est-european, care spune că este 
greșit să catalogăm Regimentul Azov drept unul 
neonazist, câtă vreme este format mai degrabă din 
naţionaliști a căror prezenţă în linia întâi pentru 
apărarea ţării este esenţială. „Pentru război, ai 
nevoie de anumiţi oameni. Oamenii care vor să 
facă așa ceva sunt ultranaţionaliști.”

O cu totul altă viziune despre orientările 
extremiste din Ucraina de ieri și de astăzi are 
cotidianul israelian Haareta, care merge mai 
departe decât USA Today și scrie: „Dincolo de câţiva 
drepţi între popoare, mulţi ucraineni i-au vânat pe 
evrei, i-au predat naziștilor și chiar i-au omorât cu 
mâna lor”. Articolul publicat de Haaretz pleacă 
de la nemulţumirea ambasadorului ucrainean 
Yevghen Korniciuk că autorităţile israeliene au 
limitat numărul refugiaţilor ucraineni care pot 
intra în ţară. „Cred că toată lumea își amintește 
de al Doilea Război Mondial, când ucrainenii i-au 
ajutat pe evrei”, a spus ambasadorul Ucrainei în 
Israel.

„Cu această declaraţie, Kornicoic se alătură 
multor ţări europene, care, în ultimul an, au 

minimalizat rolul pe care l-au jucat în timpul 
Holocaustului”, scrie Haaretz. Cotidianul israelian 
arată că centrul Yad Vashem a recunoscut 2.673 
de „drepţi între popoare” din Ucraina. „Este un 
număr respectabil, printre cele mai mari, insă 
lucrurile nu stau așa dacă îl raportăm la numărul 
evreilor din Ucraina (2,4 milioane la începutul 
războiului sau la populaţia totală a Ucrainei din 
acel moment”, scrie Haaretz.

„În Israel, sunt evrei care au fost salvaţi de la 
moarte de câţiva ucraineni, oameni care i-au ajutat 
atunci când au avut nevoie. Unul dintre acești 
evrei este istoricul Shimon Redlich. Din remarcile 
ambasadorului lipsește ceva mai important. Pe 
lângă cei care i-au salvat pe evrei, au fost mulţi care 
au făcut exact opusul. Nu numai că nu și-au ajutat 
vecinii, ci i-au dat pe mâna naziștilor și chiar i-au 
omorât cu mâna lor – cu entuziasm, cu bucurie și 
fără să fi e forţaţi. Când Primăria Tel Aviv-ului a 
fost luminată în culorile drapelul ucrainean, mulţi 
israelieni au simţit că a fost depășită o linie roșie și 
au început să-și amintească de rolul ucrainenilor în 
război”, scrie Haaretz.

„Întreaga familie a bunicilor mei a fost ucisă cu 
sânge rece. Orașul Tel Aviv a aprins luminile pentru 
ucigași, pentru cei care au fost de partea naziștilor”, 
a scris unul dintre critici. A fost cedat și un grup 
pe Facebook, numit „Holocaustul în culori”, unde 
apar fotografi i ale colaboraţioniștilor ucraineni. 
„Vreau ca lumea să-și amintească acest capitol 
întunecat, care va continua pentru multe generaţii de 
evrei. Nu îmi place situaţia din Ucraina, vreau să se 
termine cât mai repede. Însă nu am multă simpatie 
pentru ucraineni”, spune administratorul grupului 
Facebook, citat de Haaretz. Jurnalistul Shimon 
Riklikn vorbește despre cazul John Demjanjuk. 
Ucraineanul Demjanjuk a fost gardian în lagărul 
de exterminare de la Sobibor. Mulţi gardieni de 
acolo erau ucraineni. Jurnalista Judy Nir-Moses 
spune: „Încerc să-mi amintesc ce au făcut ucrainenii 

pentru evrei în al Doilea Război Mondial, câţi 
evrei au fost salvaţi atunci de ucraineni, pentru ca 
noi să fi m atât de îngrijoraţi acum pentru soarta 
Ucrainei”. În timpul Holocaustului, au fost uciși 
1,5 milioane de evrei ucraineni.

„Germanii nu ar fi  ucis atât de mulţi evrei, dacă 
nu ar fi  benefi ciat de sprijinul unităţilor auxiliare 
de poliţie ucrainene. Fără îndoială, aceste unităţi 
au fost cruciale în comiterea crimelor – fi e că 
acești poliţiști îi urcau pe evrei în vagoane, fi e 
că-i executau sumar. În ambele cazuri, poliţiștii 
ucraineni îi localizau pe evrei și apoi îi adunau la 
un loc”, spune profesorul Omer Bartov.

Dincolo de aceste unităţi care colaborau cu 
naziștii, au existat și organizaţii naţionaliste 
ucrainene care operau independent, scrie 
Haaretz. Istoricul canadiano-american John 
Paul Himka, autorul volumului „Naţionaliștii 
ucraineni și Holocaustul”, scrie că miliţiile 
naţionaliste din Ucraina făceau raiduri în zonele 
unde se refugiau evreii, îi căutau pe cei care se 
ascundeau în păduri și îi predau apoi germanilor 
sau îi omorau.

Pe site-ul Yad Vashem, este publicată mărturia 
unui ofi ţer nazist, care vorbește despre cât de 
multe rapoarte primea de la ucraineni despre 
ascunzătorile evreilor. „Erau atât de multe, din 
lipsă de oameni, nu reușeam să le gestionăm pe 
toate”.

„Antisemismul ucrainean și crimele împotriva 
evreilor au rădăcini adânci în secolul al XVII-lea, 
când Bogdan Hmelnișki, unul dintre fondatorii 
naţiunii ucrainene, i-a masacrat pe evrei. Este 
sufi cient să ne amintim că, în Al Doilea Război 
Mondial, mișcarea naţională ucraineană „a decis 
să scape de evrei înainte de sosirea naziștilor”, spune 
Kiril Feferman, profesor la Universitatea Ariel. „În 
lipsa germanilor, nu am fi  avut un genocid la scara 
aceasta, însă mișcarea ucraineană a dorit să-i 
alunge pe evrei din Ucraina, la fi nalul secolului al 
XIX-lea. În anul 1930, ei vorbeau despre epurarea 
evreilor”.

Acum când Ucraina este condusă chiar de un 
președinte evreu, există  în continuare o mare 
simpatie pentru eroii naţionali care au colaborat 
cu naziștii, scrie Haaretz. „Cu câteva luni în urmă, 
ambasada Israelului a condamnat o procesiune cu 
torţe în onoarea lui Stepan  Bandera, naţionalist 
ucrainean care a colaborat cu naziștii. Procesiunea 
aceasta nu a apărut de nicăieri. În 2015, Parlamentul 
ucrainean a votat legi care interzic criticile la adresa 
celor care au luptat pentru independenţa Ucrainei 
în secolul 20, în ciuda faptului că una dintre cele 
mai importante mișcări a colaborat activ cu naziștii 
împotriva evreilor”, scrie Haaretz, citându-l pe 
cercetătorul Efraim Zuroff .

Recent, ziua de naștere a lui Bandera a fost 
proclamată sărbătoare naţională.

EXTREMISMUL DIN UCRAINAEXTREMISMUL DIN UCRAINA
Un regiment din armata Ucrainei a fost 

creat de adepţii supremaţiei albilor. 
Acum se bat cu Rusia”, scrie USA Today, 
într-un articol dedicat regimentului Azov. 
Povestea pleacă de la un clip postat pe internet de 
membrii regimentului trimiși de Vladimir Putin 
în Ucraina: „Dragi fraţi musulmani, din ţara  
noastră nu veţi ajunge în rai”. Un articol semnat 
de Călin Marchievici – cotidianul.ro
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

ÎN AȘTEPTAREA „PRĂȘITORILOR” DIN OCCIDENT 

Spre deosebire de majoritatea concetățenilor noștri, pentru care prima 
vizita a Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la Paris (3-4 februarie 
2021) a fost un prilej de mândrie, noi fi ind impresionați de primirea ce i 
s-a făcut la Palais de l›Elysée, nu ne-a scăpat din vedere că unele spirite 
„elevate” de pe malul Bâcului strâmbă demonstrativ din nas și chiar își 
permit comentarii persifl ante pe seama evenimentului. „A organizat 
cumva Macron vreo echipă de prășitori pentru pământurile lăsate în voia 
sorții? Sau poate a donat vreun miliard Moldovei?” Iar fostul premier 
al socialiștilor Chicu s-a arătat deranjat că Maia Sandu a mers la Paris, 
chipurile pentru că „acolo weekendul pare mai frumos” și își „permite 
să-și satisfacă orice moft  din banii oamenilor”. Cetățenii de rând au avut 
o abordare mai pragmatică: „Da eu ce am din asta?” Ei parcă ar vrea să 
spună: „Să fi  venit Maia de la Paris cu câteva geamantane de euro și să-i 
împartă la intrare în Piața Centrală, dar așa... ce folos din primblările ei?!” 

Trebuie să recunosc că m-am întrebat și eu care este efectul vizitelor 
Maiei Sandu în străinătate, dar ceva mai târziu, abia când s-a întâlnit a 
doua oară cu Emmanuel Macron și doamna Președinte i-a mulțumit că 
„Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) și-a început deja activitatea în țara 
noastră... și că va fi nanța inclusiv proiecte de infrastructură locală, irigare 
și împădurire”. Curiozitatea m-a făcut să mă documentez ce-i cu această 
Agenție și cum a ajuns în Moldova?

Comunicatele de presă sunt foarte zgârcite și, chiar dacă le citești, nu 
afl i prea multe, iar imaginile video reproduc doar aspectele protocolare 
ale întâlnirilor la nivel înalt. Dacă ar fi  fost însoțită de vreo echipă de 
jurnaliști („plimbați” din contul Președinției), poate am fi  afl at mai multe, 
chiar și unele detalii picante, dar Maia Sandu, fi ind economist, știe să 
economisească banii statului (auzi, tovarășe Chicu?!) 

Așadar, am fost nevoit să mă informez doar din știrile ofi ciale și să 
afl u că în cadrul discuțiilor cu omologul francez șefa statului l-a informat 
despre provocările cu care se confruntă republica noastră, prioritățile ei de 
dezvoltare, viziunea ce o avem asupra viitorului, despre eforturile noastre 
de reformare, modernizare și integrare europeană. Iar Macron, impresionat 
de curajul cetățenilor moldoveni de a alege un președinte cu integritate și 
coloană vertebrală, a declarat: „Am certitudinea că proiectele pe care le-ați 
inițiat au nevoie de reforme curajoase, de ambiție și tenacitate. Vă asigur 
că Franța și Uniunea Europeană vă vor fi  alături. Franța este pregătită să se 
angajeze de a acompania Republica Moldova pe acest drum în reformele ce 
țin de dezvoltarea infrastructurii, dezvoltării durabile etc.”.

 La prima vedere, fraze generale, ce nu obligă la nimic, dar ulterior 
te convingi că discuțiile sunt urmate de o suită de evenimente extrem de 
importante pentru relațiile dintre Paris și Chișinău, am putea spune un serial 
moldo-francez, avându-i în generic pe președinții Sandu și Macron. Dacă vă 
interesează cu adevărat ce folos avem (și vom avea) din „plimbările” Maiei 
Sandu la Paris (deja 3 la număr), depuneți un mic efort și aruncați o privire 
asupra rezumatului ce urmează, ce descrie succint primele episoade din… 

SERIALUL MOLDO-FRANCEZ „MAIA & EMMANUEL”

4 februarie 2021. După discuția cu Maia Sandu Președintele Macron a 
solicitat AFD să întreprindă o misiune tehnică în Republica Moldova pentru 
a explora posibilitățile de intervenție ale Agenției la noi, în coordonare cu 
donatorii europeni și internaționali. S-a decis crearea misiunii exploratorii 
a grupului „Agenția Franceză pentru Dezvoltare” (AFD, „Expertise France”, 
„Proparco”) și acțiunile concrete au început chiar în luna următoare. La 
rândul său, Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și afaceri externe 
al Franței, a asigurat-o pe lidera de la Chișinău că cele două state vor căuta 
împreună soluții pentru problemele abordate și în acest scop, în luna martie, 
o misiune de explorare franceză va veni la Chișinău pentru documentare și 
identifi carea domeniilor de asistență.

21-24 martie 2021. O misiune a Agenției Franceze pentru Dezvoltare 
întreprinde o vizită de documentare în Republica Moldova în vederea 
examinării oportunităților de sprijin pentru dezvoltarea economică și 
socială a republicii.

22 martie 2021. La sediul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 
are loc o întrevedere cu reprezentanții AFD, Agenției „Expertise France”, 
„Proparco” și ai Ambasadei Franței la Chișinău. Sunt identifi cate prioritățile 
de asistență pentru Moldova, este prezentată situația macrofi nanciară a 
republicii, poziția bugetar-fi scală, procesul de programare a asistenței 
externe, corelarea acestuia cu Calendarul Bugetar, precum și mecanismul 
de planifi care a investițiilor. 

23 martie 2021. Ofi ciali ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului și reprezentanți ai AFD se întâlnesc la Chișinău 
pentru a identifi ca noi domenii de cooperare. Părțile discută și despre 
criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor de dezvoltare și de 
asistență tehnico-fi nanciară în domeniile agricultură, dezvoltare regională 
și protecția mediului.

24 martie 2021. Ambasadorul Franței în Republica Moldova îi comunică 
Președintei Maia Sandu decizia autorităților franceze de a atribui Agenției 
Franceze de Dezvoltare mandat de intervenție în Republica Moldova. Ceea 
ce înseamnă că AFD va sprijini proiecte de dezvoltare în conformitate cu 
strategia sa regională în trei domenii principale: reîmpădurirea și irigarea; 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare; 
interconexiunile electrice și efi ciența energetică în clădiri.

26 mai 2021. Ambasadorul Franței la Chișinău, Pascal Le Deunff , ne 

Nici un președinte al Republicii Moldova nu a bifat atâtea vizite 
în străinătate câte a întreprins deja Maia Sandu, la invitație 

sau din inițiativa președinției, în nici doi ani de când a fost investită 
în funcție. Nici unul dintre foștii șefi  de stat nu a stârnit o mai mare 
admirație, atât pentru propria persoană, cât și, deopotrivă, pentru 
această unghie de plai, și nu a provocat un asemenea recul de vizite ale 
celor mai înalți ofi ciali occidentali. Dincolo însă de prestigiul de care ne 
bucurăm, de ajutoarele fi nanciare și de admirația străinilor, mai vedem 
(și auzim) lideri frustrați sau pestriți la mațe, precum și persoane mai 
întunecate în problemele relațiilor internaționale, care aruncă săgeți 
veninoase sau pur și simplu muiate în noroi după fi ecare „plimbare” a 
președintei prin Europa. Câteva refl ecții la acest subiect le împărtășește 
cu cititorii publicației noastre scriitorul, cineastul și publicistul de la 
Chișinău Mihai Ștefan Poiată în rândurile de mai jos. 

CÂND VA VENI MACRON ÎN MOLDOVA... LA PRĂȘIT?CÂND VA VENI MACRON ÎN MOLDOVA... LA PRĂȘIT?
(sau... ce folos avem din plimbările Maiei Sandu prin Europa)(sau... ce folos avem din plimbările Maiei Sandu prin Europa)

Maia Sandu cu Președintele Emmanuel Macron
 Maia Sandu cu S ecretarul General al ONU, António Guterres,
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informează, într-un interviu, că Serviciile tehnice ale AFD deja examinează 
proiecte concrete, în special în sectoarele energetic, al sănătății, apei, 
irigației, forestier și dezvoltării rurale. Aceste proiecte vor fi  foarte curând 
transmise autorităților franceze pentru validare, apoi propuse autorităților 
moldovenești.

2 septembrie 2021. Din Declarația comună a vicepremierului Nicu 
Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene și a lui Jean-
Yves Le Drian, ministru pentru Europa și afaceri externe al Franței: „Franța 
își reafi rmă sprijinul său pentru agenda de reforme propusă de noul Guvern 
moldovenesc. Agenția „Expertise France” va continua să participe activ la 
acțiunea UE (Echipa Europa) întru susținerea reformei justiției. În curând, 
un expert francez de nivel înalt va fi  detașat în cadrul administrației 
prezidențiale a Republicii Moldova”. 

Nicu Popescu: „Salutăm angajamentul de cooperare între Înalta 
Autoritate franceză pentru transparența vieții publice (HATVP) și Agenția 
Națională pentru Integritate (ANI), precum și vizita Directorului Agenției 
Franceze Anticorupție în scopul realizării unei misiuni tehnice în Moldova, 
preconizată pentru luna viitoare”.

Jean-Yves Le Drian: „Franța rămâne, de asemenea, deschisă să faciliteze 
realizarea proiectului de renovare a liniei de cale ferată Chișinău-Ungheni, 
de către un consorțiu de companii franceze. Totodată, noi companii 
franceze planifi că noi investiții în domeniul turismului și distribuției”.

3 septembrie 2021. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, are 
o întrevedere cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean 
Yves Le Drian, afl at în vizită la Chișinău. „Ne bucurăm că Agenția Franceză 
de Dezvoltare și-a început deja activitatea și că va fi nanța proiecte de 
infrastructură locală, irigare și împădurire”, a mulțumit ofi cialului francez 
Maia Sandu

12 noiembrie 2021. „Am avut astăzi, la Paris, o întrevedere cu Președintele 
Franței, Emmanuel Macron, cu care am discutat mai multe subiecte ce vizează 
intensifi carea relațiilor noastre bilaterale. Am discutat despre oportunitățile 
de cooperare cu Franța în domeniul infrastructurii, digitalizării, securității 
și efi cienței energetice. Ne bucurăm că Agenția Franceză de Dezvoltare și-a 
început deja activitatea în țara noastră și că va fi nanța inclusiv proiecte de 
infrastructură locală, irigare și împădurire”. (Din declarația Maiei Sandu 
după cea de a doua întâlnire cu Emmanuel Macron)

10 decembrie 2021. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, l-a primit în vizită pe ambasadorul 
Franței în Republica Moldova, E.S. Graham Paul (numit în această funcție 
la 5 iulie 2021). Ofi cialii au discutat despre implementarea proiectelor de 
infrastructură feroviară, dezvoltare regională, dar și despre interconexiunea 
electrică și efi ciența energetică a clădirilor. E.S. Graham Paul a menționat 
că statul francez rămâne a fi  un susținător de încredere pentru Republica 
Moldova și a confi rmat disponibilitatea de a sprijini proiectele MIDR, 
inclusiv prin acordarea asistenței fi nanciare și tehnice. 

22 decembrie 2021. Comisia politică externă și integrare europeană 

a încuviințat inițierea negocierilor asupra Acordului privind instituirea 
și activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare în republica noastră. 
Reprezentanța Grupului AFD în Republica Moldova ar putea fi  instituită 
în martie 2022. Scopul acestuia este identifi carea și accesarea surselor de 
fi nanțare oferite de către grupul AFD în vederea fi nanțării necesităților de 
dezvoltare națională. 

UN POST-SCRIPTUM PENTRU SPIRITELE „ELEVATE” DE PE BÂC

Cel mai recent episod al serialului moldo-francez s-a desfășurat pe 19 mai 
2022 la Paris, unde Maia Sandu, pe fi nalul vizitei la Paris, a discutat cu Remy 
Rioux, directorul general al Agenției Franceze de Dezvoltare despre proiectele 
pe care această instituție le va realiza în Republica Moldova începând cu anul 
curent. Sper că în curând îl vom vedea pe Remy Rioux la Chișinău, cu ocazia 
deschiderii biroului Agenției Franceze pentru Dezvoltare. Ar mai trebui 
să precizez că AFD este doar o direcție de colaborare, spectrul proiectelor 
bilaterale moldo-franceze fi ind mult mai divers. După fi ecare vizită în țările 
europene Maia Sandu a revenit acasă cu astfel de proiecte bilaterale, care în 
curând vor schimba la față Republica Moldova. 

Păcat că mass-media de la Chișinău nu ne ajută să le cunoaștem. Ca să 
nu mai așteptăm... „prășitori” din Paris, Berlin sau Washington pentru a 
scoate din paragină pământurile Moldovei rămase pârloagă și… paragina 
din mintea moldovenilor. 

Presa rusă apropiată puterii urmărește evenimentele referitoare la 
dosarul în care este vizat Igor Dodon, însă Kremlinul pare să nu 

îi ia apărarea. Secretarul de presă al Kremlinului declară că reținerea 
deputatului socialist este chestiunea internă a Moldovei. 

În același timp, DmitriPeskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a 
declarat că Moscova este îngrijorată de situația în contextul „persecuțiilor 
aplicate susținătorilor cooperării cu Federația Rusă”.

„În primul rând, aceasta este o chestiune internă a Moldovei. În al 
doilea rând, suntem alarmați că din nou astfel de practici și persecuții 

sunt folosite împotriva celor care sunt susținători ai dezvoltării unor relații 
prietenoase, reciproc avantajoase cu Federația Rusă”, a punctat Peskov.

Amintim că în dimineața zilei de 24 mai, la casa lui Igor Dodon, 
oamenii legii, au descins percheziții. Reprezentanții procuraturii au 
comunicat că fostul președinte de țară este acuzat de trădare de Patrie, 
îmbogățire ilicită, corupere pasivă și acceptarea fi nanțării partidului 
politic de către o organizație criminală, iar presa de la Chișinău scrie că 
acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Sursa: Realitatea.md

MOSCOVA ESTE MOSCOVA ESTE 
ÎNGRIJORATĂ DE REȚINEREA ÎNGRIJORATĂ DE REȚINEREA 

LUI IGOR DODON.LUI IGOR DODON.
PESKOV: SUNTEM ALARMAȚI CĂ PESKOV: SUNTEM ALARMAȚI CĂ 

ASTFEL DE PRACTICI ȘI PERSECUȚII ASTFEL DE PRACTICI ȘI PERSECUȚII 
SUNT FOLOSITE ÎMPOTRIVA SUNT FOLOSITE ÎMPOTRIVA 

CELOR CARE SUNT SUSȚINĂTORI CELOR CARE SUNT SUSȚINĂTORI 
AI DEZVOLTĂRII UNOR RELAȚII AI DEZVOLTĂRII UNOR RELAȚII 

PRIETENOASE CU RUSIAPRIETENOASE CU RUSIA

Maia Sandu cu Remy Rioux
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La Praga, a urmat Facultatea de Drept. Din 
arhive reiese că, în cursul timpului, în 

diverse perioade, a mai urmat cursuri de artă la 
Academiile din Berlin și Paris, precum și la Școala 
Medicală din Zurich.

Simpatia sa pentru regimul sovietic îl face să 
devină ţinta a numeroase hărţuieli, șicanări și 
bătăi din partea emigranţilor ruși. Această situaţie 
atrage atenţia agenţilor de la Misiunea Comercială 
Sovietică, care, oricum, primiseră sarcina de 
a atrage eventuali colaboratori. La actele de 
loialitate se adaugă și scrisoarea de la Misiunea 
Sovietică din Constantinopol. Dmitri este luat sub 
aripa ocrotitoare a Misiunii Sovietice din Praga și 
angajat ca traducător, datorită limbilor străine pe 
care le știa din copilărie, plus ceha și turca pe care 
le învăţase în ultimii ani. Cu timpul, este introdus 
în munca operativă și este angajat ca funcţionar la 
Misiune. Este momentul de lansare în cariera sa de 
spion. Este, însă, sub acoperire diplomatică; viaţa 
lui este mai bună – are o locuinţă confortabilă, 
bani, haine elegante și se învârte în societate 
culegând informaţii.

Lucrurile se schimbă la începutul anilor 1930. 
La ordinele lui Stalin, serviciul de spionaj se 
reorganizează pentru a intensifi ca activitatea 
și, implicit, rezultatele. În acest scop, se mută 
accentul activităţii informative pe agenţii „ilegali”. 
Dacă aceștia erau prinși, autorităţile puteau să 
nege categoric orice implicare. Și cine erau cei 
mai indicaţi pentru a fi  ilegali? Cei care știau limbi 
străine, știau cum să se poarte în societate, pentru 
a pătrunde în cercurile înalte. Astfel, cu fi zicul său 
atrăgător, cu educaţia aristocrată pe care o primise. 
Dmitri devine alegerea optimă a Departamentului 
de informaţii externe pentru activitatea de „ilegal”.

De ce a acceptat Bâstroliotov? El a mărturisit că-l 
atrăgea posibilitatea de a merge în numeroase ţări, 
că lumea îi va fi  deschisă; nu lipsit de importanţă, 
pericolul pe care îl reprezenta noua activitate nu îl 
sperie, dimpotrivă, îl atrăgea. Misiunea de „ilegal” 
era irezistibilă pentru mulţi spioni – abilităţile care 
se cereau, riscurile la care se expuneau, constituiau 
o chestiune de onoare și mândrie personală. Mai 
presus de orice, Bâstroliotov era total atașat puterii 
sovietice, își iubea patria, așa cum era ea atunci, 
condusă de bolșevici, și era gata să facă orice 
pentru ea.

Bâstroliotov era o persoană care credea în 

dictonul conform căruia scopul este atât de 
important, încât orice mijloc pentru a-l atinge 
este justifi cat. Mijloacele folosite de el, obișnuite 
în acei ani, au fost de multe ori, devastatoare. De 
foarte multe ori, principalul modus operandi erau 
femeile; chiar în noaptea nunţii sale, el a dispărut 
pentru a cuceri (cu folos) o funcţionară de la 
ambasada franceză. Iar, atunci când i s-a părut 
necesar, nu a ezitat să o folosească pe soţia lui 
ca „nadă” pentru racolarea unui agent. Când era 
vorba de bărbaţi, banii, persuasiunea sau chiar 
șantajul erau folosite cu succes. Așa a obţinut 
coduri și cifruri secrete, modele de arme, planuri 
de înarmare, procese verbale ale convorbirilor lui 
Hitler cu ofi ciali occidentali.

Însușirile înnăscute și calităţile dobândite prin 
educaţie i-au ușurat enorm munca. Călătorind 
prin toate ţările europene, el a putut ușor să 
pozeze drept conte maghiar, negustor grec, lord 
englez sau pictor olandez, având acces la cercurile 
înaltei societăţi.

Ultima sa misiune, atestată documentar, a 
avut loc în vara anului 1936. Ţinta vizată era 
Florica Titulescu, o doamnă din înalta societate 
bucureșteană, rudă îndepărtată cu ministrul de 
externe Nicolae Titulescu și amanta generalului 
Nicolae Samsonovici, șeful Statului Major 
General al României. Nu trebuia recrutată ca 
agent, deoarece lucra deja pentru francezi, dar 
informaţiile diplomatice și militare la care avea 
acces și pe care le transmitea erau foarte necesare 
statului sovietic.

Era o perioadă de intensă activitate diplomatică 
pe plan european. Uniunea Sovietică fusese 
recunoscută de majoritatea statelor, fusese admisă 
în Liga Naţiunilor, în 1934. În condiţiile în care 
și alte ţări, inclusiv cele cu care România se afl a 
în alianţe stabilite anterior (Mica Înţelegere – cu 
Iugoslavia, Cehoslovacia și Înţelegerea Balcanică – 
cu Iugoslavia, Turcia, Grecia), tatonau apropierea 
de Uniunea Sovietică, diplomaţia românească, 
prin reprezentantul ei, remarcabilul Nicolae 
Titulescu, ajunsese mai aproape ca oricând de 
colaborare cu Uniunea Sovietică. Documentele 
obţinute prin Florica Titulescu puteau da o 
imagine a potenţialului militar al României și a 
orientărilor sale faţă de puterile europene.

Și de această dată, principala armă pe care 
trebuia să o folosească Bâstroliotov erau relaţiile 

sexuale. Așa și începe, dar, după un timp, ceva 
se întâmplă cu irezistibilul Romeo. Era obosit, 
era sătul de minciună, principiile lui morale 
(câte erau) deveniseră o piedică în aventurile 
amoroase? El nu mai vrea sau nu mai poate și, de 
la sine putere, se înlocuiește cu un coleg. Florica 
este nemulţumită, șefi i lui sunt nemulţumiţi și 
Bâstroliotov trebuie să revină, să facă promisiuni 
pentru un viitor împreună.

Spre sfârșitul anului 1936, pe fondul 
evenimentelor tensionate din Europa, se hotărăște 
ca grupul de spioni din Elveţia cu care acţiona 
Bâstroliotov să fi e mutat în altă parte, existând 
pericolul de a fi  descoperit. Pentru Bâstroliotov 
era cea mai bună ocazie să se întoarcă cât mai 
curând acasă, în patrie.

Erau mai mulţi factori care au dus la această 
decizie. În primul rând, obosise și se cam săturase 
de această meserie. Dispăruse aproape complet 
dorinţa de aventură care îl inspirase la început. 
Munca de spion cerea răbdare și consecvenţă, 
calităţi care îi lipseau; în plus, temperamentul lui 
simţea nevoia de rezultate tangibile, satisfacţii și 
recompense imediate. Munca de spion i se părea 
acum primitivă faţă de aspiraţiile lui din tinereţe, 
acelea de a fi  pictor și scriitor. În plus, latura etică 
i s-a părut cea mai neplăcută. În acest sens, avea 
să declare mai târziu că „spionul și viaţa, direct și 
indirect”.

În 1937, cultul personalităţii lui Stalin atinsese 
apogeul; la fel și teroarea dezlănţuită de el 
împotriva a mii de oameni din toate domeniile, 
inclusiv din serviciile de informaţii. Ofi ţerii erau 
rechemaţi în ţară, iar cei care refuzau să vină erau 
vânaţi și de multe ori uciși în diverse locuri.

Bâstroliotov a împărtășit și el soarta multora 
dintre ei, arestat, torturat, învinuit în mod aberant 
că a fost în slujba unei puteri străine, a fost judecat 
și condamnat la 25 de ani de muncă silnică în 
Siberia și cinci ani de exil în Rusia. A fost eliberat 
în 1954, după ani grei se suferinţă în Gulag. Nu 
s-a lăsat înfrânt, deși sănătatea îi fusese afectată în 
urma torturilor. A lucrat ca felcer, a scris despre 
viaţa în lagăr și a reușit să transmită manuscrisul 
în afară. Surprinzător, într-o oarecare măsură, este 
faptul că ar fi  putut să evadeze, dar nu a făcut-o. 
Ne afl ăm, din nou, în faţa aceluiași motiv pentru 
care se dedicase total carierei de spion în slujba 
statului sovietic. Regimul era cel care îl trimisese 
în Gulag, dar loialitatea faţă de idealul comunist 
rămăsese neschimbată. Era convins că regimul va 
trece, dar idealul va trebui să trăiască. 

După eliberarea din lagăr,lucrează ca traducător 
și consultant de specialitate în mai multe instituţii 
medicale. Talentele sale artistice se afi rmă în schiţe 
și reportaje publicate în reviste, scenarii de fi lm 
și nuvele. Dar memoriile rămân nepublicate: era 
prea mult chiar și în acei ani de relativă libertate. 

Prin opţiunea lui Bâstroliotov făcută în tinereţe, 
s-a pierdut, probabil, un artist remarcabil, dar  
galeria spionilor – nu numai ruși – s-a îmbogăţit 
cu un personaj legendar.

SPIONUL „ROMEO” - SPIONUL „ROMEO” - DMITRI BYSTROLYOTOV (II)DMITRI BYSTROLYOTOV (II)
Caterina RADU, Preluare Lumea
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

VINDECAREA ORBULUI VINDECAREA ORBULUI 
DIN NAȘTEREDIN NAȘTERE

ACOLO VREAU, ACOLO VREAU, 
ACOLO FUGACOLO FUG

Cristina Toma  
COCHINESCU

Luna şi soarele sunt „luminători”, însă rolul lor primar este de a marca 
trecerea timpului în general şi a sărbătorilor în special (Fac 1, 14). 

Dar lumina aceea, pe care Creatorul o cheamă la fi ință mai înainte de toate 
lucrurile create, este mai mult decât lumina fi zică. Înainte de a fi  lumina, 
lumea era cufundată în haosul simbolizat prin întuneric (Fac 1, 2). Lumina 

apare ca simbol al ordinii cosmice; fără lumină, exis tența ar fi  incertă și 
amenințată de haos. Lumina apare ca simbol al vieții, pe care Dumnezeu o 
revarsă în creaturile sale.

Relatând vindecarea orbului din naștere (Ioan 9, 1-38), Sfântul 
Evanghelist Ioan îmbină cele două semnifi cații ale luminii. Ba, mai mult, 
ucenicul pe care îl iubea Iisus ne descoperă că cel tămăduit primește pe 
lângă lumina ochilor trupești și un alt fel de lumină. Pentru Sfântul Ioan, 
vindecarea orbului nu este doar o tămă duire miraculoasă, ci un „semn” - 
un act dumnezeiesc, menit să trezească credința în inima cititorului.

Iisus scuipă în pământ, ia tină și unge ochii orbului (Ioan 9, 6). Actul 
trimite la facerea omului: Ziditorul îl modelează pe Adam din țărână, 
cu mâinile Sale - o descriere antropomorfă, care sugerează mângâierea 
și gingășia divină (Fac 2, 7). Orbul este trimis apoi să se spele pe ochi la 
scăldătoarea Siloam.

Renunţă la prejudecăţi
Consumul excesiv (și cronic) de alcool 

este una dintre principalele cauze ale bolii, însă 
de ciroză poţi să te îmbolnăvești chiar dacă n-ai 
pus gura pe alcool vreodată, așa că ar fi  greșit 
și nedrept să pui această etichetă (de alcoolic) 
tuturor celor afectaţi.

Și steatoza hepatică nonalcoolică, adică boala 
fi catului gras cauzată de consumul exagerat de 
grăsimi, dacă nu este tratată corespunzător, poate 
evolua spre ciroză. Totodată, ciroza poate să 
apară ca o complicaţie a hepatitelor B sau C, dar 
și din alte motive, cauzele ei fi ind necunoscute în 
aproximativ 10% din cazuri.

Tratament pe mai multe planuri
Pe lângă tratamentul medicamentos 

recomandat de medic, care diferă în funcţie de 
cauza bolii (de exemplu, dacă suferi de hepatită, 
tratamentul vizează infecţia cu virusul), dieta 
este foarte importantă: consumul de alcool este 
interzis cu desăvârșire, la fel alimentele grase, 
prăjelile, dulciurile, făinoasele. În schimb, ai 
nevoie de multe verdeţuri, legume și fructe în 
meniu, mai ales anghinare, spanac, fasole verde, 
mere, lămâi, pepene, struguri. Agrișele sunt 
foarte benefi ce pentru fi cat și se consumă 1 kg 
pe zi, 1-3 zile pe săptămână. În loc de agrișe poţi 
mânca zilnic, timp de trei săptămâni, 3 lămâi 
întregi sau stoarse (dacă provin din surse bio, 
este indicat să adaugi în storcător și coaja). Foarte 
util în ciroză este și sucul de varză proaspătă în 
care ai adăugat câteva picături de ulei de măsline 
(stimulează funcţia hepatică).

Plante care ajută fi catul
Ciroza este un diagnostic serios, astfel 

că orice tratament îţi administrezi, fi e el și pe 
bază de plante, trebuie să ceri sfatul medicului 
tău curant sau al unui fi toterapeut, pentru a 
avea siguranţă că folosești produsul potrivit, în 
proporţiile corecte.

Tinctura de rădăcină de ghinţură galbenă 
se ia înainte de prânz și cină, câte 5 picături de 
două ori pe zi. Împiedică răspândirea virusurilor 
hepatice.

Tinctura de rostopască este și ea foarte 
benefi că fi catului, planta fi ind recomandată din 
timpuri străvechi în tratarea acestui organ, chiar 
și în cazul afecţiunilor grave. Ai nevoie de câte 
20 de picături de trei ori pe zi.

Se administrează pulbere de pufuliţă, 
combinată în proporţii egale de 3-4 ori pe zi, pe 
stomacul gol.

Siropul de cătină este indicat în ciroze, 
iar la fel infuzia preparată din două linguri de 
fructe zdrobite la 500 ml de apă – lași la infuzat 
amestecul jumătate de oră într-un vas acoperit, 
apoi îl consumi.

Se recomandă amestecarea în părţi egale de 
miere și coacăze negre (date înainte prin mașina 
de tocat). Din acest amestec se ia câte o linguriţă 
cu 30 de minute înainte de masă.

Armurariul conţine uleiuri volatile și este 
bogat în silimarină, substanţă cunoscută pentru 
efectul de regenerare a celulelor fi catului. Se 
administrează sub formă de tinctură, 20 de 
picături de trei ori pe zi,  diluate în apă.

Pedicuţa se folosește în combaterea 
dependenţei de alcool, dar și alte calităţi 
folositoare sistemului digestiv. Ceaiul se prepară 
dintr-o linguriţă cu plantă tocată la o cană cu 
apă clocotită. Se lasă să stea cinci minute, se 
strecoară și se bea înghiţitură cu înghiţitură, de 
trei ori pe zi, înainte de mesele principale.

Bea două căni de ceai de urzici zilnic sau ia 
câte 20 de picături de tinctură de urzici de 2-3 
ori pe zi.

Ventrilica se consumă sub formă de infuzie 
din două linguriţe de plantă uscată la o cană cu 
apă fi erbinte, din care se bea două căni pe zi, cu 
o jumătate de oră înainte de mesele principale.

Remedii de casă 
simple şi efi ciente:Cămara cu plante

Eram mică şi iubeam 
copiii. Plimbam 

cărucioarele vecinelor 
şi luam în brațe orice 
bebeluş îmi ieşea în cale. 
Conexiunea cu puritatea 
energiei afl ată în corpul 
mic, fi rav, nesigur, a crescut 
în mine dorința de a proteja 
inocența lumii. Am predat 

pian copiilor de pe vremea 
când eram, la rândul meu, elevă, apoi ofi cial, în 
calitate de profesoară cool. Mi-am dorit să fi u 
mamă încă de când eram la grădiniță şi îngrijeam 
colegii neajutorați. Odată ajunsă la şcoală, 
fugeam uneori de la ore în sălile de clasă ale 
grădiniței de lângă aceasta. Nici acum nu înțeleg 
de ce îmi lăsau educatoarele uşile deschise şi îmi 
zâmbeau complice când mă vedeau. 

 Astăzi, când timpul m-a făcut mare, mă 
regăsesc uneori în copilul de care aveam grijă 
atunci. E unul din cele mai pline de linişte 
momente ale fi inței mele...

După nişte ani de dorință, lacrimi pline de 
neputință,  durere şi speranță, întâmplarea bună 
mi-a făcut dar din naşterea copiilor mei. 

Cea mare trăieşte în spatele uşii camerei ei. 
Îmi amintesc adolescența prin ea, zi de zi, şi 
când privirile ni se întâlnesc, răsare soare în 
mine. Mijlocia are şi ea buletin. Zilele trecute 
a avut examen pentru admiterea la liceu. E 
vremea în care eu am descoperit Dumnezeirea, 
mi-o amintesc limpede: speranță, acceptare, 
emoție, odată cu prima treaptă urcată în viața-
mi. Ştie că va fi  admisă exact acolo unde îşi 
doreşte şi o obosesc teribil cicălelile mele. Cea 
mică se împarte între două lumi: a fi  mare, 
stăpân pe acțiuni şi decizii, şi a fi  copil fragil, 
ahtiat după conexiune fi zică. Citeşte mult. Şi 
asta îmi aminteşte despre mine: pătrunderea 
cărții în fi ință. Mezinul e atât de mic, încât încă 
îl pot trage cu o singură mână în îmbrățişare, 
lângă corpul meu, când adormim. La fel cum 
făcea bunica atunci când îmi unea fi ința cu a ei, 
în linişte, seara. În dimineața asta am avut un 
sentiment al totului. Suntem interconectați în 
trăire, experiențe, gânduri şi simțiri. Toți. Copii, 
adulți, oameni, fi ințe, Pământ. Iar el, Copilul, e 
esența curățeniei primordiale. Acolo fug, acolo 
vreau. Acolo, uneori, doar sunt. 

REMEDII PENTRU CIROZĂREMEDII PENTRU CIROZĂ
Ciroza, o boală gravă a fi catului, apare atunci când ţesutul hepatic sănătos este înlocuit de 

ţesutul fi brozat, cicatricial, care nu își mai îndeplinește funcţiile.
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FOTBAL ÎN FOTBAL ÎN 
SCHIMBARESCHIMBARE

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

MEDALII LA PLOIEȘTI ȘI PITEȘTIMEDALII LA PLOIEȘTI ȘI PITEȘTI

GRUPA 2010 A FC PETROLUL PLOIESTI, GRUPA 2010 A FC PETROLUL PLOIESTI, 
LOCUL 2 LA CUPA SPERANȚELORLOCUL 2 LA CUPA SPERANȚELOR

Grupa „2010” a clubului FC Petrolul Ploiești a participat, în 
weekend, la „Cupa Speranțelor”, o întrecere juvenilă organizată 

la Râmnicu Vâlcea. Micii petroliști, pregătiți de către Ciprian Pura, au 
încheiat competiția pe poziția secundă, după ce au înregistrat următoarele 
rezultate: 1-0 cu FC Oltenia Vâlcea (grupe), 3-1 cu Tandem București 
(grupe), 7-0 cu Isport Vâlcea (sferturi de fi nală), 5-0 cu Academia 
Gheorghe Hagi „albastru” (semifi nale) si 0-3 cu Academia Gheorghe 
Hagi „alb” (fi nala mare).

Lotul formației noastre: Ștefan Rădulescu, Vlad Vâlcu, Alexandru 
Bălescu (portari); Mihai Fâșie, Luca Stoica, Sebastian Iorga, Darius 
Mierloiu, Iustin Păuna, Rareș Manolache, Iulian Moroiță, Rareș Ilie, Alex 
Dimian, Nikolas Ionică, Andrei Dimian, Erick Popa, Ianis Nica, Vlad 

Ionescu.
Alte rezultate înregistrate de către formațiile clubului ploieștean în 

jocurile disputate la fi nalul acestei săptămâni:
Campionatul Județean, Juniori “C” (“U14”), Seria II: FC Petrolul 

Ploiești 2 – Savi Sport Ploiești 2-0. Marcatori: Constantin Ștefan, Denis 
Drăghia. Antrenor: Marius Manolache. 

Campionatul Județean, Juniori “C” (“U14”), Seria II: FC Petrolul 
Ploiești 3 – Akademica Ploiești 3-1. Marcatori: Constantin Ștefan, 
Alejandro Guță, Vlad Loghin. Antrenor: Marius Manolache.

Campionatul Județean, Juniori „D” („U13”), Seria Elite: FC Petrolul 
Ploiești – CSO Mizil 7-0. Marcatori: David Stoica (3), Andrei Badea, 
Iustin Vișan, Fabian Sandu (2). Antrenor: Cristian Iordache.

Sportivii secţiei de şah de la CSM Ploiești 
au cucerit 15 medalii la Festivalul „Şah 

în Şcoală”, o competiţie organizată de Prahova 
Value Center în parteneriat cu CS Gambitul 
Damei Iaşi, Asociaţia Judeţeană de Şah Prahova 
şi Clubul Sportiv Universitar Ploieşti. Elevii lui 
Petre Grigore au cucerit 5 medalii de aur, 6 de 
argint şi 4 de bronz.

Medalii de aur – Ştefan Grigorescu, Ştefan 
Petre, Eduard Ioniţă, Antonia Ciapă şi Ayan 
Stoica;

Medalii de argint – Alexandru Constantinoiu, 
Melania Grigore, Darius Nicolae, Iustin 

Vătăşescu, David Dura şi Amalia Aldea;

Medalii de bronz – Ioana Moş, Leon Ioniţă, 

Diana Popescu şi Alexandru Belu.

Tot în acest weekend, un alt sportiv al CSM 

Ploieşti, Vladimir Boştină, a participat la cea 

de-a doua ediţie a „Zilelor Municipiului Piteşti 

la Şah”, competiţie organizată de Clubul de 

Şah „Alfi l” Piteşti, în parteneriat cu Centrul 

Cultural Piteşti şi Primăria Municipiului 

Piteşti. Vladimir a avut evoluţii foarte bune şi 

a ocupat locul I la categoria de vârstă „U8” în 

cadrul turneului Open „U18”.

Societatea este într-o profundă schimbare, 
pe toate planurile, iar sportul nu avea 

cum să facă notă discordantă. Pentru a atrage 
mai mulți sponsori, dar și fani, competițiile se 
reinventează, numărul de echipe aliniate la start 
la întrecerile majore europene și mondiale este în 
continuă creștere și lucrurile nu se vor opri aici.

Și cea mai populară competiție din țara 
noastră, Cupa României, se reinventează. Luni, la 
sediul Federației Române de Fotbal, președintele 
acestui for, Răzvan Burleanu și noul sponsor al 
competiției KO, Betano, au prezentat noul format 
al întrecerii, unul care pare o oglindă a actualelor 
cupe europene. Dacă până acum vorbeam de 
un singur meci eliminatoriu, acum lucrurile se 
schimbă radical și puteți vedea cum va arăta noul 
format, prezentat de către Felix Grigore în fața 
presei, din paginile de sport de astăzi ale ziarului 
nostru.

Este clar că vom avea mai multe meciuri, 
mai mulți bani din transmisii TV și un număr 
în creștere de spectatori, dar și premii fi nanciare 
pentru combatante mai mari cu 50%.

Iată că, după introducerea sistemului cu play 
off  și play out până la nivelul Ligii a treia, a venit 
rândul și Cupei României să se îmbrace în haine 
noi. Unele pe care marketingul le va face și mai 
frumoase.
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ALEXANDRU PETRE, MEDALIE DE BRONZ ALEXANDRU PETRE, MEDALIE DE BRONZ 
LA CUPA EUROPEANĂ PENTRU JUNIORILA CUPA EUROPEANĂ PENTRU JUNIORI

CSM Ploieşti a avut 11 reprezentanţi în delegaţia 
României de la Gimnaziada ISF din Franţa, 

dintre care opt sportivi şi trei antrenori, bilanţul fi ind 
următorul: o medalie de argint (Rareş Arsenie la „+90 
kg”) şi una de bronz (Vanessa Tolea la „57 kg”) la judo, 
un loc 6 la cerc (Sabina Enache) – gimnastică ritmică 
şi un loc 6 în competiţia feminină de baschet 3×3, 
din echipă făcând parte Daria Iordăchescu, Karina 
Munteanu şi Daria Tănase. 

Rareş Arsenie a trecut, pe rând, de Tunahan Tutar 
(Turcia), Leonardo Villacares (Chile) şi, în semifi nală, 
de Gabriel Santos (Brazilia), însă a avut o misiune cvasi-
imposibilă în fi nala cu spaniolul… Davit Kevlishvili, un 
sportiv net superior din punct de vedere fi zic (având 30 
de kilograme în plus).

Vanessa Tolea a cucerit bronzul după ce a trecut în 
primele două tururi de Nomin Dorjpurev (Mongolia) 
şi Fang Chi Kuo (Taipei), apoi a pierdut în semifi nală 
la Bianca Rosa (Brazilia), sportivă care avea să şi 
cucerească medalia de aur a categoriei. În meciul pentru 
medalia de bronz, Vanessa a învins-o pe Meryem Nur 
Kanbur, din Turcia.

Gimnasta Sabina Enache, pregătită de Simona Puiu 
şi Liliana Băescu, a ocupat locul al 6-lea după ce a fost 
notată cu 26.200, punctaj la care s-a ajuns însă doar după 
o contestaţie depusă de delegaţia noastră. Iniţial, Sabina 
primise doar 25.800, în ciuda unei evoluţii superioare 
celei din califi cări, de marţi, pentru care fusese notată 
cu… 26.900!

REZULTATE NOTABILE LA GIMNAZIADA ISF DIN FRANȚA

Sabina 
Enache

Cupa României la fotbal va avea o nouă formă, mai atractivă, cu mai 
multe dueluri tari, pe modelul viitoarei Champions League.

Comitetul Executiv al FRF a aprobat, în ședința din 18 mai, noua 
structură a Cupei României începând cu sezonul 2022/23. Prezentarea 
noului format a avut loc în cadrul evenimentului de prezentare a noului 
sponsor – Betano, luni, la Casa Fotbalului. Decizia de a schimba modul de 
desfășurare a competiției a fost luată cu ajutorul partenerului Hypercube, 
care a remodelat competiții europene și mai multe campionate de pe 
continent, inclusiv UCL, și în urma consultărilor cu toate părțile interesate, 
cluburi, AJF-uri, deținători de drepturi, jurnaliști, suporteri și sindicatul 
jucătorilor. Prin această schimbare, Federația Română de Fotbal și-a 
propus creșterea numărului de spectatori, a audiențelor TV și, implicit, a 
veniturilor din sponsorizări, dar și un nivel de joc mai bun.

CARE SUNT PRINCIPALELE MODIFICĂRI
Competiția debutează cu o fază regională, în care reprezentantele 

județelor țării vor fi  împărțite în 7 zone, rezultând 7 câștigătoare regionale 
care merg în turul 2.

Șaisprezecimile de fi nală au fost înlocuite de un play-off , urmat imediat 
de o fază a grupelor, în care vor intra direct și cele mai bune 8 echipe din 
Liga 1.

În această rundă, cele 24 de echipe rămase în competiție vor fi  împărțite 
în 4 grupe de câte 6, câte două din urnele valorice 1, 2 și 3.

Vor rezulta, astfel, trei meciuri pentru fi ecare echipă, cu câte o adversară 
din fi ecare urnă valorică.

Cupa României se va încheia cu fazele ”sferturilor”, semifi nalelor și 
fi nala, disputate toate într-o singură manșă.

FC PETROLUL FC PETROLUL 
PLOIEȘTI A LUAT PLOIEȘTI A LUAT 
LICENȚA PENTRU LICENȚA PENTRU 

LIGA 1LIGA 1

Federația Română de Fotbal a 
informat, ofi cial, clubul FC 

Petrolul Ploiesti că i-a fost acordată 
licența de participare pentru ediția 
viitoare a Ligii 1. „După analizarea 
tuturor documentelor depuse, Comisia 
pentru Acordarea Licenței Cluburilor 
a constatat că sunt îndeplinite toate 
criteriile (sportive, de infrastructură, 
de personal și administrație, juridice 
și fi nanciare), decizând, astfel, cu 
unanimitate de voturi, să acorde clubului 
nostru licența de participare în stagiunea 
2022-2023 a Ligii 1, fără niciun fel de 
sancțiuni”, anunță fcpetrolul.ro.

Ediția 2022-2023 a Ligii 1 va începe 
pe data de 16 iulie.

NOU FORMAT PENTRU CUPA ROMÂNIEI LA FOTBALNOU FORMAT PENTRU CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Judoka Alexandru Petre, legitimat la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, a obținut medalia de bronz a categoriei 
„100 kg” după ce a susţinut nu mai puţin de patru meciuri, în acest weekend, la Cupa Europeană de Judo 

pentru Juniori de la Malaga. Performanţa este cu atât mai notabilă cu cât el luptă, în mod normal, la nivel de 
cadeţi, aceasta fi ind  prima competiţie ca junior.

Parcursul lui Alexandru Petre până 
la medalia de bronz a fost următorul: 
înfrângere în primul tur la Silvan 
Bulthuis (Olanda), apoi, în recalifi cări, 
victorii la doi spanioli, Diego Diezma 
Martinez şi Jose Venegas Banda, şi, în 
lupta pentru medalie, victorie în faţa 
suedezului Lukas Roswall.

La întrecerea de la Malaga, 
o competiţie ce punctează în 
clasamentul mondial al juniorilor, 
au participat 320 de sportivi din 
29 de ţări. Sportivii ploieșteni sunt 
pregătiţi la club de Gheorghe Savu 
(coordonator), Mihai Trandafi rescu 
şi Doru Munteanu.
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Vorbind despre când anume vor începe 
lucrările la Autostrada 7 Ploiești-

Pașcani și A 8 Ungheni-Tg. Mureș, consilierul 
ministrului Transporturilor, Cătălin Urtoi, a 
repetat ca un papagal un concept propriu, de 
PRIMA LOPATĂ: „PRIMA LOPATĂ o vom 
vedea pe proiectele prinse în PNRR. Dacă vorbim 
despre A7, PRIMA LOPATĂ o vom vedea pe lotul 
2 de pe sectorul Ploiești-Buzău (...) În continuare 
vor primi PRIMA LOPATĂ și celelalte loturi până 

la Pașcani (...) Dacă vorbim despre capetele de pe 
A8, PRIMA LOPATĂ o vom vedea în 2024”. Și... 
etc., nu ne mai pierdem vremea cu toate „primele 
lopeți” ale individului. Dar bre, înțelegem ce 
vrei să zici, dar în secolul în care alții fac poduri 
suspendate și zboară în cosmos, matale faci 
autostrăzi cu...lopata?

-Mintea lui e îngropată
Când vorbește de lopată.
Dar e bine, c-a fost rost, 
Să afl ăm de PRIMUL PROST!

Cică numărul de posturi aferente 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene (MIPE), condus de Marcel Boloș, va 
crește de la 1.407, la 1.943 de posturi (exclusiv 
demnitarii și cabinetele aferente demnitarilor) și 
va fi  majorat numărul de secretari de stat de la 
5 la 8 posturi, iar numărul de secretari generali 
adjuncți va crește de la 2 la 4 posturi, potrivit unui 
proiect de hotărâre afl at pe agenda Guvernului. 
Suplimentarea se zice că este determinată de 
faptul că MIPE este responsabil cu PNRR...

-De atâta lucru ați transpirat
Că, deh, îs bani nămol de numărat.
Dar nu plecăm noi după fentă:
S-aveți la muncă rezistență, 
Vă cumpărăm un tren cu...mentă!

Hopa! S-a făcut de o nouă criză în 
Romania! Criză de bilete de trimitere! 

Totuși bine că nu e generalizată, ci a apărut 
doar prin județul Ilfov. Președintele Asociației 
Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra 
Alexiu, s-a plâns: „în toată țara sunt din ce în ce 
mai mulți colegi care spun că nu le găsesc. Noi le 

cumpărăm de la Casa de Asigurări, nu le primim. 
Le achiziționăm contra cost și trebuie întotdeauna 
să avem stoc, pentru că sunt la mare preț în 
România.”

-Voi ați jurat pe Hipocrate
Să ne-ngrijiți de sănătate.
Dar văd acum, fi r-ar să fi e,
Că aveți grijă de hârtie!

În contextul discutării reintroducerii 
impozitării progresive, președintele 

interimar al USR, Cătălin Drulă, a scris pe rețelele 
de socializare: „Coaliția sărăciei se întâlnește ca 
să schimbe sistemul de impozite. Dacă o singură 
taxă crește, guvernul securisto-socialist trebuie
să-și dea demisia.

În sfârșit Iohannis are ocazia să urmărească 
cu atenție și îngrijorare și să trimită acasă acest 
executiv al falimentului.”

-Că-i guvern de faliment
O știe și-un repetent.
Nu pricep însă deloc
Care-i cheia ăstui joc:
PSD îi comunist,
Dar cui zici că-i securist?

Atenție mare! Antena 3 scrie că adepții 
feng-shui spun că există unele trucuri la 

care puteți apela pentru „înmulțirea” banilor. 
Zona de sud-est din casă ar răspunde pentru 
starea fi nanciară. Este bine să puneți acolo 
pușculița cu bani și să aveți grijă să o alimentați 
constant. Aici trebuie să păstrați o parte din 
banii pe care i-ați obținut datorită succeselor 
profesionale. Dar ca pușculița să-și facă treaba, 
zona trebuie colorată cu nuanțe de verde, violet, 
purpuriu și auriu, adică fl ori, acvariu sau imagini 
cu râuri sau cascade. În fi ne, pot fi  folosite și 
talismane pentru bani: peștișorul de aur, broasca 
de bani, monedele strânse pe un fi r roșu etc.

-De feng-shui am auzit
Și este mult de povestit.
Dar știu una mai adâncă:
De vrei bani, du-te la muncă!

Ministrul rus al Educației, Serghei 
Kravtsov,  va modifi ca regulile de 

ortografi e astfel încât cuvântul „Dumnezeu” 
să fi e scris integral cu majuscule, susține 
site-ul Realitatea TV. Cu majuscule va fi  inserat 
și numele apostolilor, profeților, sfi nților etc. 
Anunțul ministrului Educației vine în clipele în 
care Putin pozează frecvent în om credincios și 
sprijinitor al Bisericii Ortodoxe. 

-Cu literă de aur dacă-ai scrie,
Iertare tot nu cred să fi e,
Lui Dumnezeu n-ai ce să-i faci:
Fă deci majuscule la...draci!

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), 
prin glasul lui George Simion și Claudiu 

Târziu, îl somează pe premier să explice în ce 
condiții a avut loc vizita președintelui Ungariei 
în România: „În urma unei noi provocări venite 
din zona șovină maghiară, considerăm normal 
să îl invităm pe premierul Nicolae Ciucă în fața 
Parlamentului și în fața opiniei publice, pentru 
a explica ce măsuri au fost luate în contextul 
vizitei așa-zis private a președintelui Ungariei 
în România. Vrem și noi să știm cine a asigurat 
paza președintelui Ungariei- dacă SPP și celelalte 

instituții ale statului român au fost implicate. 

De asemenea, vrem să știm de ce Ministerul 

Afacerilor Externe de la București nu a reacționat 
la discursul nepotrivit al președintelui Novak 
Katalin de la Alba Iulia. Am văzut și o poză în 
Munții Apuseni, pe Piatra Secuiului, cu o bornă 
vopsită în culorile Ungariei.” 

-Cred că n-ar fi  de mirare,

Acum, cu ăștia doi lătrăi,

Să facem România Mare...
Lipind Ungaria la noi...

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro


