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RĂBDARE...

Marius 
MARINESCU
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Johann Schiller (1759 - 1805)  poet și fi lozof german

Grupul Ilașcu – orfani ai Grupul Ilașcu – orfani ai 
istoriei, condamnați la istoriei, condamnați la 
uitare de propria țarăuitare de propria țară
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3,8 MILIARDE DE 
LEI DIN PNRR 

PENTRU A7 
PLOIEȘTI-BUZĂU

Vede toată lumea că suntem 
pe buza prăpastiei, cu 

infl ație ca în anii ‘90, împrumuturi 
cu dobânzi record, cu prețuri 
explodate la carburant și la 
toate cele din energie, cu datorie 
publică fără egal și că ne paște o 
criză alimentară fără precedent 
și, ce face guvernul socialisto-
liberal!?

Nu tu program de încurajare 
a investițiilor, nu tu sprijin 
pentru întreprinzători, nu tu 
nimic pentru economia reală! 
Decât vrăjeli de suport fi nanciar 
post-covid, condiționat absurd 
de regulamente făcute parcă 
special ca să nu ajute pe nimeni. 
Iar la astea mai pui și o ditamai 
campanie de controale ANAF 
peste cei 25% din populație, 
adică mediul privat, cel care se 
autofi nanțează și care ține în spate 
întreg sistemul bugetar.

Deci, ce face Ciucă în atare 
condiții?

Crește numărul bugetarilor, 
le mărește cu până la 50 % 
salariile, crește salariile primarilor, 
crește pensiile parlamentarilor, 
crește indemnizațiilor celor de 
la stat care lucrează cu fonduri 
europene cu 50%, crește numărul 
secretarilor de stat din ministere 
da la 2 la 8 pe fi ecare în parte și, 
bomboana pe colivă, o dată cu 
noul cod fi scal, mărește impozitele 
pentru mediul privat. Cu alte 
cuvinte își securizează voturile cu 
complicitatea PSD și invers.

În schimb ne fl utură sub nas 
PNRR în sus, PNRR în jos…ca 
pe iepurele scos din pălăria de 
magician. Bani care se vor risipi 
pe orice, mai puțin pe ceea ce 
aduce plus valoare. Iar la fi nal 
vom vedea că a fost o simplă 
scamatorie…o iluzie care ne va 
costa nu scump, ci foarte scump. 
Poate chiar viitorul țării și al 
nostru.

Acum, spuneți voi dacă 
oamenii ăștia sunt sănătoși la cap 
ori ba!

Și, cum era vorba aia? “Dă-mi 
Doamne răbdare, că dacă-mi dai 
putere jur că-i strâng de gât cu 
mâna mea!”

ACTUALITATE 8

SALARII MAJORATE PENTRU PRIMARI 
ȘI ȘEFII DE CONSILII JUDEȚENE

ACTUALITATE 6

Atenție la 
schimbarea cărților 
de identitate!

Deputatul prahovean și liderul USR Prahova, Andrei 
Lupu, a fost exclus, marți, din grupul parlamentar și 

din partid pentru declarații împotriva conducerii, a anunțat 
președintele interimar Cătălin Drulă. Acesta a declarat: „Bunul-
simț ar fi  trebuit să îi spună să plece singur, după sarabanda de 
mizerii și minciuni pe care a aruncat-o în spațiul public. El a fost 
votat pe o funcție de încredere, partidul i-a dat încredere, dar el 
așa a ales să le respecte votul și încrederea.” La rândul său, Lupu, 
provenit din aripa PLUS a partidului, spune că este rușinos ce 
au făcut colegii săi: „Actuala conducere a USR trăiește cu spaima 
de a nu pierde controlul partidului și acționează ca atare. Este 
rușinos și descalifi cant modul în care au procedat, în lipsa mea și 
fără a exista o minimă dezbatere în legătură cu acuzațiile pe care 
au încercat să le construiască împotriva mea.” Săptămâna trecută, 
după ce Dacian Cioloș a părăsit USR, într-un interviu acordat 
SpotMedia, deputatul Andrei Lupu a criticat dur conducerea 
partidului. 

În plină infl ație galopantă și cu nenumărate crize 
ce pun presiune de buget, Parlamentul a aprobat 

noi majorări salariale, de data aceasta în administrația 
publică locală. Dacă săptămâna trecută au fost crescute 
lefurile din ministere și alte structuri ale aparatului de 
stat, cu procente ce merg până la 50% pentru cei care 

lucrează cu fonduri europene, acum aleșii au hotărât 
să îi mulțumească ori să îi pună la adăpost pe colegii 
lor primari ori conducători de consilii județene. Astfel,  
indemnizațiile primarilor și ale șefi lor de consilii județene 
se vor calcula în funcție de venitul minim pe economie 
din 2021, ajuns la 2.300 de lei și nu de cel din 2019, când 
era 2.080 de lei. Ca urmare, un primar de municipiu 
sau un președinte de consiliu județean va încasa 20.700 
lei, față de 18.720 lei, în prezent (+ 1.980 lei, sumă mai 
mare decât o pensie medie din România, de 1.771 lei ), 
un viceprimar de municipiu ori un vicepreședinte de CJ 
va primi 18.400 lei,  în loc de 16.640 lei (+ 1.760 lei). Un 
primar de comună va încasa și el mai mult cu 1.000 lei.

A fost semnat, pe 7 iunie, contractul de 
fi nanțare prin PNRR, în valoare de 3,8 

miliarde de lei, fără TVA, pentru Autostrada A7 
a Moldovei, ceea ce înseamnă că fi nanțarea este 
asigurată, iar lucrările pot începe degrabă. De 
asemenea, Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat cu 
asocierea de fi rme Coni-Trace Group și contractul 
de execuție a lucrărilor pentru lotul Mizil-
Pietroasele (13,9 Km), cu termen de fi nalizare a 
lucrărilor de 20 de luni. În perioada următoare vor 
fi  parafate documentele și pentru lotul Dumbrava-
Mizil. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, 
a cerut expres CNAIR să semneze în acest an  toate 
contractele pentru A7 Ploiești-Pașcani-Siret.

DEPUTATUL ȘI LIDERUL USR 
PRAHOVA, ANDREI LUPU, A 

FOST DAT AFARĂ DIN PARTID

UN PRIMAR DE MUNICIPIU/PREȘEDINTE DE CJ 
VA ÎNCASA   LUNAR UN PLUS MAI MARE DECÂT 
O PENSIE MEDIE DIN ROMÂNIA

Stadiul proiectelor europene Stadiul proiectelor europene 
semnate de Primăria Ploiești semnate de Primăria Ploiești 
în perioada 2019-2021în perioada 2019-2021
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PLOIEȘTIUL SE BATE CU ALTE PATRU ORAȘE PLOIEȘTIUL SE BATE CU ALTE PATRU ORAȘE 
PENTRU CAPITALA TINERETULUI 2024PENTRU CAPITALA TINERETULUI 2024

Un juriu independent, format din reprezentanți ai 
sectorului neguvernamental, ai sectorului public și ai 

mediului privat, va evalua candidaturile, luând în considerare, 
printre altele: situația curentă a orașului; coerența conceptului 
propus; respectarea transparenței decizionale, a drepturilor 
omului și nediscriminarea pe bază de criterii de dizabilitate, 
gen, etnie, religie și orientare sexuală; grija față de impactul 
asupra mediului, prin program și prin activitatea generală 
a entităților implicate;  calitatea și coerența aspectelor de 
management; implementarea principiului de co-management 
între sectorul public și sectorul de tineret local;  calitatea 
mecanismelor de participare a tinerilor prevăzute pentru 
implementarea programului; claritatea în analiza potențialului 
de a atrage surse variate de resurse fi nanciare pentru programul 
de tineret; nivelul de alocare fi nanciară previzionată pentru 
anul 2024 în contextul dobândirii titlului. 

Pe baza evaluărilor vor fi  anunțate un număr de minimum 
2, maximum 3 orașe care vor dezvolta o candidatură extinsă 
în a doua rundă a competiției. Lista scurtă a fi naliștilor 
competiției Capitala Tineretului din România 2024 va fi  
anunțață în data de 4 iulie 2022, când se va publica și Apelul 
pentru Runda II a competiției, urmând ca, după a doua 
jurizare, să fi e desemnată Capitala Tineretului din România, 
ediția 2024, în cadrul evenimentului Summitul Tinerilor! 

Până acum, în cele cinci ediții, au fost declarate următoarele 
capitale ale tineretului: 2016/2017 -Timișoara (candidat 
unic), 2017/2018 - Bacău (candidaturi-Bacău și  Constanța), 
2018/2019 -Baia Mare (candidaturi-Baia Mare, Ploiești, 
Alba Iulia, Iași, Galați, Satu Mare și Suceava), 2019/2020 
-Iași (candidaturi-Iași, Brașov, Bistrița, Roman), 2021/2022 
-Constanța (candidaturi Constanța, Galați, Craiova). 

Așa cum spuneam săptămâna trecută, Ploieștiul 
și-a depus candidatura pentru statutul de 

Capitala Tineretului din România 2024. De altfel, 
este a doua oară când municipalitatea intră în 
această competiție; anterior a concurat pentru ediția 
2018/2019, când câștigător a fost declarat orașul Baia-
Mare. Pentru 2024, cinci orașe își dispută supremația, 
în sensul de a dezvolta proiecte cu participarea activă a 
tinerilor în comunitățile lor: Bistrița, Oravița, Ploiești, 
Râmnicu Vâlcea și Vaslui.

ZIARUL PLOIEȘTII ZIARUL PLOIEȘTII 
SUSȚINE SUSȚINE 

„PRAHOVA VIN-EXPO”„PRAHOVA VIN-EXPO”
Astăzi și mâine (9-10 iunie a.c.), la Sala Coloanelor a Palatului 

Culturii Ploiești va avea loc „Prahova Vin-Expo”, eveniment 
care-și propune să promoveze potențialul vitivinicol prahovean. La 
standurile organizate vor expune cele mai bune vinuri producătorii deja 
consacrați din podgoria Dealul Mare, alături de aceștia fi ind prezenți 
cu piese de artizanat și câțiva meșteri populari din județ. Manifestarea 
va fi  completată de comunicări susținute de directorul ICDVV Valea 
Călugărească, dr. ing. Marian Ion și Adrian Voican, președintele APDT 
Prahova pe teme cum ar fi  „Strategia pentru valorifi carea superioară a 
potențialului vitivinicol al României”, „Rezultate obținute în cercetarea 
știintifi că în domeniul vitivinicol, aplicate în sectorul privat” și 
„Turismul vitivinicol, important vector în dezvoltarea turismului 
prahovean”. Organizatorii expoziției sunt Consiliul Județean Prahova 
și Camera de Comerț și Industrie Prahova, având ca parteneri Primăria 
Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu”, Filarmonica „Paul Constantinescu”, 
Centrul Județean de Cultură Prahova, Restaurantul Orizont, Asociația 
pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, Muzeul 
Judeţean de Știintele Naturii Prahova. Partenerul de specialitate este 
Sergiu Nedelea, somelier, fondator r& CEO Winetaste, iar acțiunea are 
inclusiv susținerea ziarului nostru.

Consiliul Județean Prahova alocă 
pentru acest an 500.000 lei pentru 

fi nanțarea activităților nonprofi t, în baza 
Legii 350/2002, privind regimul fi nanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofi t de interes general, 
generate de ONG-uri sau chiar de persoanele 
fi zice. Domeniile pentru care pot fi  depuse 
proiecte sunt: cultură și învățământ, sănătate, 
tineret, protecția mediului și sport. Pentru 
primele patru enumerate, sumele alocate 
vor fi  cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei/
proiect, în timp ce, pentru sport, valoarea 
maximă va ajunge, în acest an, la 80.000 lei/
proiect. Proiectele pot fi  depuse până la data 
de 11.07.2022, pe platforma digital.cjph.ro, 
iar evaluarea acestora este programată pentru 
intervalul 12-19 iulie 2022.

500.000 LEI500.000 LEI  
PENTRU PENTRU 

ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI 
NONPROFITNONPROFIT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PERCHEZIȚIE LA O PERSOANĂ 
BĂNUITĂ DE FURT CALIFICAT

Polițiștii Secției nr.2 de poliție Ploiești au 
efectuat o percheziție domiciliară în municipiu, 
la o persoană bănuită de furt califi cat. „În fapt, 
în noaptea de 20 spre 21 mai a.c., un bărbat 
în vârstă de 38 de ani ar fi  sustras dintr-un 
autoturism, bunuri în valoare de 3.000 de lei”, 
a anunțat IPJ Prahova. În urma probatoriului 
administrat față de bărbat, polițiștii au luat 
măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior 
fi ind prezentat unităţii de parchet competente 
în vederea luării unei alte măsuri preventive. 
„Cercetările sunt continuate de către polițiștii 
din cadrul Poliției municipiului Ploiești sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt califi cat”, 

a anunțat IPJ Prahova.

PERCHEZIȚIE ÎN PLOIEȘTI. UN TÂNĂR 
ÎN VÂRSTĂ DE 17 ANI, DUS LA AUDIERI

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova - Secția nr. 3 de Poliție Ploiești au 

efectuat o percheziție în  municipiul Ploiești, 
la locuința unei persoane bănuite de furt din 
autoturism. „În fapt, la data de 3 aprilie a.c., în 
jurul orei 21.30, polițiștii au fost sesizați de către 
o femeie, cu privire la faptul că i-au fost sustrași 
7.800 de lei din autoturismul de serviciu, bani 
ce proveneau din încasări zilnice. Un tânăr, 
în vârstă de 17 de ani, a fost condus la sediul 
unității, pentru audieri. În urma percheziției, au 
fost identifi cate mai multe mijloace materiale 
de probă”, a anunțat IPJ Prahova. Activitatea 
a benefi cat de sprijinul luptătorilor din cadrul 
Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova. 
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești 
continuă cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat.

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

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Cseke Attila, a aprobat repartizarea către bugetele locale 

ale unor unități administrativ-teritoriale a celei de-a XII-a tranșe, 
în valoare de 4.653.324,88 lei, din subvenția de compensare a 
costurilor legate de achiziția gazelor naturale necesare producerii 
energiei termice în sistem centralizat pentru sezonul rece 2021-
2022. Suma este aferentă subvenției pentru consumul de gaze 
naturale din luna ianuarie 2022 și este repartizată către municipiul 
București, respectiv, luna martie 2022, pentru Ploiești și Tulcea. 
Municipiul nostru va primi suma de 2.334.829,03 lei. Până în 
prezent, din cele 400 milioane lei alocate cu această destinație, prin 
Legea bugetului de stat pentru 2022, au fost utilizate 340.496.838,65 
lei, atât sub formă de subvenție la achiziția de gaze naturale și 
păcură, cât și pentru asigurarea continuității serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

SUBVENȚIE DE 2,3 MIL. LEI PENTRU SUBVENȚIE DE 2,3 MIL. LEI PENTRU 
AGENTUL TERMIC DIN PLOIEȘTIAGENTUL TERMIC DIN PLOIEȘTI

Primăria Ploiești a depus o nouă solicitare de fi nanțare din 
fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), prin care se va implementa un sistem video de 
monitorizare trafi c și sistem ITS în cele mai importante intersecții 
din oraș, precum și a unor puncte de acces public și gratuit la 
internet wireless, pe teritoriul municipiului și acces la servicii 
cloud. Valoarea proiectului este de 1.075.000,00 euro fără TVA. 
Fondurile europene vor acoperi, în totalitate, cheltuielile eligibile, 
iar termenul limită de realizare va fi  data de 30 iunie 2026. Proiectul 
„Managementul inteligent al intersecțiilor din municipiul Ploiești 
va contribui- arată Primăria Ploiești-la fl uidizarea circulației și la 
reducerea numărului de accidente, având ca scop descurajarea unui 
comportament agresiv în trafi c, precum și reducerea numărului de 
incidente cauzate de încălcarea regulilor de circulație.” 

MONITORIZARE MONITORIZARE 
TRAFIC DIN TRAFIC DIN 

FONDURI EUROPENEFONDURI EUROPENE

Până la sfârșitul lunii august, vor ajunge la Ploiești toate cele 9 autobuze 
electrice cumpărate din fonduri europene, prin Programului Operațional 

Regional 2014-2020, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în parteneriat cu mai multe municipalități din țară, inclusiv cu 
administrația ploieșteană. Contractul este în valoare de 24.200.262,00 lei, fără 
TVA, iar acesta include și trei stații de încărcare rapidă și nouă stații de încărcare 
lentă, ce vor fi  montate la Depoul TCE Ploiești, din strada Gheorghe Grigore 
Cantacuzino. În prezent, a sosit deja primul autobuz electric livrat de fi ma cehă 
care a câștigat licitația, SOR Libchavy Spol S.R.O. Marca livrată are următoarele 
caracteristici: 35 de locuri pe scaune, viteză de 80 de km/oră, o lungime de circa 
12 metri, aer condiționat, sistem de supraveghere video interior/exterior, sisteme 
de informare călători, sistem de contabilizare număr de călători etc. Noile mașini 
vor circula numai pe traseele 2 și 2Barat, Gara de Vest-Gara de Sud/Hipodrom.

PRIMUL AUTOBUZ PRIMUL AUTOBUZ 
ELECTRIC, DINTR-UN LOT ELECTRIC, DINTR-UN LOT 
DE 9, A AJUNS LA PLOIEȘTIDE 9, A AJUNS LA PLOIEȘTI
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ȘOFER URMĂRIT DE POLIȚIȘTI, LA 
MIZIL. BĂRBATUL NU AVEA PERMIS
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mizil 

au observat, pe strada Tudor Vladimirescu 
din oraș, un autoturism condus de un bărbat, 
despre care existau date că nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule 
și care la vederea echipajului de poliție a mărit 
viteza de deplasare. „Polițiștii au pornit în 
urmărirea autoturismului în cauză, cu semnalele 
luminoase și acustice în funcțiune, conducătorul 
auto continuându-și deplasarea câteva străzi, 
moment în care a fost somat să oprească 
autoturismul, acesta din urmă conformându-
se, fi ind identifi cat în persoana unui bărbat, în 
vârstă de 36 de ani, din orașul Mizil”, a precizat 

IPJ Prahova. În urma verifi cărilor în bazele de 
date, potrivit IPJ Prahova, polițiștii au constatat 
faptul că bărbatul nu fi gurează ca posesor de 
permis de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule. „În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere 
a unui vehicul fără permis de conducere”, a 
precizat IPJ Prahova.

LA UN PAS DE COMĂ ALCOOLICĂ, LA 
VOLAN

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției 
Municipiului Câmpina au fost sesizați de către 
un polițist, care se afl a în timpul liber, despre 
faptul că pe raza satului Bobolia, conducătorul 
unui autoturism se deplasează haotic. „În baza 

sesizării, polițiștii s-au deplasat de îndată în 
zona indicată unde au identifi cat și ulterior 
oprit autoturismul în cauză. În urma controlului 
efectuat i-au fost solicitate conducătorului auto 
documentele prevăzute de lege, ocazie cu care 
acesta a fost identifi cat în persoana unui bărbat 
în vârstă de 66 de ani, din comuna Poiana 
Câmpina. Întrucât acesta emana halenă alcoolică 
a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat 
valoarea de 1.24 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
ulterior fi ind condus la o unitate medicală în 
vederea prelevării de mostre biologice de sânge”, 
a precizat IPJ Prahova. În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui vehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice.
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Boloș a justifi cat întârzierea astfel: „Am 
spus de nenumărate ori în spațiul public că 

procesul de emitere a acestor vouchere este mai 
complicat, dar acest lucru se întâmplă în momentul 
de față. Tranșa 1 este cu această complexitate de 
emitere a cardurilor, etapa a doua este de distribuire 
a lor și etapa a 3-a este de încărcare a lor. Prima 
tranșă s-ar putea să aibă perioada de distribuire 
a cardurilor iunie și iulie, dar nu rămâne nimeni 
fără acest drept.” În România, sunt 2.581.000 de 
persoane vulnerabile ce vor benefi cia de 250 lei o 
dată la două luni. Se vor acorda tichete sociale pe 
suport electronic din care vor putea fi  achiziționate 
alimente și mese calde. 

CATEGORII BENEFICIARE
Benefi ciarii cardurilor sociale acordate de 

statul român sunt:
-pensionarii sistemului public de pensii, 

pensionarii afl ați în evidența caselor de pensii 
sectoriale și benefi ciarii de drepturi acordate în 
baza legilor cu caracter special, plătite de casele 

teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, 
ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici 
sau egale cu 1.500 lei;

-persoanele-copii și adulți-încadrate în grad 
de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror 
venituri proprii lunare realizate sunt mai mici 
sau egale cu 1.500 lei;

-familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere 
ale căror venituri lunare realizate pe membru de 
familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

-familiile monoparentale ale căror venituri 
lunare realizate pe membru de familie sunt mai 
mici sau egale cu 600 lei;

-familiile care au stabilit dreptul la ajutorul 
social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu 
modifi cările și completările ulterioare;

-persoanele fără adăpost astfel cum acestea 
sunt reglementate potrivit prevederilor legale în 
vigoare.

CONDIȚII PENTRU TITULARI
Cardul va fi  livrat către benefi ciari de 

către angajații Poștei Române. Acestea vor fi  
însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de 
utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre 
operatorii economici parteneri și un număr 
de telefon pentru cazurile în care întâmpinați 
probleme. Acestea pot fi  utilizate strict pentru 
achiziționarea de produse alimentare/mese calde 
de la operatorii economici parteneri. Sumele 
disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data 
încărcării lor. Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale va actualiza lunar, înainte de fi ecare 
alimentare a tichetului social pe suport electronic 
pentru produse alimentare și mese calde, listele cu 
benefi ciari, pentru a verifi ca eventuale modifi cări 
intervenite față de listele anterioare. Pentru 
benefi ciarii nou introduși în program vor fi  eliberate 
noi suporturi electronice. Verifi carea condițiilor de 
venit pentru benefi ciarii incluși în categoriile de 
referinţă, se face exclusiv de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală (ANAF).

Atenție: cardul nu poate fi  înstrăinat!

Luna trecută, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, 
spunea că voucherele de 250 de lei pentru alimente și mese calde vor fi  

distribuite începând cu 1 iunie. Deunăzi vreme, același ofi cial a anunțat 13 iunie ca 
dată de începere a distribuției cardurilor, proces care va dura cam două luni. 

VOUCHERELE DE 250 DE LEI SE VOR VOUCHERELE DE 250 DE LEI SE VOR 
DISTRIBUI DE PE 13 IUNIEDISTRIBUI DE PE 13 IUNIE

GUVERNUL ROMÂNIEI NU S-A ȚINUT DE CUVÂNT:GUVERNUL ROMÂNIEI NU S-A ȚINUT DE CUVÂNT:

Luni, s-a deschis apelul de proiecte al Ministerului Dezvoltării pentru 
fi nanțarea construcției a peste 5.522 de locuințe nZEB pentru tineri 

care provin din comunități și grupuri marginalizate și specialiști din domeniul 
sănătății și al educației. MDLPA asigură, din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), 370 milioane de euro în acest scop.

Ministrul Cseke Attila a spus: „Ministerul oferă autorităților publice locale, 
care pot accesa aceste fonduri, și un proiect tip, conform cu reglementările, care 
are toate avizele necesare și este ușor de implementat.” 

Clădirile nZEB (near-Zero Energy Building) vor fi  dotate cu panouri solare 
și fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse 
regenerabile, anvelopa clădirii va fi  foarte bine izolată termic, cu uși și geamuri 
izolante. Clădirile vor fi , de asemenea, dotate cu pompe de căldură cu puțuri 
forate în mare adâncime, care asigură un agent termic de 10 grade Celsius, 
indiferent de anotimp. Vara poate fi  folosit pentru răcirea locuinței, iar iarna 
ajută la încălzire, fi ind nevoie de un aport de energie redus pentru a încălzi 
locuința pornind de la 10 grade. Locuințele vor avea sisteme inteligente, digitale 
de management al acestor resurse.

370 MILIOANE DE EURO PENTRU LOCUINȚE 370 MILIOANE DE EURO PENTRU LOCUINȚE nnZEBZEB
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INCIDENT PE CENTURA DE VEST A 
PLOIEȘTIULUI. UN TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ 

DE 22 DE ANI S-A ARUNCAT DINTR-UN 
AUTOTURISM 

Incidentul grav a avut loc pe DN1 - Centura 
Vest Ploiești, la kilometrul 64+500 metri. 
Un tânăr în vârstă de 22 ani, pasager dreapta 
față, din motive necunoscute s-a aruncat din 
autoturismul în care se afl a. Tânărul de 22 de ani 
a fost transportat la spital, în vederea acordării 
de îngrijiri medicale de specialitate. „Întrucât 
acesta manifesta un comportament agitat a 
fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat 
o valoare pozitivă la substanțe susceptibile de a 
avea efect psihoactiv în organism. Conducătorul 

auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul 
fi ind negativ”, a precizat IPJ Prahova. Circulația 
rutieră a fost restricționată pe prima bandă 
a sensului de mers Ploiești - Brașov pentru 
efectuarea cercetării la fața locului.

UN TIR ÎNCĂRCAT CU PESTE 400 DE OI 
S-A RĂSTURNAT LA MĂNECIU

Accidentul s-a produs pe DN1A, pe raza 
localității Măneciu, pe sensul de mers Brașov 
către Ploiești. „Din primele verifi cări s-a stabilit 
faptul că, un bărbat în vârstă de 53 de ani în 
timp ce conducea un TIR, la un moment dat 
a pierdut controlul asupra direcției de mers și 
s-a răsturnat pe o parte într-un șanț”, a precizat 
IPJ Prahova. Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind negativ. La 
momentul producerii accidentului, TIR-ul era 
încărcat cu 436 de ovine. ISU Prahova a anunțat 
că 40 de animale au fost ranite, iar 100 au murit. 
IPJ Prahova a precizat că trafi cul în zonă nu s-a 
desfășurat cu probleme.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

LABORATORUL DE LABORATORUL DE 
RADIOTERAPIE PLOIEȘTI: RADIOTERAPIE PLOIEȘTI: 

„NOROCUL NU ȚINE „NOROCUL NU ȚINE 
NICIODATĂ CU LENEȘUL”NICIODATĂ CU LENEȘUL”

Ați remarcat cumva în cât timp se 
ridică un mall, un bloc de locuințe, 

un hotel sau o clinică privată? Ei bine, în 
cel mult doi ani, orice investiție de acest 
gen este gata în mediul privat. Numai în 
administrațiile publice lucrurile stau altfel. 
Exemplul de astăzi ține de Laboratorul de 
radioterapie oncologică de pe lângă Spitalul 
Municipal Ploiești, instituție ce aparține de 
Primăria Ploiești. Ideea a apărut prin 2017, 
iar în 2018, se conturase proiectul în sensul 
în care municipalitatea urma să se ocupe de 
construirea loboratorului, care era estimat la 
10 milioane de lei, iar Ministerul Sănătății 
să asigure aparatura de înaltă perfomanță. 
În 2019, Consiliul Județean Prahova a alocat 
4 milioane de lei pentru construcție, dar la 
sfârșitul anului, nefi ind utilizată, suma a fost 

returnată. În anul 2020, cu chiu, 
cu vai, au început lucrările, dar 
șantierul se mișca încet. În 2021, 
prin primăvară, când laboratorul 
era construit cam 30%, apăruse 
știrea că administrația a pierdut 
fi nanțarea pentru aparatură. Spre 
toamnă însă s-a obținut o prelungire 
a condițiilor de acordare a banilor, 
iar stadiul fi zic al lucrărilor 

ajunsese cam pe la 80%. Și cum norocul nu 
ține niciodată cu leneșul, a intervenit șirul 
scumpirilor (combustibil, energie, materiale 
de construcții, mână de lucru etc.), iar 
banii nu mai ajung. Autoritățile au mers cu 
căciula în mână ba la Ministerul Sănătății, 
ba la Compania Națională de Investiții, ba 
la Consiliul Județean Prahova, să ceară vreo 
4 milioane de lei în plus. Cică imobilul este 
fi nalizat, mai sunt de executat fi nisajele și 
amenajările interioare. Până se vor acorda 
banii, pesemne că va trece și acest an. Dar 
la anul zice-se să avem speranță. Iar în 2024, 
chiar că Primăria va intra în încurcătură 
dacă nu va da la cheie laboratorul, cu tot 
cu aparatură. Deci numărând, se fac cam 7 
ani pentru o investiție modestă ca valoare și 
dimensiune. Păi la cât timp să ne așteptăm să 
fi e gata un spital întreg?

MOHAMMAD MURAD MOHAMMAD MURAD 
TRANSFORMĂ TRANSFORMĂ 

ÎNCHISOAREA DOFTANA ÎNCHISOAREA DOFTANA 
ÎN COMPLEX TURISTICÎN COMPLEX TURISTIC

Mohammad Murad, omul de afaceri libanez care 
deține, printre altele, lanțul de hoteluri Phoenicia 

și mai multe hoteluri la Neptun, Olimp, Mamaia, Jupiter 
și Costinești, a câștigat licitația privind concesionarea 
fostului penitenciar Doft ana în vederea transformării 
acestuia în muzeu și complex turistic. Antreprenorul 
s-a obligat să investească 10 milioane de euro pentru 
reabilitarea fostului penitenciar,  conform cerințelor 
Ministerului Culturii și 15 milioane de euro pentru 
dezvoltarea unei baze turistice. Lucrările sunt estimate 
să înceapă prin 2024. Clădirile concesionate sunt 
Muzeul Doft ana, cu suprafaţa construită de 3.911 mp, 
birouri administrative (176 mp), două magazii (27 mp 
și 20 mp) și anexe, iar terenul aferent obiectivului este 
în suprafață totală de 110.153 mp. Fosta închisoare 
Doft ana (1895 -1960), transformată în muzeu, este un 
monument istoric de clasa A, care se afl ă în proprietatea 
Consiliului Local Telega.

Săptămâna trecută, Guvernul României 
a avizat patru Programe Operaționale 

Regionale (POR) pentru exercițiul fi nanciar 
2021-2027, respectiv, pentru regiunile  Vest, 
Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Nord-Vest. 
Acestea vor fi  implementate de Agențiile pentru 

Dezvoltare Regională ca urmare a faptului că, 
începând cu perioada de programare 2021-2027, 
acestea îndeplinesc funcția de Autorități de 
Management pentru Programele Operaționale 
Regionale. POR Sud-Muntenia, în valoare de 
aproximativ 1,3 miliarde de euro, are printre 
obiective: susținerea capacității de inovare și 
digitalizare a administrației locale și a economiei 
regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii 
și serviciilor și valorifi carea potențialului cultural 
și turistic al regiunii. Acest program cuprinde 

județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova și Teleorman. La mijlocul lunii 
aprilie, România a transmis Comisiei Europene 
varianta fi nală a Acordului de Parteneriat pentru 
perioada de programare 2021-2027, al treilea 
exercițiu fi nanciar prin care statul român va 
benefi cia de fonduri europene, cele șaisprezece 
Programe Operaționale prin care României îi 
vor fi  alocate fonduri europene de peste 30 de 
miliarde de euro fi ind deja în curs de transmitere 
în variantele fi nale negociate.

POR SUD-MUNTENIA A FOST POR SUD-MUNTENIA A FOST 
AVIZAT DE GUVERNUL ROMÂNIEIAVIZAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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UN TÂNĂR MOTOCICLIST A MURIT 
ÎNTR-UN ACCIDENT PRODUS ÎN ZONA 

SPITALULUI JUDEȚEAN
Un tânăr, în vârstă de 32 de ani, si-a pierdut 

viața ca urmare a unui accident rutier produs pe 
DJ 102, în municipiul Ploiesti, în zona Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. În impact au 
fost implicate un autoturism și o motocicletă. 
„Din cercetări a reieșit că un bărbat în timp ce 
conducea o motocicletă din direcția Ploiești 
către Păulești pierde controlul asupra direcției 
de mers și intră in coliziune cu un autoturism 
care circula din sens opus. În urma impactului 
a rezultat decesul motociclistului”, a precizat 
IPJ Prahova. Trafi cul rutier a fost restricționat 

în zonă. „Polițiștii continuă cercetările pentru 
stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul”, a anunțat IPJ 
Prahova.

FURT LA O BIJUTERIE DIN CENTRUL 
PLOIEȘTIULUI

Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de poliție 
Ploiești au fost sesizați, luni, 6 iunie,  prin apel 
112, de către o femeie, cu privire la faptul că din 
incinta societății, unde aceasta lucrează, ar fi  fost 
sustrase mai multe bijuterii. „În baza sesizării s-a 
constituit echipa operativă care, ajunsă la fața 
locului, a constatat că cele sesizate se confi rmă. 
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt califi cat, cercetările 

fi ind continuate în vederea identifi cării autorilor 
și luarea măsurilor legale care se impun”, a 
precizat IPJ Prahova.
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ATENȚIE LA SCHIMBAREA 
CĂRȚILOR DE IDENTITATE!

Comisia Europeană a concluzionat că România nu îndeplinește 
condițiile pentru adoptarea monedei euro. Raportul de convergență 

al Comisiei Europene, care stă la baza deciziei Consiliului UE referitoare 
la îndeplinirea de către un stat membru a condițiilor necesare pentru 
aderarea la zona euro, evaluează progresele realizate de cele 7 state membre 
ale UE care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro, 
respectiv, Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, România și Suedia.

Potrivit concluziilor, toate statele îndeplinesc mai multe criterii, mai 
puțin țara noastră. Verdictul este dezonorant în ceea ce ne privește:  
România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. Mai 
clar:

-legislația din România nu este pe deplin compatibilă cu obligația de 
conformitate prevăzută la articolul 131 din TFUE;

-România nu îndeplinește criteriul de stabilitate a prețurilor;
-România nu îndeplinește criteriul privind fi nanțele publice;
-România nu îndeplinește criteriul cursului de schimb;
-România nu îndeplinește criteriul de convergență a ratelor dobânzii pe 

termen lung.
Pe baza  Raportului de convergență pe 2022, Comisia înaintează o 

propunere Consiliului ECOFIN care, în urma consultării Parlamentului 
European și a discuțiilor purtate în cadrul Eurogrupului și cu șefi i de stat 
și de guvern, decide dacă țara respectivă îndeplinește condițiile necesare 
și dacă poate adopta moneda euro. Dacă decizia este favorabilă, Consiliul 
Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) face demersurile juridice 
necesare și, pe baza unei propuneri din partea Comisiei și după consultarea 
BCE, adoptă cursul de schimb la care va fi  înlocuită moneda națională cu 
moneda euro și care va rămâne stabilit în mod irevocabil.

Ministerul Afacerilor Interne reamintește că, începând cu marți, 
7 iunie 2022, actele de identitate care au expirat pe perioada 

pandemiei, dar care au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de 
zile de la încetarea stării de urgență/alertă, își pierd valabilitatea. La 
nivel național, în această situație erau 387.000 de persoane ale căror 
documente au expirat în perioada 01.03.2020-07.03.2022, iar până la 
data de 28.05.2022, pentru aproximativ 267.000 nu fusese solicitată 
preschimbarea. În Prahova, 13.110 persoane erau înregistrate, la sfârșitul 
lunii mai, cu acte de identitate expirate. În județ însă sunt active 35 de 
servicii publice comunitare, inclusiv Ploiești, deci nu ar trebui să fi e prea 
multe probleme privind programările sau timpii de așteptare pentru 
eliberarea documentelor. Teoretic fi indcă, în practică, știm că la Ploiești 
deja s-au format de luni bune cozi interminabile. 

În conformitate cu prevederile legale, termenul de soluționare a 
cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, 
acesta putând fi  prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului 
public comunitar de evidență a persoanelor. Pentru situații de excepție 
(deplasări urgente în alt stat membru UE pentru studii, tratamente 
medicale, raporturi juridice de muncă) actul se eliberează mai repede, 
cu condiția formulării unei cereri în acest sens. MAI reamintește că 
persoanele care nu își preschimbă actele de identitate cu termenul de 
valabilitate expirat pot fi  sancționate contravențional cu amendă de la 
40 lei la 80 lei.

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

ROMÂNIA NU ÎNDEPLINEȘTE ROMÂNIA NU ÎNDEPLINEȘTE 
CONDIȚIILE PENTRU CONDIȚIILE PENTRU 

ADOPTAREA MONEDEI EUROADOPTAREA MONEDEI EURO
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BĂRBAȚI REȚINUȚI PENTRU FURT DE 
CATALIZATOARE

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție rurală 
Valea Călugărescă au reținut, pentru 24 de 
ore, trei bărbați cu vârstele de 21 de ani, 26 
de ani, respectiv 50 de ani din județele Brașov 
și Argeș, pentru săvârșirea infracțiunii de 
furt califi cat. „În noaptea de 3 spre 4 iunie 
a.c., polițiștii secției rurale, împreună cu alte 
structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova au desfășurat activități operative 
pentru prinderea în fl agrant a celor 3 persoane 
bănuite că sustrăgeau catalizatoare auto, de 
pe raza județului Prahova. Astfel, în jurul orei 
4.00 dimineața, autoturismul despre care se 

cunoștea că este folosit la fapte a fost oprit 
în trafi c de către polițiști, pe raza orașului 
Mizil. În urma controlului autoturismului au 
fost identifi cate scule electrice folosite pentru 

tăierea eșapamentelor precum și 2 catalizatoare 
auto”, a precizat IPJ Prahova. Din investigațiile 
și cercetările efectuate, potrivit IPJ Prahova, 
s-a stabilit faptul că, cele trei persoane ar fi  
sustras catalizatoarele de la autoturisme ce se 
afl au parcate în orașul Boldești Scăieni și în 
comunele Măgurele și Valea Călugărescă. În 
urma probatoriului administrat față de cei trei 
bărbați s-a luat măsura reținerii pentru 24 de 
ore, ulterior fi ind prezentați unității de parchet 
competente, în vederea luării unei alte măsuri 
preventive. „În cauză, cercetările sunt continuate 
de polițiștii Secției de poliție rurală Valea 
Călugărească sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat”, a anunțat IPJ Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DE SÂMBĂTĂ INTRĂ ÎN CIRCULAȚIE TRENURILE SOARELUIDE SÂMBĂTĂ INTRĂ ÎN CIRCULAȚIE TRENURILE SOARELUI
Din acest week-end, CFR Călători începe programul estival de 

transport „Trenurile Soarelui”, astfel încât 40 de trenuri vor asigura 
zilnic legături directe din toată țara cu stațiunile de la Marea Neagră și cu 
Delta Dunării, până la data de 11/12 septembrie 2022. Dar iată care sunt 
traseele cu legătură directă cu litoralul românesc:

București-Constanța: Din București vor fi  aproape 25 de trenuri pe zi 
pe sens către Constanța, de la cinci companii diferite: CFR Călători (cele 
mai multe), Regio Călători, Astra TC, Transferoviar și Soft rans. Dintre 
acestea, 18 fac legătura și cu Mangalia. Cele mai rapide trenuri fac două 
ore și zece minute până la Constanța. Biletul costă 54 lei la IR și 29 de lei la 
trenurile Regio. Între Constanța și Mangalia, cum linia este neelectrifi cată 
și nemodernizată, unele garnituri fac și peste 95 de minute pe 43 km, adică 
un pic mai puțin decât toată distanța București-Constanța (225 km);

Brașov-Constanța: opt trenuri pe sens pe zi, dintre care șase de la CFR 
Călători și două de la Regio Călători. Cele mai rapide fac sub 5 ore. Biletul 
costă 71,8 lei la clasa a 2 a la IR. La compania Regio Călători un tichet se 
cumpără cu 61 lei;

Satu Mare-Constanța: drumul de 944 km durează 19 ore, iar biletul 
întreg costă 124 de lei la vagon clasa a 2- a și 160 de lei la cușetă. De la Tg. 
Mureș se fac 12 ore, iar de la Cluj-peste 15 ore;

Iași- Constanța: este un drum ce durează aproape 8 ore și costă 118 lei 
în cușetă cu șase paturi; 

Oradea-Mangalia: este o rută de 909 km, care se parcurge timp de 17 
ore, prețul biletului fi ind de 190 lei la cușetă;

Timișoara-Mangalia: ruta conține o grupă de vagoane Reșița Sud-
Mangalia. Drumul de la Reșița până în sudul litoralului durează aproape 
15 ore, iar distanța este de 738 km. Trenul are rang de Regio, deci costă ceva 
mai ieft in, 95 de lei;

Sibiu-Constanța: două trenuri directe, unul face aproape 9 ore, altul- 11 
ore și 20 minute, fi indcă rulează via Râmnicu Vâlcea - Pitești, în zone cu 
viteze medii de sub 45 km/h;

Suceava-Mangalia: drumul de 573 km se parcurge în  8 ore și 32 minute, 
iar prețul este de  91 de lei la vagon de clasa a II-a și 127 lei la cușetă cu șase 
locuri;

Arad-Mangalia: peste 16 ore, cu 116 lei biletul în vagon clasă a II-a și 
167 la cușetă.

Pentru călătoria spre Delta Dunării, din 11 iunie 2022, trenurile IR 1981/ 
R 8653 și R 8656/ IR 1982 vor asigura zilnic legătura directă București 
Nord-Tulcea oraș și retur pe întreaga durată a sezonului. 

INVESTIȚII DE INVESTIȚII DE 
960.000 LEI 960.000 LEI 
LA PARCUL LA PARCUL 

BUCOVBUCOV

Consiliul Local Ploiești a apobat, la 
ultima ședință, două noi proiecte 

la Parcul Memorial „Constantin Stere”, 
din Bucov. Astfel, prin HCL 248, au fost 
votați indicatorii tehnico-economici și 
studiul de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiție „Rețea alimentare cu apă 
adăpost câini”, care presupune forarea 
unui puț, rețea de alimentare cu apă 
și instalarea unor cișmele. Valoarea 
lucrărilor se ridică la 410.000 lei, TVA 
inclus, iar termenul de realizare este 
estimat la 3 luni.  Al doilea proiect 
(HCL 249) vizează indicatorii tehnico-
economici și studiul de fezabilitate 
pentru introducerea rețelei electrice în 
parc, valoarea lucrărilor ridicându-se la 
550.000 lei.

Consiliul Județean Prahova 
face deocamdată planuri. 

Doar planuri fi indcă, în afară de 
un proiect european moștenit din 
mandatul trecut (modernizarea 
DJ 102K, DJ102D, DJ 100C), nu se 
laudă cu prea multe investiții. Cea 
mai recentă idee ține de faptul că 
legislativul județean ar vrea să preia 
de la administrația ploieșteană Parcul Municipal 
Vest, în scopul de a realiza acolo o sală polivalentă de 
aproximativ 16.000 de locuri, un patinoar olimpic, un 
bazin de înot olimpic, un parc tematic. Se aude că în 
scurt timp va promova un proiect de hotărâre în acest 
sens. Mda, cert este că Primăria Ploiești și Consiliul 
Județean „se bat” de-o vreme-ncoace în proiecte: 
ambele instituții vor să ridice câte un spital, tot ambele 
au în plan să construiască bazine de înot, ba ar fi  
vorba și despre niște polivalente...Până una alta, deși 
întrebarea noastră nu are nicio legătură cu subiectul, 
ar fi  interesant de afl at ce face Consiliul Județean cu 
Centrul de Afaceri Multifuncțional „Lumina Verde” 

din Parcul Industrial și ce face Primăria Ploiești cu 
Centrul  de Excelență  de la Parcul Municipal Vest. 
Asta ca să vedem dacă o serie de investiții chiar 

merită să mai fi e puse în discuții. Revenind la Parcul 

Municipal Vest, acesta a fost realizat, cu chinurile și 
penalitățile de conjunctură, din fonduri europene, 
prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și a 
costat aproximativ 70 mil. lei. Acesta a fost inaugurat 
în 2016, iar în 2021 a ieșit din perioada de cinci ani 
de monitorizare impusă de UE, deci obiectivul poate 
fi  tranzacționat, mai ales că administrarea sa e ca o 
piatră de moară de gâtul Primăriei Ploiești...

CJ PRAHOVA AR VREA SĂ PREIA CJ PRAHOVA AR VREA SĂ PREIA 
PARCUL MUNICIPAL VESTPARCUL MUNICIPAL VEST
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 
important că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”0372.032.313

Inițial, cele 22 de proiecte semnate până în 
2021 erau în valoare totală de 503.728.024 lei, 

din care fonduri nerambursabile-447.921.895,73 
lei, ceea ce înseamnă 88,92% procent de fi nanțare 
UE, din totalul volumului de lucrări. Cum 
lucrurile au tărăgănat și au intervenit succesiv 
mai multe crize (pandemică, energetică și de 
securitate), aproape toate devizele de lucrări au 
fost majorate cu 18-30%, banii urmând să fi e 
asigurați-dacă vor fi -de Primăria Ploiești, cu sau 
fără ajutor guvernamental.

La cele 22 de proiecte se adaugă încă trei, 
desfășurate tot prin POR 2014-2020, dar prin 
intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, respectiv, achiziționare 
mijloace de transport ( 20 de troleibuze, 20 de 
tramvaie și 9 autobuze electrice).

TERMENUL DE FINALIZARE A 
PROIECTELOR

Ca să ne dăm seama exact unde suntem, trebuie 
să știm care este termenul de implementare a 
proiectelor, prevăzut în contractele de fi nanțare. Și 
avem așa: 10 proiecte aveau ca limită de fi nalizare 
anul 2020, 4 proiecte-2021, 3 proiecte-2022 
și 5 proiecte-2023. Cum din practică știm că 
exercițiul fi nanciar european poate fi  prelungit, 
fără penalități, până în 2023, să zicem că mai 
sunt ceva speranțe. Dar numai atât, speranțe, 
fi indcă e greu de crezut că municipalitatea va 
recupera într-un an ceea ce nu a fost în stare 
să facă în trei (2020-2022). Pentru proiectele 
desfășurate în comun cu MDLPA,  termenul 
prevăzut în contracte era următorul: 2022- 
troleibuze, 2022-tramvaie și 2021-autobuze. Din 
câte știm, proiectul de achiziție a troleibuzelor 
este dus la bun sfârșit, cel cu autobuze este în 
curs de desfășurare, iar de tramvaie nu se aude 
încă nimic.

DOAR PATRU PROIECTE SUNT ÎN 
EXECUȚIE

Ceea ce trebuie să știm este că, în clipa de 
față, doar patru proiecte, din cele 22 ale căror 

cereri de fi nanțare au fost semnate între Primăria 
Ploiești și ADR Sud-Muntenia, sunt în execuție. 
Și vorbim despre: efi cientizare energetică blocuri 
în municipiul Ploiești, lot 2- 10,471 milioane 
lei valoare totală; efi cientizare energetică la 
Grădinița cu program prelungit „Sf. Mucenic 
Mina”-4,654 mil. lei; efi cientizare energetică 
Școala Gimnazială „George Coșbuc”-1,91 mil. 
lei; construire grădiniță cu program prelungit pe 
str.Poștei nr.23-6,223 mil. lei.

CARE ESTE STADIUL PROCEDURILOR ÎN 
CAZUL CELORLALTE 18 INVESTIȚII POR

Procedurile premergătoare investiției în 
sine au început în cazul tuturor proiectelor. 
Vorbim despre contracte semnate pentru servicii 
de informare și publicitate, audit fi nanciar, 
servicii de proiectare și asistență tehnică, ordin 
de începere a proiectului tehnic, consultanță 
în managementul proiectului, de verifi care 
a proiectării, avizat proiectul de ADR Sud-
Muntenia etc. Aceste etape însă nu înseamnă 
mare lucru. Dar haideți să vedem care este 
stadiul în care se afl ă fi ecare din cele 18 proiecte.

Proceduri de achiziție lucrări de execuție 
anulate, se reia licitația (1 proiect)

-Efi cientizare energetică blocuri în municipiul 
Ploiești, lot 1-2,94 mil. lei.

Contracte de execuție lucrări anulate pentru 
nedepunere garanție de bună execuție (6 
proiecte)

-Efi cientizare energetică blocuri în municipiul 
Ploiești, lot 3-4,24 mil. lei;

-Efi cientizare energetică blocuri în municipiul 
Ploiești, lot 4-5,33 mil. lei; 

-Efi cientizare energetică la Grădinița cu 
program prelungit nr. 23-4,503 mil. lei; 

-Efi cientizare energetică Liceul Tehnologic de 
Servicii „Sf. Apostol Andrei”-1,402 mil. lei; 

-Efi cientizare energetică la Colegiul Național 
„Alexandru Ioan Cuza”-4,849 mil. lei; 

-Efi cientizare energetică Liceul Tehnologic 
„1 Mai”, sala de sport-2,156 mil. lei.

Achiziție în curs pentru contracte de lucrări, 
contestații la CNSC (2 proiecte)

-Efi cientizare consumuri energetice în 
municipiul Ploiești, Sistem iluminat public 
traseu tramvai 101-11,478 mil. lei;

-Efi cientizare consumuri energetice în 
municipiul Ploiești, Sistem iluminat public 
traseu tramvai 102-17,786 mil. lei. 

O primă licitație fără ofertanți, reluare 
achiziție lucrări în curs, dar numai după ce 
ADR Sud-Muntenia va revizui proiectul tehnic 
de execuție (1 proiect)

-Creșterea mobilității trafi cului prin realizarea 
Terminalului Multi-Modal Nord-Vest incluzând 
și spații de parcare pentru moduri de transport 
auto și biciclete (Zona Spital Județean)
-98,197 mil. lei.

Autorizație de construire în curs, neclarități 
asupra domeniului public, licitație neangajată 
(1 proiect)

-Modernizarea străzii Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, în zona pasaj CFR Podu Inalt, prin 
lărgirea la 4 benzi, reabilitare str. Cantacuzino 
între Șoseaua Vestului-limită oraș, inclusiv 
terminal multimodal-78,580 mil. lei.

Achiziție de lucrări în curs (1 proiect)
-Asigurarea mobilității trafi cului prin 

prelungirea legăturii rutiere și de transport 
public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada 
Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a 
domeniului public al piețelor gărilor, Etapa 
I-50,444 mil. lei.

Achiziții publice de execuție a lucrărilor ce 
urmează a fi  lansate (3 proiecte)

-Asigurarea mobilității trafi cului prin 
prelungirea legăturii rutiere și de transport 
public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada 
Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a 
domeniului public al piețelor gărilor, Etapa II-
108,034 mil. lei;

-Reabilitare bază materială transport auto, 
componenta Troleibuze Cantacuzino și Tramvaie 
Găgeni-105,002 mil. lei;

-Regenerare urbană în zona marginalizată 
a municipiului Ploiești, cartier Pictor 
Rosenthal-26,063 lei.

Licitații de execuție a lucrărilor nelansate 
(3 proiecte)
-Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Liceului Tehnologic 1 Mai-14,861 lei;
-Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Liceului Tehnologic „Sf. Andrei”-7,350 mil. lei;
-Regenerare urbană în zona marginalizată a 

municipiului Ploiești, cartier Râfov-22,376 mil. 
lei.

STADIUL PROIECTELOR EUROPENE SEMNATE DE STADIUL PROIECTELOR EUROPENE SEMNATE DE 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI ÎN PERIOADA 2019-2021PRIMĂRIA PLOIEȘTI ÎN PERIOADA 2019-2021

Primăria Ploiești a realizat pentru prima dată o sinteză a stadiului proiectelor europene, 
dar numai după ce presa locală (n.n.-Observatorul.ph) a solicitat acest lucru. Iar ceea ce 

spuneam mai demult se pare că se va și întâmpla: municipalitatea va rata câteva fi nanțări din 
banii UE, proiecte semnate în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
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Acest incident survine într-un moment în care relaţiile dintre Franţa 
și fosta sa colonie sunt din ce în ce mai tensionate, exacerbate de 

un război de infl uenţă, mai ceva ca în perioada Războiului Rece, între 
administraţia de la Paris și cea de la Moscova, în această ţară afl ată în 
război civil încă din anul 2013. Franţa acuză Republica Centrafricană că 
este complice la o campanie antifranceză orchestrată de către factori de 
decizie ruși, în special prin intermediul a nenumăraţi troli pe reţelele de 
socializare și pe unele canale media. De cealaltă parte, factorii de decizie 
din Moscova reproșează administraţiei de la Paris că a acuzat în mod 
eronat compania privată rusă de securitate Wagner că a preluat puterea 
și resursele în această ţară. Mercenarii se afl ă acolo pentru a-l sprijini pe 
președintele Faustin Archange Touadera în lupta împotriva rebelilor, care 
controlează în continuare multe părţi ale ţării, în ciuda recentelor progrese 
ale guvernului. Ţara este cuprinsă de tulburări civile, de când președintele 
Francois Bozize a fost răsturnat, în 2013. Touadera, afl at la putere de la 
alegerile din 2016, a avut difi cultăţi în a învinge forţele rebele, în ciuda 
prezenţei trupelor franceze și a unei forţe a ONU.

Oare ce îi „râcâie” pe francezi? Tocmai faptul că guvernul RCA consideră 
că mercenarii ruși au avut mult mai mult succes. Poate tocmai de asta, 
Uniunea Europeană, ca actor non-statal relevant pe arena internaţională, a 
impus sancţiuni împotriva Grupului Wagner, încă din anul trecut.

Forţele UE nu vor mai antrena militari guvernamentali din RCA, din 
cauza legăturilor acestora cu Wagner. În Africa, luptătorii Wagner sunt 
implicaţi în Libia, Sudan și Mozambic și se pare că vor juca un rol important 
și în Mali. Se crede că Wagner a început să lucreze în RCA în 2017, după 
ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat o misiune de instruire rusă în 
această ţară și a ridicat embargoul asupra armelor, impus în 2013.

În octombrie 2017, președintele Touadera a călătorit în Rusia, pentru a 
semna o serie de acorduri de securitate cu guvernul rus. Acestea includeau 
o cerere de sprijin militar în schimbul accesului la depozitele semnifi cative 
de diamante, aur și uraniu din RCA. ONU a fost de acord „pe hârtie” cu 
desfășurarea a 175 de instructori ruși pentru armata locală.

Francezii sunt supăraţi că au pierdut resurse, nu că nu mai pot fi  „cavaleri 
ai dreptăţii”. În Sahel, salariul nu mai este o motivaţie îndestulătoare. Iar 
nici Wagner nu este dispus să „dea felii” din tortul profi tabil din care se 
înfruptă cu baioneta.

FRANCEZII REFUZĂ FRANCEZII REFUZĂ 
SĂ ADMITĂ CĂ AU SĂ ADMITĂ CĂ AU 
PIERDUT AFRICAPIERDUT AFRICA

Patru soldaţii francezi, care escortau un membru VIP al ONU, au 
fost arestaţi recent pe aeroportul din Bangui, declarând imediat 

pe reţelele de socializare acuzaţii de tentativă de asasinat asupra 
președintelui centrafrican. Francezii și reprezentanţii Misiunii ONU din 
ţară au catalogat acuzaţiile drept o manipulare grosolană. Pe scurt, este 
vorba de echipa de protecţie a generalului Stephane Marchenoir, șeful de 
stat major al forţelor MINUSCA (Misiunea multidimensionelle integree 
des Nationaunies pour la stabilisation en Centrafrique), compusă din 
patru militari francezi. Puteţi vedea mai multe detalii despre eveniment 
și pe africanews.

OCOLUL PĂMÂNTULUI

„De ce? Haideţi să refl ectăm la miza 
acestui război. Ce ameninţare 

generează invadarea Ucrainei pentru SUA, încât 
să luăm în calcul începerea celui de al Treilea 
Război Mondial? Președintele Rusiei a repetat 
că va folosi arma nucleară, dacă NATO va 
interveni în Ucraina și dacă Rusia se va afl a în 
faţa unei înfrângeri sau în cazul unei ameninţări 
„existenţiale” pentru naţiunea rusă.

Elitele noastre morale ne spun că moralitatea 
ne obligă să intervenim și să salvăm poporul 
ucrainean de războiul care deja a luat vieţile 
a mii de oameni. Însă este sufi cientă această 
justifi care pentru a interveni, fără o autorizare a 
Congresului și fără o declaraţie de război?

Haideţi să ne gândim puţin la ce s-a întâmplat 
în secolul trecut. În 1933, au venit la putere 
liberalii, cu Franklin Delano Roosevelt și New 
Deal/ul. Roosevelt a recunoscut formal regimul 
criminal al lui Stalin ca fi ind guvernul legitim 
al URSS-ului condus de Rusia. Roosevelt  s-a 
întâlnit personal cu ministrul de externe Maxim 
Livinov, chiar când era în toi Holodomonul, 
foametea, genocidul în care au murit milioane de 
ucraineni, culacii și familiile lor. Walter Duranty, 
corespondentul Th e New York Times la Moscova, 
a ascuns ce se întâmplă în URSS, cele patru 

milioane de morţi, și 
pentru asta a primit un 
Premiu Pulitzer.

Prin urmare, ne 
putem întreba când a 
devenit relaţia Rusia-
Ucraina o chestiune de 
interes vital pentru America, într-atât de mare 
încât să riscăm un război nuclear cu Rusia?

Cum am ajuns aici? Exploatând victoria în 
Războiul Rece și considerând-o o ocazie pentru 
a extinde NATO în peste zece ţări din Europa 
Centrală și de Est, dintre care unele afl ate la 
graniţele Rusiei. Apoi am început să apropiem 
și Ucraina de NATO, Ucraina fi ind a doua cea 
mai importantă republică sovietică, cu cele mai 
profunde legături istorice cu Mama Rusie.

Putin a început războiul, dar SUA au pregătit 
terenul. În 1930, când Lady Astor a fost întrebată 
dacă știe unde s-a născut Hitler, a răspuns: „La 
Versailles”. La Conferinţa de pace de la Paris 
din 1919, cea care s-a încheiat cu Tratatul de la 
Versailles, milioane de germani, pământul lor, 
au fost rupţi de Germania și împărţiţi între mai 
multe state europene. Șeful Statului Major al 
armatei germane, generalul Hans von Seeckt, a 
spus: când ne vom reveni, vom lua înapoi tot ce 

ne aparţine.
Războiul ucrainean a demonstrat până 

acum, utilitatea armelor nucleare. Ameninţarea 
credibilă a lui Putin că le va folosi a făcut ca 
SUA și NATO să refuze cererea Kievului de a 
institui o zonă de excludere aeriană. Intervenţia 
NATO a fost descurajată, iar multe alte ţări au 
învăţat o lecţie clară: dacă ai arme nucleare, poţi 
descuraja orice mare putere. Cu cât va dura acest 
război, cu atât mai mare va fi  suferinţa de ambele 
părţi. Cu cât va dura mai mult, cu atât este mai 
probabil ca Putin să recurgă la bombardamente 
nedescriminatorii și cu atât va crește posibilitatea 
extinderii războiului în ţările NATO.

Între timp, într-o Americă în siguranţă, 
la 9.000 de km de Kiev, sunt mulţi strategi și 
politologi care bat tolbele războiului și cer o 
„victorie” împotriva Rusiei lui Putin, care vor o 
luptă care să se încheie astfel, o luptă „până la 
ultimul ucrainean”, scrie Buchanan.

O Rusie și o Ucraină în interiorul URSS au fost o realitate acceptată 
și nu au fost văzute ca o ameninţare vreme de șapte decenii. Însă, 

din cauza unui război de câteva luni între Rusia și Ucraina, pentru cine 
să controleze Crimeea, Donbas și coasta Mării Negre, America pare să 
fi e mai aproape de un război nuclear decât a fost de la criza rachetelor 
din Cuba încoace”, scrie jurnalistul Pat Buchanan.

PÂNĂ LA ULTIMUL UCRAINEANPÂNĂ LA ULTIMUL UCRAINEAN
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O ANIVERSARE TRISTĂ ÎN CONTEXT DE 
PLIN RĂZBOI

Cu 30 de ani în urmă, în plin război de 
la Nistru, erau arestați la Tiraspol membrii 
Frontului Popular din Republica Moldova, Ilie 
Ilașcu, Alexandru Leșco, Tudor Petrov-Popa, 
Andrei Ivanțoc. Ilie Ilașcu a fost „condamnat” la 
pedeapsă capitală, iar Alexandru Leșco, Tudor 
Petrov-Popa, Andrei Ivanțoc la zeci de ani de 
detenție. Pușcăriile rusești de la Tiraspol le-au 
distrus viețile și le-au mâncat tinerețile acestor 
oameni, uitați astăzi de toți. Am avut onoarea 
să fi u avocat în acest caz la Curtea Europeană și 
sunt fericit că am reușit să ușurăm măcar cumva 
suferințele acestor oameni. Această aniversare 
tristă, dar și agresiunea Rusiei din Ucraina, m-au 
făcut să aștern pe hârtie gândurile de mai jos. 

Urmărim cu toții an de an, cum conducătorii 
noștri iubiți, îmbrăcând masca unor mutre 
triste, se înghesuie să verse câte o lacrimă în fața 
camerelor la Monumentul „Maica Îndurerată”. 
Aceste gloate de panglicari nu scapă un pârț de 
eveniment, ca să etaleze cât de „mândri se simt 
că sunt moldoveni sau români” (în funcție de 
auditoriu). Întotdeauna gata „să boteze și vițeii” 
doar ca să producă câteva titluri de știri, în acest 
an nimeni nu a găsit de cuviință, măcar de bifă, să 
spună câteva cuvinte de recunoștință celor care 
au putrezit ani de zile în temnițele de la Tiraspol 
(pentru existența statului care le asigură funcții 
pompoase, mașini de serviciu și salarii grase).  

Din păcate, nici România nu a reacționat altfel. 
Să mai zică cineva că nu suntem frați! La 14 mai, 
în România este ziua de cinstire a martirilor din 
temnițele comuniste. Ar fi  fost un gest frumos, 
dacă în această zi Președintele României ar fi  
venit cu un mesaj prin care măcar să-i fi  pomenit 
pe cei patru eroi români. N-a fost să fi e. Până la 
urmă, fi ecare face ceea ce-i simte sufl etul. De 
unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere.

Potentații zilei de azi, de pe ambele maluri 
ale Prutului, nu vor simți niciodată ceea ce au 
simțit acești oameni, când transmiteau lumii 
din celula morții acel mesaj sublim: „Te iubesc, 
popor român!”. Acest mesaj, cu o excepțională 
încărcătură simbolică, ilustrează tot dramatismul 
istoriei noaste din ultimele două sute de ani și 
nimic nu-l va putea șterge din istoria noastră.  

ZIUA REPUBLICII V. ZIUA 
INDEPENDENȚEI, LIMBA DE STAT V. 

LIMBA ROMÂNĂ 

Cunoașterea propriei identități și respectul 

pentru ea sunt acele elemente esențiale care, 
de fapt, fac distincția dintre o populație (ca 
să nu zic o turmă) și un popor. Cât am fost în 
Republica Moldova, am susținut mai mulți ani 
la Universitatea de Stat din Moldova un curs 
de drept constituțional. A fost o experiență 
frumoasă, deoarece am avut parte de studenți 
excelenți, cărora am încercat să le cultiv dragostea 
pentru drept. Când ajungeam să discutăm însă 
problema jurisdicției de jure și de facto a unui 
stat asupra unui teritoriu, analizam doctrina 
Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 
la acest capitol, pe care a stabilit-o în Hotărârea 
Marii Camere în Cauza Ilașcu și alții v. Republica 
Moldova și Federația Rusă. Sincer să fi u, mai 
puțin mă surprindea faptul că despre această 
decizie nu știa mai nimeni. Eram consternat să 
constat, an de an, că dintr-un curs de aproximativ 
90 de studenți cu greu găseam câțiva tineri care, 
în general, au auzit despre grupul Ilașcu!

Nu este un lucru întâmplător. Jertfa acestor 
oameni a fost ștearsă deliberat din peisajul 
public și cel social. Majoritatea guvernărilor 
post-independență au ieșit din matricea politică 
socialisto-agrariană din anii ’90. Logica acestei 
matrice este în egală măsură simplă și perversă: 
„Mai întâi, să punem ceva pe limbă și, mai apoi, 
vom vorbi despre limbă”.

Părinții fondatori ai Republicii Moldova, 
intelectualitatea anilor ’90, au văzut această 
construcție statală ca pe cel de-al doilea stat 
românesc. În realitate, elitele politice ulterioare 
din cele trei decenii de independență au creat o 
parodie a fostei RSSM, cu un conținut identitar 
surogat, unde tacit, pas cu pas, este edifi cată o așa 
numită națiune civică moldovenească. 

Limbajul ofi cial a fost și el „adaptat” 
valorilor politice valabile în Republica 
Moldova. „Proclamarea independenței” a 
fost substituită cu sintagma care nu deranja 
Rusia –„dezmembrarea URSS”. Timp de un 
deceniu, „Ziua Independenței” a purtat numele 
conspirativ „Ziua Republicii”. Agresiunea 
militară rusească împotriva Republicii Moldova 
a fost substituită cu sintagma lipsită de conținut 
„confl ict armat de pe Nistru”. Glotonimul „limba 
română” a fost substituit cu termenul „neutru” 
de limbă de stat. Este simptomatică răceala 
cvasigenerală (ca să nu zic ostilitatea) cu care 
elitele politice au reacționat la Hotărârea CCM 
din 5 decembrie 2013 referitoare la crearea 
Blocului de Constituționalitate și incorporarea 

în acesta a Declarației de Independență. De altfel, 
ajustarea textului Constituției la acea Hotărâre a 
CCM nici astăzi nu fi gurează pe agenda politică... 
Probabil, încă nu s-a „pus sufi cient pe limbă, ca 
să ajungem să vorbim despre limbă”. 

AGRESIUNE ARMATĂ A RUSIEI SAU 
„OPRIRE A VĂRSĂRI DE SÂNGE”

În același context al adaptării limbajului 
public la valorile politice ale leadership-ului 
politic este simptomatic cazul ex-ministrului de 
externe Aurel Ciocoi, tot dânsul ex-consilierul 
președintelui Igor Dodon. Acesta susținea că 
Federația Rusă a intervenit în Războiul de 
pe Nistru pentru „oprirea vărsării de sânge”. 
(Declarația ad litteram de la conferința de presă 
din 6 februarie 2020: „Dar factologic, Armata 
Federației Ruse, dislocată la acel moment în estul 
Republicii Moldova, a intervenit în forță pentru 
a opri vărsările de sânge” – n. r.) Viziunile sale 
geopolitice n-au împiedicat actuala putere pro-
europeană să-l numească pe acesta ambasador 
în Germania. Nu-i greu de dedus în ce termeni 
discută și în prezent domnul ambasador Ciocoi 
cu alți diplomați paradigma agresiunii militare 
rusești împotriva Republicii Moldova... 

Actualul ministru de externe, Nicu Popescu, 
în mandatul său din 2019, la întrevederea cu 
ministrul de externe al României, Teodor 
Meleșcanu, vorbind despre confl ictul 
transnistrean, a rebotezat agresiunea militară 
rusească ca „război civil din ’92”, unde „unii 
cetățeni ai Republicii Moldova s-au afl at în stare 
de confl ict armat cu alți cetățeni ai Republicii 
Moldova”. (Declarația ad litteram: „În timpul 
confl ictului din 1992 ne-am afl at într-o stare 
regretabilă în care unii cetățeni ai Republicii 
Moldova s-au afl at în stare de confl ict armat 
cu alți cetățeni ai Republicii Moldova. Pentru 
noi, toți locuitorii regiunii transnistrene au fost, 
sunt și vor fi  cetățeni ai țării noastre” – n. r.). 
Cele două declarații, puse la un loc, ne conduc 
la concluzia că... „Stalin și poporul rus, libertate 
ne-au adus”. Concluzie inoculată basarabenilor 
după actul Moscovei din 28 iunie 1940. 

La 8 iulie 2004 CEDO a pronunțat hotărârea 
în Cauza Ilașcu și alții contra Moldovei și Rusiei. 
Această decizie este cel mai important argument 
judiciar, furnizat de un tribunal internațional, 
care benefi ciază de autoritatea și puterea 
lucrului judecat. Acest argument nu a fost folosit 
niciodată de autoritățile Republicii Moldova 

Pe 2 iunie curent s-au împlinit 30 de ani de la una dintre cele mai 
mari fărădelegi comise de separatiștii transnistreni. În 1992, pe 

timpul invaziei ruse în Transnistria, ocupanții ruși alături de acoliții lor 
de la Tiraspol i-au arestat pe Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov-
Popa, Andrei Lesco, Petru Godiac și Valeriu Garbuz. Așa-numitul grup 
Ilașcu a fost aruncat în închisoare, fi ind acuzați de  așa-zise „crime” 
și așa-zis „terorism”. În urma pronunțării sentinței din 9 decembrie 
1993, fără drept de recurs, Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte prin 
împușcare, iar ceilalți membri la privațiune de libertate pe termene de la 
2 la 15 ani. Valeriu Garbuz a fost eliberat de ruși peste câteva luni, acesta 
recunoscând-și așa-zisa vină și depunând mărturii false despre ceilalți 
reținuți. Petru Godiac a fost eliberat în 1994, Ilie Ilașcu a fost eliberat 
în 2001, după 9 ani de detenţie, Alexandru Lesco a fost eliberat în 2004, 
după 12 ani de detenție, Andrei Ivanţoc și Tudor Petrov Popa au fost 
eliberați în 2007, după 15 ani de detenție. Propunem cititorilor noștri 
refl ecțiile la acest subiect ale ex-președintelui Curții Constituționale a 
Republicii Moldova Alexandru TĂNASE, la o distanță de 30 de ani.  
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pentru a determina Rusia să-și retragă trupele de ocupație 
de pe teritoriul nostru. Este simptomatică reacția virulentă a 
întregii clase politice moldovenești la un alt argument judiciar 
furnizat deja de propria Curte Constituțională în anul 2017. În 
Hotărârea din 2 mai 2017 CCM a constatat starea de ocupație 
a regiunii transnistrene a Republicii Moldova de către Rusia. 
A auzit cineva ca, măcar odată, vreun demnitar să fi  făcut 
referință publică la aceste două acte judiciare cu valoare 
supremă? 

În martie 2022, o constatare a ocupației militare a regiunii 
transnistrene a Republicii Moldova de către Rusia a fost făcută 
și de APCE. Și această constatare a fost întâlnită cu multă iritare 
de către conducerea de la Chișinău. Amendamentul propus de 
către eurodeputatul român Titus Corlățeanu n-a fost semnat 
de nici un membru al delegației moldovenești, iar ministrul 
Popescu s-a distanțat imediat, clar și univoc de votul de la 
APCE, califi cându-l ca pe o „opinie politică a parlamentarilor 
care reprezintă Consiliul Europei, adoptată într-o declarație 
care vizează, mai întâi de toate, situația din Ucraina” (nu și un 
punct de vedere asumat de Republica Moldova).  

CÂND „CURAJUL” INTEGRĂRII EUROPENE VA 
SUCOMBA IDENTITATEA NEO-RSSM-ISTĂ 

Explicația unei astfel de strategii ezitante rezidă în faptul că, 
atât Hotărârea CEDO în Cauza Ilașcu și alții c. Moldovei și 
Rusiei, Hotărârea CCM din 2 mai 2017, cât și Rezoluția APCE 
din 15 martie 2022, vin într-o contradicție fundamentală cu 
viziunile politicienilor moldoveni post-independență asupra 
naturii și identității politice a Republicii Moldova.  

Chiar dacă, la modul declarativ, periodic se bifează cerința de 
retragere a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, 
mecanismul „5+2” este păstrat în continuare și nimeni nici de 
gând nu are să-l schimbe. În aceste trei decenii conducerile 
politice, subconștient și-au dorit prezența Armatei a 14-a 
pe teritoriul acesta. Trupele ruse de ocupație rămân, în fond, 
singura garanție de păstrare a unei identități neo-RSSM-iste.  

În acest peisaj mizerabil, Ilie Ilașcu, Alexandru Leșco, 
Tudor Petrov-Popa, Andrei Ivanțoc, nu-și au locul. Ei nu sunt 
chemați în școli la întâlniri cu elevii la orele de educație civică. 
Ei nu sunt prezenți la ceremoniile ofi ciale de consemnare a 
Zilei Independenţei (pentru care au stat la pușcărie), ei nu 
sunt incluși în manualele de istorie. Ei în general parcă nici 
nu există. 

Ei rămân a fi  condamnați la uitare, în propria țară pentru 
care au făcut pușcărie, jertfi ndu-și zeci de ani din viață. 

„Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. În schimb, este 
nevoie de securizarea frontierelor. Aici cred că este o zonă în care România 

poate să se implice și mai mult alături de Republica Moldova. Ca să fi u mai exact, 
România este un scut pentru Republica Moldova și așa trebuie să fi e”, a declarat Marcel 
Ciolacu în cadrul conferinței susținute la Chișinău în comun cu spicherul Igor Grosu. 
Declarație în timpul vizitei președintelui Camerei Deputaților de la București, însoțit 
de o delegație de deputați și senatori români, efectuată pe 6 iunie curent la invitația 
omologului său de la Chișinău Igor Grosu, dar și în contextul în care, la mijlocul lunii 
mai, ministra de externe a Marii Britanii, Liz Truss, afi rma că țara sa ar dori să ofere 
Chișinăului arme pentru „a vedea Moldova echipată conform standardului NATO”, 
ca să se apere de Rusia. În replică, președintele legislativului de la Chișinău a punctat 
că neutralitatea stipulată în Constituție nu e doar o chestie de decor, ea mai trebuie 
apărată și prin securizarea hotarelor. „Noi avem colaborări și bilaterale și multilaterale 
pe care le-am fructifi cat prin participări 
în misiuni internaționale. Este o regulă 
în relațiile internaționale, nu poți să fi i 
parte a unei comunități de care numai 
să benefi ciezi, trebuie să și contribui”, a 
reiterat Grosu.

Cei doi ofi ciali au mai convenit de 
asemenea ca legislativele României și 

Republicii Moldova să se întrunească într-o ședință comună la Chișinău în perioada 
următoare. „România a fost mereu alături de Republica Moldova. Îndemn și de această 
dată să fi ți ambasadorii noștri. Am certitudinea că împreună putem face lucruri istorice 
pentru statele noastre”, i-a transmis Grosu lui Ciolacu. La rândul său, președintele 
Camerei Deputaților a legislativului român a reiterat susținerea Bucureștiului pentru 
integrarea europeană a Republicii Moldova și a pus la dispoziția actualei guvernării de 
pe malul stâng al Prutului experiența României în procesul de uniformizare a cadrului 
legislativ la cel european. „Locul Republicii Moldova este în UE, nu există altă cale de 
dezvoltare. România nu face o favoare Republicii Moldova, ci este obligată să o ajute să 
adere la UE. E păcat să nu lucrăm împreună”. Marcel Ciolacu consideră că deși el și 
Grosu reprezintă două state suverane, ele trebuie să gândească la fel, pentru că deja 
simt la fel.

Același mesaj, de  susținere și sprijin al procesului de integrare al Moldovei în 
UE și obținerea rapidă a statutului de țară candidat, i-a transmis Marcel Ciolacu 
președintei Maia Sandu în cadrul întrevederii de la președinție, asigurând-o că 
România este mai mult ca oricând alături de Republica Moldova în actualul context 
tensionat de securitate. Cei doi au mai accentuat nevoia implementării conceptului de 
control comun la frontieră, inclusiv prin crearea unui grup de lucru bilateral privind 
realizarea normelor de fl uidizare a trafi cului transfrontalier.  Identifi carea unor 
soluții pentru deblocarea trafi cului de mărfuri la unele puncte de frontieră moldo-
română, unde s-au format cozi imense de camioane, inclusiv prin crearea unor echipe 
mixte, au fost discutate de Marcel Ciolacu și cu premierul Natalia Gavrilița, precum 
și colaborarea bilaterală, cu accent pe realizarea proiectelor comune de viitor în 
benefi ciul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Șeful cabinetului de miniștri a 
mulțumit României pentru sprijinul constant și necondiționat oferit republicii noastre 
în ultima perioadă, mai ales în susținerea parcursului european. „Este cea mai mare 
preocupare a executivului și o prioritate a actualei guvernări. Contăm pe sprijinul politic 
al României în acceptarea cererii de aderare la UE. Știm că drumul spre Europa trece 
prin România”, a subliniat Natalia Gavrilița.

Președintele Camerei Deputaților a mai afi rmat că, după discuțiile în urma acestei 
vizite și mai ales după ședința comună a celor două instituții parlamentare, dimensiunea 
europeană și parlamentară va intra într-o altă logică. „Am venit în delegație cu oameni 
cu expertiză în domeniu și sperăm ca în perioadă următoare să accelerăm cooperarea 
pe această dimensiune parlamentară. Este păcat să nu lucrăm împreună în domeniul 
legislației, astfel încât să fi m cât mai efi cienți și să mărim ritmul încât Republica Moldova 
să fi e membru cu drepturi depline al UE”, a mai concluzionat Marcel Ciolacu. 

Sursa: DESCHIDE.MD 

CHIȘINĂUL NU ARE NEVOIE DE CHIȘINĂUL NU ARE NEVOIE DE 
AJUTOR MILITAR, ROMÂNIA AJUTOR MILITAR, ROMÂNIA 

ESTE ȘI-I VA FI SCUTESTE ȘI-I VA FI SCUT

Ilie Ilașcu și Alexandru Tănase

Krasnoselsky și DodonKrasnoselsky și Dodon
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SUA MINT PENTRU A DECLANŞA RĂZBOAIE!?SUA MINT PENTRU A DECLANŞA RĂZBOAIE!?

„Niciodată nu se minte așa ca înainte de 
căsătorie, după o partidă de vânătoare și ca în 
timpul unui război” – o zicală cunoscută ce 
caracterizează foarte bine soarta informaţiilor 
veridice din perioada războaielor care, în ultimul 
secol, au șters graniţa fragilă dintre război și pace 
pentru multe ţări.

Un exemplu elocvent al unei asemenea abordări 

a războiului este politica actualului hegemon 

mondial, Statele Unite ale Americii în întreaga lor 
istorie de 230 de ani, SUA au folosit forţa militară 
de peste 240 de ori, mai mult decât o dată pe an.

Nu este de mirare că militarii, politicienii și 
diplomaţii americani au înșelat opinia publică 
aproape fără încetare în chestiuni legate de 
„război și pace”, minţind într-un mod cât se poate 
de conștient.

1 RĂZBOIUL CU SPANIA, CUMPĂRAT 
CU PREŢUL A 266 DE VIEŢI

Unul dintre primele exemple ale „adevărului 
sacrifi cat de dragul oportunităţilor politice” îl 
constituie misterioasa explozie a vasului american 
de război Maine, care s-a petrecut la 25 ianuarie 
1898. În urma defl agraţiei produse în portul 
Havana, au murit 266 de membri ai echipajului, 
în special marinari și ofi ţeri de rang inferior, nava 
fi ind serios avariată la provă și scufundându-se rapid. 
Vestea distrugerii vasului Maine a fost imediat 
preluată de presă și de politicienii din Statele 
Unite. Unda de furie din societatea americană s-a 
îndreptat îndată împotriva Spaniei, a cărei colonie 
era, la acea vreme, Cuba. Cercetările radicale ale 
societăţii au considerat că nava de război a fost 
distrusă de o mină spaniolă, plasată noaptea sub 
bordul ei – versiune care a fost mulţi ani la rând 
unică și recunoscută ofi cial.

Încă din luna aprilie a aceluiași an, după 
monstruoasa, prin intensitatea ei campanie de 
acuzaţii împotriva Spaniei din presa americană, 
Washingtonul a demarat acţiuni militare în 
Filipine, Guam, Cuba și Porto Rico. Într-un război 
de scurtă durată, armata și marina americană 
i-au învins pe spanioli, Cuba a fost proclamată 
stat independent, dar a nimerit sub puternica 
infl uenţă a SUA, iar Porto Rico, Filipine și Guam 
au intrat în posesia americanilor.

De fapt, războiul hispano-american a devenit 
primul astfel de confl ict „declanșat de presă”.

Pregătirea opiniei publice din SUA și din 
lume, pregătire bazată în mare parte de explozia 

navei Maine, a permis ca Spania să apară în ochii 
comunităţii americane și mondiale ca un agresor, 
în timp ce, de fapt, SUA au fost primele care au 
început acţiuni militare. 

Ulterior, Washingtonul a iniţiat două anchete 
privind scufundarea vasului Maine, în 1898 și în 
1910. Cea din 1898 a fost, fără îndoială, politizată, 
ajungând imediat la concluzia că principala cauză 
a exploziei a fost defl agraţia, în afara navei, a unei 
torpile sau mine. Dar, chiar și în această anchetă, 
comisia nu a îndrăznit să-i acuze direct pe spanioli, 
considerând doar că „partea care a utilizat torpila 
sau mina a rămas necunoscută”.

În anul 1910, Maine, care s-a scufundat în apă 
mică, a devenit o piedică în calea navigaţiei și astfel 
s-a luat hotărârea de a ridica nava de pe fundul 
portului. Examinarea de către scafandri a epavei 
a scos la iveală o grămadă de elemente care nu se 
încadrau în versiunea din 1898. S-a constatat că 
explozia s-a produs în interiorul vasului, ceea ce 
venea în contradicţie cu varianta despre mina și 
torpila care au deteriorat corpul navei. Comisia 
nu s-a decis însă în favoarea revizuirii primei 
concluzii, continuând să insiste pe ideea implicării 
în defl agraţie. Soarta Maine a fost deslușită abia 
în zilele noastre, când s-a și pus punct fi nal 
acestei povești. După două anchete suplimentare 
efectuate de americani în 1976 și 2002, versiunea 
de bază a distrugerii Maine a fost aprinderea 
cărbunelui bituminos din buncărele vasului, cu 
detonarea ulterioară și explozia muniţiei afl ate în 
camera cu praf de pușcă de lângă buncăr.

Interesant  este că o versiune similară fusese 
pentru prima dată avansată chiar în timpul 
anchetei din 1898, dar, din motive politice, a fost 
declarată „incorectă și puţin probabilă”.

2 VIETNAM – CONFRUNTĂRI 
FANTOMATICE

Următorul exemplu de minciună globală, una 
premeditată, s-a dovedit a fi  izbucnirea războiului 
din Vietnam, care, într-un fi nal, a devenit o 
catastrofă naţională pentru Statele Unite. De 
altfel, rezultatele acestui război colonial eșuat vor 
deveni evidente abia în 1975, după ce, în 1964, 
Washingtonul ardea de dorinţa de a se implica în 
confl ictul din Vietnam.

Problema americanilor în Vietnam a fost 
ascensiunea drastică a comuniștilor, care, 
profi tând de prăbușirea regimului colonial francez, 
în 1954, și-au instaurat puterea în Vietnamul de 

Nord, pentru ca, trei ani mai târziu, să pornească 
un război împotriva guvernului pro-occidental al 
Vietnamului de Sud.

În perioada 1957-1964, SUA au oferit un sprijin 
de proporţii regimului sud-vietnamez, dar nu au 
avut posibilitatea de a participa direct în confl ict, 
deoarece guvernul nord-vietnamez nu oferea 
motive întemeiate în acest sens. Ca și în cazul 
Spaniei, Statele Unite aveau nevoie de un casus 
belli, pe care l-au creat cu propriile mâini.

Seria de provocări organizate de americani 
înainte de izbucnirea războiului a primit numele 
de „Incidentul Tonkin” și a inclus două episoade 
de coliziuni între marina americană și cea nord-
vietnameză. Ambele evenimente au avut loc în 
vara anului 1964 (la 2 și 4 august) și au fost folosite 
ca pretext propagandistic pentru declanșarea 
efectivă a războiului între SUA și Vietnamul de 
Nord.

Ca răspuns la aceste evenimente, Congresul 
SUA a adoptat așa-numita Revoluţie Tonkin ce 
conferea președintelui Lyndon Johnson dreptul de 
folosire directă a forţelor armate în războiul din 
Vietnam. Majoritatea documentelor referitoare 
la „Incidentul Tonkin” a rămas secretă o lungă 
perioadă de timp. În 1995, Agenţia Naţională de 
Securitate a SUA (NSA) a desecretizat o parte 
din documentele sursă, unde se arăta clar că, în 
coliziunea din 2 august cu nord-vietnamezii, 
primii care au deschis focul au fost americanii. 
Iar cel mai probabil scenariu al ciocnirii din 4 
august a fost interpretarea eronată a marcajelor 
de pe radarele americane, deoarece în zonă nu 
se afl au forţe inamice.  Rezultatele războiului de 
11 ani din Vietnam au fost colosalele pierderi de 
vieţi omenești. În total, în Vietnamul de Sud și în 
cel de Nord au fost uciși aproape 1,4 milioane de 
militari și partizani, alte aproape două milioane 
căzând victime din rândul populaţiei civile. 
Nici americanii nu au reușit să evite un bilanţ 
sângeros – în acel război au pierdut 58.000 de 
oameni, alte aproape 100.000 din rândul foștilor 
militari punându-și, ulterior, capăt vieţii, fenomen 
cunoscut drept „Sindromul Vietnam”.

Acesta a fost preţul teribil al minciunilor 
americane despre evenimentele din Golful 
Tonkin.

3 MATERNITATEA DISTRUSĂ DIN 
KUWEIT

În ambele cazuri prezentate, „victime 
nevinovate” au fost militarii americani. Dar în 
1990 cinismul politicienilor de la Washington a 
atins un nivel care le-a permis să se folosească, 
pentru o provocare similară, de nou-născuţi.

August 1990, Irakul lui Saddam trimite trupe în 
Kuweit, declarând emiratul drept provincie a sa. În 
zilele noastre, acea invazie a ajuns să fi e considerată 
o mostră de nedreptate manifestată de un „mare 
agresor” la adresa „micului său vecin”. Dar, la 
acea dată, puţini erau cei care, la nivel mondial, 
simpatizau cu despotismul medieval kuweitian, 
iar ofi ţerii armatei kuweitiene publicaseră chiar și 
un apel de „reunifi care cu marea familie irakiană”. 
În plus, Saddam Hussein era considerat un mare 
prieten al SUA, astfel că nimeni nu se putea nici 
măcar gândi că Washingtonul va decide să se certe 
cu aliatul lui petrolier, de dragul unui emirat. Ca 
să nu mai vorbim de un război. 

Pentru a răsturna cu susul în jos percepţia 
mondială a situaţiei și a aduna o coaliţie pentru 
operaţiunea „Furtună în deșert”, a fost nevoie 
de o campanie de propagandă dintre cele mai 
puternice. Care a fost strălucit pusă în practică de 
agenţia de PR Hill&Knowlton, la cererea vechilor 
ei clienţi de la Casa Albă. 

Editorialistul Agenţiei Federale de Presă (FAN) din Rusia, Mihail Bolșakov, analizează cum 
de-a lungul istoriei lor, Statelor Unite au inventat incidente care au devenit pretexte pentru 

declanșarea de războaie.
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti
POGORÂREA DUHULUI SFÂNT POGORÂREA DUHULUI SFÂNT (12 IUNIE 2022) (12 IUNIE 2022) 

I se spune Pogorârea Sfântului Duh pentru că acum puterea Duhului 
Sfânt s-a revărsat asupra Sfi nţilor Apostoli, înzestrându-i cu „putere 

de sus ” pentru marea lor misiune de propovăduire a Evangheliei tuturor 
popoarelor. Evenimentul acesta s-a petrecut la 50 de zile după învierea din 
morţi a Mântuitorului Iisus Hristos, şi de aici numirea de „Cincizecime”, 

care era una din marile sărbători ale poporului evreu, dar care a primit un 
pronunţat caracter creştin, iar numirea de „ Rusalii” vine de la o sărbătoare 
a romanilor numită „Rosalia”, care înseamnă trandafi r, zi în care cetăţenii 
romani mergeau cu trandafi ri la mormintele celor decedaţi, obicei păstrat 
şi la poporul nostru român, căci astăzi în unele părţi ale ţării se merge 
la cimitire pentru a se pune fl ori şi trandafi ri la căpătâiul celor decedaţi, 
iar în biserici se aduc crengi şi frunze de nuc, armindeni sau tei, care 
simbolizează „puterea cea de viaţă făcătoare a Duhului Sfânt”, primind 
astfel un pronunţat caracter creştin, nădăjduind ca de această putere să se 
învrednicească şi cei vii, dar şi cei morţi. Poate că acesta a şi fost motivul 
pentru care Biserica a rânduit ca Sâmbăta dinaintea Rusaliilor să fi e numită 
şi „Sâmbăta moşilor de vară”, zi în care se face pomenirea morţilor.

Pentru noi, cei credincioşi, Pogorârea Duhului Sfânt are importanţă 
prin aceea că ni s-a dat posibilitatea fi ecăruia să ne putem mântui prin 
colaborarea noastră cu harul dumnezeiesc pe care îl primim în Biserică 
prin Sfi ntele Taine şi alte slujbe bisericeşti, lucru care este bine scos în 
evidenţă de cuvintele de început ale cuvântării noastre, când am zis: 
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi 
împărtăşirea Duhului Sfânt să fi e cu voi cu toţi”.

Să ne ajute Dumnezeu ca harul Duhului Sfânt să fi e viu şi lucrător în 
viaţa fi ecăruia dintre noi.

PR-iștii s-au străduit, nu glumă. Folosind toate 
mijloacele posibile și imposibile, de la mobilizarea 
congresmanilor până la autocolante lipite pe 
capotele mașinilor cu inscripţia „Eliberăm 
Kuweitul”, fi rma de relaţii cu publicul a regăsit 
în câteva săptămâni nu doar să-l demonizeze pe 
Saddam, să transforme armata irakiană într-o 
„adunătură de criminali și călăi”, dar și să prezinte 
Irakul ca fi ind iadul pe Pământ, care trebuie 
imediat pedepsit.

Punctul culminant al acestei campanii a fost 
celebrul discurs rostit de „fetiţa kuweitiană 
Naira” în faţa Comisiei pentru drepturile omului 
a Congresului SUA, la 10 octombrie 1990. 
Plângând, fetiţa a povestit congresmanilor și 
întregii omeniri progresiste atrocităţile comise de 
armata lui Saddam într-un spital din Kuweit. În 
detaliu, Naira a relatat cum, sub ochii ei, soldaţii 
irakieni au dat buzna în maternitatea spitalului, 
aruncând bebelușii nou-născuţi din incubatoare 
direct pe podeaua de gresie a unităţii medicale.

Lumea a fost șocată. Soarta „dictatorului 
Hussein” era pecetluită. Se crede că acest discurs 
al fetiţei Naira a fost cel care a infl uenţat opinia 
publică din SUA și a înclinat ușor balanţa în 
favoarea susţinătorilor unui război cu Irakul, în 
Senatul SUA, în ianuarie 1991. Abia după ani de 
zile s-a afl at că toată acea poveste înfricoșătoare 
despre bebelușii în agonie pe gresie a fost o 
invenţie. Iar fetiţa-martor ocular era fi ica naturală 
a ambasadorului Kuweitului în SUA, Saud Naser 
as-Sabah. Firește, ea nu fusese în niciun spital.

Așa a început primul război din istoria omenirii 
unde PR-ul, dotat cu frumoase imagini televizate 
cu bombe care cad exact asupra ţintei, a jucat un 
rol mai mare decât acţiunile militare propriu-zise.

4 „PULBEREA ALBĂ” A LUI POWELL
Următoarea dovadă a minciunii totale a 

Washingtonului a fost începutul celui de-al doilea 
război americano-irakian în Golful Persic. După 
victoria coaliţiei americane, în 1991, Irakul s-a 
trezit integrat pentru mult timp pe „axa mondială 
a răului”. Cu toate acestea, până la începutul 
anului 2003, relaţiile dintre Irak și Statele Unite 
s-au afl at în stare de „război rece”, rămânând în 
afara cadrului unui confl ict militar limitat.

Mai mult chiar, nici evenimentele din 11 
septembrie 2001 nu au putut infl uenţa relaţiile 
dintre SUA și regimul lui Saddam Hussein. Efectul 
unui act terorist de proporţii cu un modus operandi 
foarte neclar (care nu a fost cercetat nici până 

astăzi) a fost îndreptat spre minusculul Afganistan 
și folosit pentru o intervenţie eșuată împotriva 
talibanilor. Care, după cum s-a constatat ulterior, 
nu au fost în niciun fel implicaţi în atentatele 
teroriste din 9/11.

La începutul anului 2003, trecuse deja aproape 
un an și jumătate de la atentatele teroriste și, 
ca urmare, nu mergea deloc să-l „agăţi” pe 
independentul Saddam de distrugerea Turnurilor 
Gemene. În această situaţie, SUA au recurs, 
din nou, la o mare minciună, acuzând Irakul că 
dezvoltă arme biologice, de care, de fapt, Saddam 
nu dispunea și pe care nici nu le plănuia.

La 5 februarie 2003, cu o lună înainte de invazie, 
secretarul de stat al SUA de la acea vreme, Colin 
Powell, a luat cuvântul la Consiliul de Securitate 
al ONU pentru a justifi ca necesitatea lansării unui 
nou război împotriva Irakului. În discursul său, 
el a făcut referire la „o informaţie obţinută de la 
o sursă sigură despre fabrica pe roţi și pe șine care 
produceau arme biologice”, adăugând că sursa nu 
este doar un martor, ci „chiar a condus una dintre 
aceste întreprinderi”.

În timpul acestui discurs, Powell a șocat cu 
faimoasa „eprubetă cu o pulbere albă”. Potrivit 
spuselor sale, ea era echivalentul cantităţii de 
spori de antrax cu care poate fi  ucis un mic orășel. 
Ulterior, Powell va defi ni respectiva eprubetă 
drept „o abordare polemică într-un discurs” și va 
spune că, în recipient, se afl a, desigur, o substanţă 
inertă și nepericuloasă.

Dar cea mai interesantă va fi  povestea 
„martorului”, a refugiatului irakian anonim. În 
2011 Powell însuși a acuzat CIA și agenţia de 
Informaţii a Pentagonului (DIA) de falsifi carea 
datelor iniţiale pentru raportul său din Consiliul 
de Securitate al ONU. După cum se știe acum, în 
rolul de „martor” din partea CIA și DIA a fost omul 
de știinţă irakian Ahmed Alvan Al-Janabi, care 
fi gura în documentele din 2003 sub pseudonimul 
„Curveball”.  După cum a declarat acesta, într-
un interviu ulterior, el a minţit cu bună-știinţă în 
legătură cu fabricile irakiene inventate, temându-se 
pentru propria securitate și încercând să obţină 
azil în Occident.

„BND (serviciile secrete germane) știa încă din 
anul 2000 că eu mint, deoarece ai au stat de vorbă 
cu fostul meu șef, doctorul Basil Larif. El le-a spus că 
în Irak nu există nici un fel de fabrici mobile pentru 
producerea de arme biologice. La un an și jumătate 
după aceea, m-au lăsat în pace, pentru că știau că 
spun un neadevăr, iar eu însumi am recunoscut 
acest lucru. Credeţi-mă, atunci eu gândeam că 

pentru mine totul s-a terminat”, a subliniat Janabi. 
„Nici până în ziua de astăzi nu știu de ce DND a 
transmis informaţiile mele false la CIA și de ce ele 
au ajuns în discursul lui Powell”, a spus Janabi, plin 
de uimire, într-un interviu din 2011.

Și, din nou, un deceniu de război bazat pe 
minciună pură și falsuri gândite în mod deliberat. 
Pierderile de vieţi omenești ale Irakului în urma 
intervenţiei americane s-au ridicat, potrivit 
diferitelor estimări, între 460.000 și 650.000 de 
morţi. Pierderile coaliţiei americane, inclusiv 
militari, contractori și companii militare private, 
au fost evaluate la circa 25.000 de persoane, doar 
cele decedate.

ÎN LOC DE CONCLUZIE
Lista marilor minciuni militare americane 

poate continua. Pe lângă actul terorist deja 
menţionat din 11 septembrie, care a devenit 
motivul pentru invazia SUA în Afganistan și 
pentru începutul unui război fără sfârșit împotriva 
„terorismului mondial”, pot fi  menţionate, 
spre exemplu, evenimentele legate de războiul 
iugoslav. Pretext pentru o intervenţie occidentală 
în treburile din Balcani a fost, în 1992, un reportaj 
inventat al publicaţiei Time despre „lagărele morţii 
ale sârbilor”.

În realitate, jurnaliștilor le-a fost prezentat 
drept „lagăr de concentrare” un lagăr de refugiaţi 
obișnuit din Trnopolije, iar sârma ghimpată ce 
apare în fotografi ile cu foarte slabul Fakert Aljic, 
bolnav cronic, și cu alţi refugiaţi, îi îngrozea 
pe operatori și pe jurnaliști, dar nu și pe cei din 
fotoreportaj, care se plimbau nestingheriţi. Acest 
lucru nu l-a împiedicat însă pe viitorul președinte 
al Statelor Unite, Bil Clinton, să-i ceară locatarului 
de atunci al Casei Albe, George H.W. Bush, să 
bombardeze imediat pe sârbii bosniaci. Și, pentru 
că veni vorba, și atunci a fost nevoie de o campanie 
de PR care s-a dovedit a fi  Ruder Finn.

Povestea lui Slobodan Miloșevici, care a 
decedat în mod misterios în timpul detenţiei 
sale la Haga, încă așteaptă să fi e evaluată. Recent, 
liderul Iugoslaviei a fost achitat în totalitate și post 
mortem de toate acuzaţiile de crime de război care 
au servit drept pretext pentru bombardarea de 
către NATO a Belgradului pașnic.

*
*  *

„Marea minciună americană” poate declanșa 
și justifi ca temporar orice război. Dar, după cum 
arată practica, este imposibil să trăiești această 
minciună la nesfârșit.



Nr. 2008 • 9 - 15 Iunie 2022 Pagina 14
SPORT

Tenis

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

JUBILEU UMBRIT JUBILEU UMBRIT 
DE REZULTATEDE REZULTATE

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ ANIVERSARE - 100 DE ANI DE LA 

PRIMUL MECI DE FOTBAL AL ROMÂNIEI

Echipa națională de fotbal a României 
aniversează 100 de ani de la primul 

meci jucat în istoria sa, însă perioada pe care o 
traversează „tricolorii” este una ce contrastează 
puternic cu jubileul și bucuria. Asta pentru că 
debutul în Liga Națiunilor este mai mult decât 
lamentabil. Două înfrângeri consecutive, fără gol 
marcat, în Muntenegru și Bosnia-Herțegovina, 
echipe în fața cărora, acum două decenii, nu ne 
punem decât problema scorului. 

Lucrurile s-au schimbat dramatic de atunci 
pentru noi, iar prezența la un turneu fi nal de 
Cupă Mondială sau Campionat European este 
mai difi cilă decât un zbor pe Lună. 

Echipa lui Iordănescu jr. are prilejul să se 
reabiliteze în fața fanilor în „dubla” de pe noua 
arenă Rapid-Giulești, în jocurile cu Finlanda și 
Macedonia, șansele de reușită fi ind considerabile 
dacă Niță și compania vor evolua mai bine 
decât au făcut-o în Bosnia, în fața unui adversar 
arțăgos, dar care putea fi  bătut.

Cauzele care au dus la acest declin mai mult 
decât abrupt al prestațiilor echipei naționale 
nu fac obiectul acestor rânduri, care coincid 
cu acest moment de jubileu pentru prima 
noastră reprezentativă. Acum este timpul unui 
„Deșteaptă-te, române”, căci de restul vom tot 
avea răgaz să discutăm. 

Zece jucătoare 
din România 

se afl ă în Top 200 
ale lumii, conform 
clasamentului dat 

publicității luni, 6 iunie 2022, de către Women›s 
Tennis Association (WTA). Simona Halep 
este cel mai bine clasată dintre jucătoarele din 
țara noastră, pe locul 20, cu 2.196 de puncte, 
podiumul sportivelor românce fi ind completat 
de Sorana Cîrstea (locul 34, cu 1350 de puncte) și 
Irina Camelia Begu (locul 44, cu 1234 de puncte).

Între primele 100 de jucătoare ale lumii se mai 
afl ă Gabriela Ruse (locul 53, cu 1106 puncte) și 
Jaqueline Cristian (locul 71, cu 901 puncte). În 
top 200 se regăsesc Ana Bogdan (locul 108, 596 
de puncte), Irina Bara (locul 115, 574 de puncte), 
Mihaela Buzărnescu (locul 126, 507 puncte), 
Alexandra Ignatik, fostă Cadanţu (locul 148, 433 
de puncte) şi Gabriela Lee, fostă Talabă (locul 
156, 421 de puncte).

În clasamentul probei de dublu, Monica 
Niculescu este pe locul 39, cu 1940 de puncte, 
urmată de Raluca Olaru - locul 49, cu 1610 
puncte, Gabriela Ruse - locul 56, cu 1484 de 
puncte şi Irina Bara - locul 60, cu 1345 de puncte.

Federația Română de Fotbal a reeditat 
cartea “Istoria Echipei Naționale de 

Fotbal”, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
primul meci de fotbal al selecționatei României.

Cartea scrisă de jurnalistul Cătălin Oprișan și 
editată de FRF propune cititorilor atât poveștile 
acelor meciuri și întâmplările timpurilor, dar 
și statistici și palmaresuri ale marilor fotbaliști 
români. O documentație atent construită – din 
presa vremii, din vorbele regilor, personalităților, 
scriitorilor epocii – recompune într-un tot 
unitar, fotbalul românesc, cu perioadele sale de 
glorie, dar și cu cele mai puțin fericite.

Cartea a fost editată prima oară în 2016, cu ocazia aniversării a 94 de ani de la înfi ințarea echipei 
naționale. Azi, autorul a adus cartea la zi, completând poveștile tricolorilor.

“Pe 8 iunie 1922, meciul dintre România și Iugoslavia avea să însemne debutul în istorie al 
Echipei Naționale. S-au scurs 94 de ani care au adunat povești ce nu au fost până acum istorisite 
într-o carte. Prin această lucrare am cuprins întreg parcursul Naționalei de dinainte de fondare și 
până în ziua de azi”, a precizat Cătălin Oprișan, autorul cărții, în 2016, la tipărirea primei ediții.

Cătălin Oprișan (46 de ani) este absolvent de Jurnalism și Științele Comunicării, specializarea 
Presa Sportivă. Licența luată cu ”Particularități ale limbajului presei sportive”. Debut la ”Salut”, 
1992, la 16 ani. Cel mai tânăr Redactor Șef din istoria Gazetei Sporturilor, 24 de ani, 2000. Premiul 
”Ioan Chirilă” în 2009, pentru ”Istoria Stelei”, cea mai vândută carte în România în 2009.

10 JUCĂTOARE 10 JUCĂTOARE 
DIN ROMÂNIA, ÎN DIN ROMÂNIA, ÎN 

TOP 200 WTATOP 200 WTA

Fotbal

Peluze  200 lei
Tribuna 2  600 lei
Tribuna 1  800 lei
Tribuna 0  1000 lei
Loc Loja VIP  5000 lei

PETROLUL A PUS ÎN VÂNZARE 
ABONAMENTELE PENTRU LIGA 1

* Abonamentele vor putea fi  achiziționate 
de la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, ce 
va fi  deschisă de luni, 6 iunie, după următorul 
program săptămânal:

Luni, Miercuri, Vineri – între orele 10.00 – 
16.00

Marți, Joi – între orele 14.00 – 20.00
Abonamentele vor fi  disponibile și pe siteul 

www.entertix.ro. Un ghid complet al procedurii 
de achiziționare on-line va putea fi  găsit, la 
momentul respectiv, pe www.entertix.ro.

* Abonamentele asigură accesul la toate 
partidele organizate de către FC Petrolul Ploiești, 
pe stadionul „Ilie Oană”, pe parcursul sezonului 
2022-2023 (meciuri contând pentru Liga 1, 
Cupa României sau partide amicale).

* Posesorii de abonamente valabile pentru 
sezonul 2021-2022 au opțiunea ca, până la data 
de 10 iunie, să își păstreze locul din stadion. 
Pentru aceasta, vă rugăm ca, la procurarea 
unui abonament nou, să prezentați și vechiul 
abonament.

* Pentru procurarea abonamentelor este 
necesară prezentarea actului de identitate și, 
acolo unde este cazul, a unui document care 
să certifi ce calitatea de pensionar/elev/student 
(cupon de pensie; carnet de elev/student; 
certifi cat de naștere în cazul copiilor cu vârsta de 
sub 14 ani, pentru achiziționarea abonamentelor 
din Pachetul Family). Abonamentele pentru 
pensionari/elevi/studenţi vor fi  emise în limita 
unui singur abonament.

PREȚURI BILETE PENTRU SEZONUL 
2022-2023

Peluze  10 lei
Tribuna 2  30 lei
Tribuna 1  40 lei
Tribuna 0  50 lei
Loc Loja VIP  250 lei
*Accesul copiilor cu vârsta de sub 7 ani este 

gratuit, fără, însă, a benefi cia de loc asigurat!
*Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii 

biletele sunt oferite gratuit, în limita locurilor 
disponibile, în sectorul special destinat acestei 
categorii (Sector 700, Tribuna 1).

FC Petrolul Ploiești a demarat, de luni, 6 iunie, procedura de comercializare a abonamentelor 
valabile pentru sezonul 2022-2023. Prețurile abonamentelor vor fi  următoarele:

ABONAMENTE – PENSIONARI/ELEVI/STUDENȚI
Peluza 1, Sector 100  100 lei
Peluza 2, Sector 300  100 lei
Tribuna 2, Sector 212  300 lei

ABONAMENTE – FAMILY ZONE – Tribuna 2/Sector 212
 1 adult + 1 copil (vârsta maximă 14 ani) 750 lei
1 adult + 2 copii (vârsta maximă 14 ani)  900 lei
1 adult + 3 copii (vârsta maximă 14 ani)  1050 lei
2 adulți + 1 copil (vârsta maximă 14 ani) 1350 lei
2 adulți + 2 copii (vârsta maximă 14 ani) 1500 lei
2 adulți + 3 copii (vârsta maximă 14 ani) 1650 lei
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Atletism

Gimnastică Ritmică

Tenis

Clubul Sportiv Școlar Ploiești a găzduit cea de-a 17-a ediție a 
competiției dotată cu Cupa 1 Iunie, acest turneu fi ind cel mai 

longeviv organizat în județul Prahova sub egida Federației Române de 
Tenis. La ediția din acest an, s-au înscris peste 70 de sportivi, la patru 
categorii de vârstă, câștigătorii primind cupe și diplome din partea 
organizatorilor.

Iată și lista celor care au triumfat la ediția 2022 a Cupei 1 Iunie 
organizată la Ploiești:

Seniori: Stoica Denise Antonela (CSS Ploiești) la fete, Marius Petcu 
(ACS Tenis Club Sunrise), la băieți

16 ani: Borțoi Bianca Georgiana (Asociația Club Sportiv Junior Pro 
Tenis), la fete, respectiv Niță Eric Maximmilian (S&F System Tennis 
Club), la băieți

12 ani: Petre Teodora (CSS Ploiești), la fete și Guriță Nikolas (LPS-
CSS Constanța), la băieți

10 ani: Maalouf Karim Bechara (TC Tache Caralulis București), la 
băieți și Ioniță Rebeca Ștefania (AS Club Sportiv DAX), la fete.

„Este un turneu care are tradiție în Prahova și pe care l-am organizat 
fără întrerupere din anul 2004, cu excepția primului an din pandemie. 
În septembrie avem și Cupa CSS Ploiești, care ajunge la a 16-a ediție», a 
precizat directorul de turneu, Claudia Vlădoiu.

Sportivii secţiei de atletism a CSM Ploieşti au participat, în weekend, 
la Campionatele Internaţionale de Atletism ale României, competiţie 

ajunsă la cea de-a 67-a ediţie şi găzduită de Arena „Nicolae Mărăşescu”, din 
Craiova. Cu prilejul întrecerii din Oltenia, Federaţia Română de Atletism a 
organizat şi prima etapă a Campionatelor Naţionale „U20”.

Cea mai bună performanţă a sportivilor pregătiţi de Augustin Iancu şi 
Robert Munteanu a fost realizată de Răzvan Rezmiveş, care a câştigat proba 
de 100 metri plat. Cealaltă prezenţă pe podium i-a aparţinut Teodorei 
Iancu, în proba de aruncarea suliţei, sportiva ocupând locul al 2-lea în 
campionatul „U20” şi locul al 4-lea în cadrul Campionatelor Internaţionale.

Competiţia de la Craiova a reprezentat pentru toţi sportivii o bună 
repetiţie în perspectiva Campionatelor Naţionale de Seniori ce se vor ţine 
tot la Craiova, în perioada 24-26 iunie.

Sportivele secţiei de gimnastică 
ritmică a CSM Ploieşti 

au participat la Cupa „Forex”, 
o competiţie organizată în sala 
cu acelaşi nume de ACS Ritmic 
Aly Gym Braşov şi înscrisă în 
calendarul ofi cial al Federaţiei 
Române de Gimnastică Ritmică. 
Fetele antrenate de Simona Puiu şi 
Liliana Băescu au avut evoluţii bune 
şi au reuşit ca, la fi nalul celor două 
zile de concurs, să intre în posesia a 
nu mai puţin de 12 medalii, dintre 
care două de aur, 7 de argint şi 3 de 
bronz.

 Junioare II
Ingrid Gavril – locul 2 la minge şi 

locul 3 la panglică;
Delia Stroe – locul 3 atât la 

minge, cât şi la panglică;
 Junioare III
Ştefania Puiu – locul 2 atât la minge, cât şi la panglică;
 Junioare III B (evoluţii cu un singur obiect)
Nectaria Stoica – locul 2 la panglică;
Giulia Stoian – locul 2 la panglică.
 Senioare
Miruna Ciocârlan – locul 1 la măciuci şi locul 2 la cerc;

 Junioare
Elena Murărescu – locul 2 la minge şi locul 5 la măciuci
Junioare B (evoluţie cu un singur obiect)
Eva Popescu – locul 1 la minge.
Următoarea competiţie la care sportivele de la CSM Ploieşti vor lua parte 

este Campionatul Naţional de Gimnastică Ritmică rezervat Junioarelor II şi 
III, ce se va desfăşura în Sala Sporturilor Olimpia, în perioada 24-26 iunie.

CUPA 1 IUNIE, CEL MAI CUPA 1 IUNIE, CEL MAI 
LONGEVIV TURNEU LONGEVIV TURNEU 

DIN PRAHOVADIN PRAHOVA

12 MEDALII LA CUPA „FOREX”12 MEDALII LA CUPA „FOREX”

RĂZVAN REZMIREȘ, RĂZVAN REZMIREȘ, 
AUR LA CAMPIONATELE AUR LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEIINTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
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Senatoarea Diana Șoșoacă a anunțat că s-a 
înscris în partidul S.O.S. România, acesta 

fi ind al treilea din care face parte, după AUR și 
Partidul Neamului Românesc, al fostului deputat 
PSD Ninel Peia. S.O.S. a fost înfi ințat în 2021, 
fi ind înregistrat în Călimănești, Vâlcea, de niște 
oarecare inși Gib Adeluța, Gib Gabriel și Viziteu 
Maricel.

-Într-o pană de succes,
N-a mai avut de ales
Și-a căzut atât de jos
Că s-a murdărit de SOS...

Președintele AUR, George Simion, a mers 
la mitingul cadrelor didactice din Piața 

Victoriei, sperând să culeagă ceva popularitate. 
Numai că, atunci când s-a apropiat de zona unde 
erau liderii sindicali de la „Spiru Haret” și de la 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 
(FSLI), aceștia i-au cerut să plece.

-În orice școală se învață
Să te ferești de proști, în viață.
Dar viața-i crudă, vai de ea,
De proști nicicând nu poți scăpa.

Uite știre de știre în presa locală, preluată 

ca papagalul și de mass-media centrală: 

„Luni seara, în jurul orei 21.00, pe DN1A, 

la Măneciu, un camion încărcat cu ovine s-a 
răsturnat pe o parte. Câteva zeci de animale și-au 

pierdut viața...” Mai rămânea să spuneți „odihnă 
veșnică” și „condoleanțe ovinelor îndurerate!

-Când o tai și-o faci pastramă,
Nu mai este nicio dramă!
Nu te mai apucă greața,
Că își pierde oaia viața!

După ce ministrul rus de Externe n-a mai 
putut vizita Serbia, fi indcă Bulgaria, 

Macedonia de Nord și Muntenegru și-au 
închis spațiul aerian pentru aeronava rusească, 
Dmitri Rogozin, șeful Agenției Spațiale a 
Rusiei (Roscosmos), a amestecat în ciorbă și 
a amenințat inclusiv România: „La asta este 
bună racheta Sarmat (Satan 2)... Ea nu va cere 
bulgarilor fricoși, românilor răzbunători sau 
muntenegrenilor care au trădat istoria noastră 
comună permisiunea de zbor”.

Cică ANRE ar fi  descoperit mai mulți 
furnizori de energie electrică care au 

crescut artifi cial prețurile pentru a primi 
compensații mai mari de la stat. Păi și ce, abia 
acum vă dați voi seama de practica asta? Până 
acum creșteau prețurile artifi cial ca să fure de la 
noi; acum, că au atentat la punga statului, v-ați 
sesizat și Măriile Voastre, care și-așa sunteți 
plătiți regește pentru a nu face nimic.

-Mulți români ar vrea să vadă
O politico-tornadă:
Să vă ia vântul pe toți,
Să scăpăm pe veci de hoți!

Elena Udrea le-a cerut judecătorilor 
încetarea procesului penal în dosarul 

Hidroelectrica în care este acuzată că a primit 
o geantă în care se afl au 3,8 milioane de dolari. 
Avocatul blondei spune că procesul trebuie să 
înceteze pentru că faptele s-au prescris din 2018, 
potrivit deciziei CCR.

-Dacă procesul va-nceta
Și nu se va mai judeca...
Nu mai face pe savanta,
Tu rămâi iară cu...geanta!

Președintele Klaus Iohannis a promulgat 
legea defăimării, votată în Parlament și 

susținută de coaliția PSD-PNL-UDMR. Potrivit 
documentului, românii care incită la ură pe 
criterii politice și rasiale riscă să fi e pedepsiţi 
cu închisoarea. Anterior, proiectul a fost atacat 
la CCR de USR și Avocatul Poporului, dar 
magistrații Curții Constituționale au decis că e 
bine așa.

-Până acuma, știam eu,
Era un singur Dumnezeu.
Dar de mâine, evident,
Ne-nchinăm la Parlament!

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