
„Zece fraze care au afectat rațiunea sunt mai ușor de tolerat decât o 
frază care a afectat inima.”

- Culese de Tata -   
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Tentativa loviturii de Tentativa loviturii de 
stat nu s-a încheiat. stat nu s-a încheiat. 

Răscoala magistrațilorRăscoala magistraților

A FOST LANSATĂ LICITAȚIA PENTRU 
CENTURA OCOLITOARE MIZIL

AUTOSTRADA A3, „O POVESTE 
CARE DEJA ÎNCEPE SĂ DEVINĂ 

UN FILM HORROR.”

Să spun eu cum evaluez 
acest loc fruntaș între 

fi rmele prahovene. Dincolo 
de cifrele din bilanțuri și 
datele contabile, primele trei 
motive pentru care consider 
că merităm acest loc sunt 
următoarele:

1. De 11 ani dăm salarii la 
timp angajaților;

2. De 11 ani plătim, fără 
nicio întârziere, taxele și 
impozitele la Stat;

3. De 11 ani ne plătim 
furnizorii în maxim 30 de zile.

Restul este statistică.

Evident că profi tul este 
scopul principal al oricărei 
fi rme. Și pentru noi contează. 
Dar mai importantă a fost 
crearea unei echipe de oameni 
frumoși, cu bun simț, în care 
să primeze respectul față de 
colegul de muncă. A mai 
contat și ca mediul de lucru 
să fi e unul creativ, stimulativ 
dar și relaxant, în care să se 
zâmbească mult.

Momentul în care s-au realizat 
obiectivele astea, cea mai mare 
parte din profi t a fost reinvestit, 
pentru ușurarea condițiilor de 
muncă. Iar asta ne-a apropiat și 
mai mult. Așa am și trecut mai 
ușor peste perioadele mai difi cile 
din cei 11 ani.

Dar ceea ce a contat poate 
cel mai mult a fost faptul că nu 
am trecut nepăsători unii pe 
lângă ceilalți. Guvernul a trimis Guvernul a trimis 

19,8 milioane de lei către 19,8 milioane de lei către 
102 primării din Prahova102 primării din Prahova
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Consiliul Județean Prahova a anunțat că a fost lansată în Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice SICAP licitația pentru proiectarea 

și execuția variantei ocolitoare Mizil. Data până la care pot fi  depuse 
ofertele este 15 decembrie 2022. Reamintim că investiția a fost inclusă 
în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu suma de 
69.222.506,87 lei (cu TVA). Cum costurile totale se ridică la 113.598.585,40 
lei, consilierii județeani au aprobat, în urmă cu o săptămână, să contribuie 
de la bugetul CJ cu diferența de 44.376.078,53 lei. Centura va avea o 
lungime de aproximativ 7,5 kilometri, iar termenul de execuție a fost fi xat 
la 24 de luni. Este remarcabilă viteza cu care autoritățile județene s-au 
mișcat până acum în cazul acestei investiții. Este pentru prima dată în 
ultimii 20 de ani când vedem, ca observatori și jurnaliști, un proiect de 
anvergură că epuizează principalele etape în aproape un an. Adică, pe 11 
noiembrie 2021 a fost aprobat studiul de fezabilitate, iar un an mai târziu, 
iată, lucrarea este scoasă la licitație. Dacă și execuția decurge la fel, s-ar 
putea să spunem că se vindecă România de birocrație???

Fostul premier al României, Ludovic Orban, a vizitat, marți, 
Prahova și s-a fotografi at pe șantierul Autostrăzii A 7.  Cu 

acest prilej, el a declarat că povestea magistralei Comarnic-Brașov 
devinde „fi lm horror”. Acum nu că n-am ști și noi acest lucru, 
dar dacă vine de la cineva care a fost în fruntea Guvernului, e clar 
că nu mai există nicio speranță. Doar dacă s-ar reseta, printr-un 
miracol, clasa politică și instituțiile statului, ocupate până la refuz 
de politruci. Revenind la A 3, porțiunea peste Carpați, noi știm 
că s-au împlinit deja 22 de ani de la primul document întocmit 
cu privire la această investiție și tot 22 de când s-au tocat bani 
pe studii ce apoi au fost aruncate la gunoi. Ce spune Orban 
azi? Iată: „Din păcate, lucrurile se mișcă foarte încet, nu știu ce 
se întâmplă, fi e nu colaborează ministerul, fi e fi rmele care au fost 
selectate nu realizează documentațiile în ritmul prevăzut în grafi c, 
dar lucrurile se mișcă mult prea încet. O să fi e gata întâi aeroportul 
făcut de Consiliul Județean Brașov înainte de autostradă. E (n.n.-
autostrada) o poveste care deja începe să devină un fi lm horror.”

PRAHOVA 
A PRIMIT 

FINANȚARE PRIN 
PNRR PENTRU 80 

DE PROIECTE 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației a aprobat 80 de proiecte 

din Prahova spre a fi  fi nanțate din fonduri 
europene, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență. Astfel, au fost acceptate 52 de proiecte, 
pentru 52 de localități în Componenta C10-
Fondul Local și 28 de proiecte, din 14 localități, 
plus Consiliul Județean Prahova, în C5-Valul 
Renovarii. Acestea se adaugă altor 8 proiecte din 
județ aprobate anterior, în cadrul C10-Fondul 
Local. Până acum așadar, Prahova are 88 de 
investiții aprobate prin PNRR, în valoare de 
câteva sute de milioane de lei.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

CJ Prahova a renunțat să fi nanțeze CJ Prahova a renunțat să fi nanțeze 
cu 24.589.693,77  lei un proiect cu 24.589.693,77  lei un proiect 

care ține de SACET Ploieșticare ține de SACET Ploiești
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DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU 
STABILIREA UNOR TAXE PENTRU 2023STABILIREA UNOR TAXE PENTRU 2023

SĂ FIE DUS ORĂȘELUL COPIILOR LA SĂ FIE DUS ORĂȘELUL COPIILOR LA 
HIPODROM?HIPODROM?

Consiliul Județean Prahova a lansat în dezbatere 
publică un proiect de hotărâre pentru stabilirea 

unor taxe valabile pentru anul 2023. Este vorba despre 
taxele pentru eliberarea certifi catelor de urbanism și 
autorizațiilor de construire/avizelor, taxele speciale în 
domeniul construcțiilor, taxele pentru serviciile de copiere a 
documentelor solicitate la cerere, care constituie informații 
de interes public, create și/sau gestionate de Consiliul 
Județean Prahova, taxele pentru activitățile prestate de 
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Muzeul Județean 
de Științele Naturii, Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu 
Quintus”, Centrul Județean de Cultură etc. Vestea bună este 
că scumpirile nu sunt foarte mari față de 2022, ba chiar 
unele tarife se păstrează la fel. Dacă e să vă dăm câteva 
exemple, iată:

-taxa pentru eliberarea unui certifi cat de urbanism: de 
la 8 lei, la 21 lei, în funcție de suprafață, față de 8-20 lei, în 
2022;

-taxa de urgență pentru eliberarea autorizațiilor de 
construire/desfi ințare în termen redus: 1.500,00 lei + 
10,00% din cuantumul taxei (pentru investiții de până la 
1.000.000,00 lei) pentru persoanele juridice și 1.000,00 lei 
+ 10,00% din cuantumul taxei (pentru investiții de până 

la 1.000.000,00 lei) pentru persoanele fi zice, față de 1.200 
lei+10%, în 2022;

-taxă pentru aviz de oportunitate al arhitectului șef al 
județului: 300 lei-persoanele juridice și 250 lei-persoanele 
fi zice, față de 250 lei, în 2022;

-taxă valorifi care planuri: 175 lei/mp plan format 
analogic, față de 120 lei, în 2022;

-taxă vizitare muzee: 12 lei/persoană, cu o serie de 
reduceri pentru diverse tipuri de vizitatori și categorii 
sociale (elevi, pensionari etc.).

De câteva zile, ați văzut, Ploieștiul se pregătește pentru 
sărbătorile de iarnă, mai multe echipe instalând 

sistemul de iluminat ornamental pe principalele artere de 
circulație din oraș. Acum, discuțiile se poartă cu privire 
la locul unde va fi  amenajat orășelul copiilor. Oriunde a 

fost dus acesta, au fost mereu nemulțumiri din partea unei 
minorități nesemnifi cative. Dacă orășelul a fost găzduit 
la Parcul „Toma Socolescu”, au existat vociferări cum 
că se blochează circulația sau zgomotul îi deranjează pe 
locatarii din proximitate. La Parcul Municipal Vest ori la 
Sala „Olimpia” (Parcul Regele Mihai I al României) n-a fost 
bine, că e prea departe și se ajunge greu acolo fără mașină. 
Pe urmă, în zona zero a orașului iar nu e bine, că se distrug 
parcurile etc. Ei bine, există acum o nouă idee, aceea de a 
muta distracția pentru copii la Hipodromul Ploiești. Mda, 
poate e mai bine, având în vedere că este acces direct spre 
sud cu mijloacele de transport în comun, iar pe de altă 
parte, cam stă degeaba spațiul respectiv. Rămâne de văzut 
în care loc va fi  dusă piața agro-alimentară pentru produse 
tradiționale, că dacă va fi  amplasată și aceea anapoda, ne 
lipsim de așa-zisele bucurii de iarnă ale administrației...

Consilierii ploieșteni au votat un nou membru în 
Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la 

Termo Ploiești, în locul lui Cristian Ganea, care a demisionat 
din cauza criticilor aduse de primarul Andrei Volosevici 
noii conduceri abia înfi ințatei societăți de termie. Locul 
său a fost ocupat de Aurelian Tudor. La ultima ședință 
a Consiliului Local, Consiliul de Administrație (CA) a 
comunicat municipalității decizia prin care directorul 
Vasile Ionescu a renunțat la contractul de mandat. Acesta a 

abandonat directoratul, deși trebuie să asigure interimatul 
timp de 30 de zile, tot din cauza primarului, care l-a făcut 
vinovat de faptul că a achiziționat gaz la un preț mai 
mare. Evident, urmează să fi e începute procedurile pentru 
numirea noului director al Termo. Cum pentru aplicarea 
OUG 109/2011 a guvernanței coorporative ( selecție 
efectuată de o comisie desemnată de CA) nu mai este timp, 
se pare că soluția la îndemână este  numirea tot de către 
Consiliul Local a unui nou manager.

NOU MEMBRU ÎN AGA TERMO PLOIEȘTINOU MEMBRU ÎN AGA TERMO PLOIEȘTI
POSTUL DE DIRECTOR VA FI OCUPAT ÎN CURÂND

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,

nu lucrăm decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 

important că putem spune clientului: 
„fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313
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TÂNĂR DEPISTAT LA VOLAN FĂRĂ 
PERMIS, A ÎNCERCAT SĂ SCAPE DE 

POLIȚIȘTI
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului 

Ploiești, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe strada Grădinari, au 
efectuat semnal regulamentar de oprire unui 
autoturism, care circula din direcția Apelor către 
strada Mircea cel Bătrân. „Conducătorul auto 
nu a respectat indicațiile polițiștilor, astfel că 
aceștia au pornit în urmărirea autoturismului, 
identifi cându-l pe o altă stradă, abandonat în 
dreptul unui imobil. În baza investigațiilor și 
cercetărilor efectuate a fost identifi cat și ulterior 
depistat conducătorul auto, ca fi ind un bărbat 
în vârstă de 28 de ani, din municipiul Ploiești. 

În urma verifi cărilor efectuate în bazele de date 
s-a constatat faptul că bărbatul nu este deținător 
de permis de conducere pentru nicio categorie 
de vehicule”, a precizat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. În cauză, polițiștii au întocmit 

dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducerea unui vehicul fără permis de 
conducere.

TÂNĂR DIN BUCUREȘTI, PRINS LA 
VOLAN FĂRĂ PERMIS 

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Breaza, 
în timp ce se afl au în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu pe strada Republicii din oraș, au 
oprit pentru control un autoturism condus de 
un tânăr în vârstă de 18 ani, din București. „În 
urma verifi cărilor efectuate în bazele de date s-a 
constatat faptul că acesta fi gurează cu permis de 
conducere cu restricții suspendat. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere”, a precizat IPJ Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

LOC NOU DE JOACĂ, LA AURORA VESTLOC NOU DE JOACĂ, LA AURORA VEST
Primăria Ploiești a început lucrările la un nou loc de joacă, amplasat 

în Parcul Aurora Vest. Valoarea totală a investiției se ridică la 
376.654,00 lei, costurile fi ind suportate de partenerul proiectului, fi rma 
Artsani Com SRL. Locul va include echipamente noi, alei din dale, gard 
metalic, covor din tartan- antitraumă. Dotările presupun: complex de 
joacă-1 buc.; ursuleț pe arc cu fi gurină 3D-1 buc.; elefănțel pe arc cu 
fi gurină 3D-1 buc.; balansoar arc cu fi gurină-1 buc.; carusel cu fi gurine 
3D -1 buc.; hintă cu 2 locuri de protecție-1 buc.; hintă cu 2 locuri-1 buc.; 
balansoar 3m pe arc cu fi gurine 3D-1 buc.; balansoar tip caracatiță-1 
buc.; masă tenis cu piciorul -1 buc.; aparat multifuncțional cu 6 posturi-1 
buc.; bare fi tness-1 buc.; coș de gunoi metalic -5 buc.; bancă din lemn cu 
10 rigle - 4 bucăți.

Reamintim că, până în prezent, au fost realizate 12 locuri de joacă noi 
în cadrul unor parteneriate public-private și au fost reabilitate spațiile cu 
această destinație de pe lângă unitățile de învățământ din oraș. 

Cumva, în privința noului spital județean, 
dacă-l vom avea vreodată, lucrurile 

s-au clarifi cat în sensul în care nu va exista 
o clădire monobloc, ci una formată din mai 
multe pavilioane, să le zicem așa sau, în noii 
termeni, ar fi  vorba despre un spital modular. 
Cum modular este și astăzi, cu deosebirea că 
secțiile sunt împrăștiate prin tot orașul, ceea 
ce nu se mai întâmplă în viitor, când ele vor fi  
strânse la un loc, pe un teren de 15 ha, în spatele 
actualei unități sanitare de urgență. Totuși, dacă 
se va începe vreodată proiectul, el va dura foarte 
mulți ani. Argument: faptul că în continuare se 
investesc sume mari în modernizarea Spitalului 
Județean de Urgență (proiect extindere UPU, 
modernizarea și dotarea blocului operator, 
modernizare ambulatoriu de specialitate, 
efi ciență energetică la Maternitate etc.) ceea ce te 
duce cu gândul că vreo 10-15 ani de aici înainte 
tot pe vechile clădiri ne vom bizui.

Deocamdată, Consiliul Județean Prahova a 
organizat licitația pentru realizarea studiului 
de fezabilitate pentru noul spital modular, iar 
valoarea este una aproape ireală, de 8,33 milioane 
de lei, fără TVA!  Ofertele au fost deschise pe 

3 noiembrie, iar data limită pentru evaluarea 
tehnică și fi nanciară este 20 ianuarie 2023. Șapte 
fi rme sau asocieri au fost interesate poate nu 
de studiu, cât de sumă: Tesseract Architecture;  
asocierea Bau Stark (Lider)-Neroli General 
Solutions-S.C. ABC Development Aviation 
S.R.L.-Chic Arhitectural Design;  asocierea 
Rheinbrucke (Lider)- Linkstal Engineering 
S.R.L.;  asocierea Iva Communications & 
Research (Lider)-Vest Instal S.R.L.;  asocierea 
3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.P.A. 
(Lider)-Yazgan Tasarim Mimarlik Inșaat 
Sanayi ve Ticaret Anonim Șirketi- We Project 

Engineering S.R.L.;  asocierea Cubicon Invest 
(Lider)- Mansart Corporate; asocierea Edifi cia 
Concept S.R.L. (Lider)-InterTECH Design-
Taller de Arquitectura Sanchez Horneros S.L.P.

Achiziția are ca obiectiv elaborarea 
studiilor de teren, geotehnic și alte documente 
necesare pentru studiul de fezabilitate. Potrivit 
documentelor din SICAP, în faza de SF se vor 
face estimări de cantități de lucrări și liste de 
echipamente pentru fi ecare modul în parte, 
precum și pentru elaborarea altor studii, cum ar 
fi  folosirea energiilor alternative, studiu acustic, 
luminotehnic, de trafi c etc.

7 COMPANII SAU ASOCIERI DE FIRME SE BAT 7 COMPANII SAU ASOCIERI DE FIRME SE BAT 
PENTRU SF AL NOULUI SPITAL JUDEȚEANPENTRU SF AL NOULUI SPITAL JUDEȚEAN

AU ȘI DE CE: 
VALOAREA PROIECTULUI 

ESTE UNA URIAȘĂ
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ACCIDENT GRAV PE CENTURA DE EST 
A PLOIEȘTIULUI. UN BĂRBAT A MURIT

Accidentul rutier s-a produs pe Centura 

de Est a Ploieștiului, în apropiere de sensul 

giratoriu de la Bucov, după ce o cisternă a lovit 

un pieton. Conducătorul autocisternei, un 

bărbat în vârstă de 37 de ani, a fost testat cu 

aparatul etilotest, rezultatul fi ind 0. Echipajele 

medicale sosite la fața locului au încercat să-l 

resusciteze pe bărbatul rănit, dar din păcate 

acesta a decedat. Polițiștii continuă cercetările 

în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în 

care s-a produs accidentul. Trafi cul rutier a fost 

dirijat de către polițiștii rutieri.

A INTRAT CU MAȘINA ÎN DOUĂ 
AUTOTURISME PARCATE PE 

BULEVARDUL REPUBLICII DIN 
PLOIEȘTI

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la 
producerea unui eveniment rutier. Din primele 
verifi cări, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Prahova, un tânăr în vârstă de 28 de ani, în timp ce 
se afl a la volanul unui autoturism pe Bulevardul 
Republicii din municipiul Ploiești, la un moment 
dat a pierdut controlul asupra direcției de mers 
și a intrat în coliziune cu alte două autoturisme 
care se afl au parcate regulamentar. După 
producerea evenimentului, atât conducătorul 

auto, dar și pasagera din autoturism au părăsit 
locul producerii accidentului, fi ind identifi cați 
în proximitatea acestuia. Tânăra în vârstă de 20 
de ani a fost transportată la spital pentru îngrjiri 
medicale de specialitate. „Întrucât conducătorul 
auto emana halenă a fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat valoarea de 0.72 mg/l 
alcool în aerul expirat, fi ind condus la o unitate 
medicală, în vederea prelevării de mostre 
biologice de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală 
din culpă, conducerea unui vehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice, dar și părăsirea locului 
accidentului fără încuviințarea Poliției.

A ÎNCEPUT PROGRAMUL 
PRIMA CONECTARE

Programul Prima Conectare la apă și canalizare, parte a Planului Național de Redresare și 
Reziliență, a început să fi e aplicat din această lună, după publicarea ghidului de fi nanțare. 

Acesta are, la nivel național, un buget de 168 milioane de euro și sunt vizate pentru racordare la 
sistemele centralizate de apă și canalizare peste 88.400 de gospodării până în al doilea trimestru 
din 2026. Nu toată lumea poate benefi cia de PPC, ci numai familiile sau persoanele cu venituri 
lunare nete mai mici decât salariul minim brut pe țară, dar în limita a 1.900 euro, fără TVA/
familie. Atenție, banii nu intră în mâna benefi ciarilor, ci din această sumă vor fi  plătiți operatorii 
locali care se ocupă de branșarea unei gospodării.

Primăria Ploiești a anunțat că a predat 
amplasamentul către fi rma Luxten 

Lighting Company SA ceea ce înseamnă că se 
urnesc investițiile europene de modernizare 
a sistemului de iluminat public a traseelor 
de tramvai 101 și 102. De asemenea, luni au 
fost emise și ordinele de începere a lucrărilor. 
Reamintim că, la fi nalul lunii octombrie, 
au fost   semnate contractele de execuție, în 
valoare cumulată de aproximativ 4,5 milioane 
de euro. Cele două proiecte urmăresc scăderea 
consumului energetic, prin utilizarea energiei 
regenerabile, conformarea la prevederile legale 
și directivele europene și scăderea cheltuielilor 
publice. Ambele obiective sunt fi nanțate prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 și 
au un termen de execuție de 13 luni.

Proiectul care vizează traseul 101, în 
valoare de 6.888.403 lei, fără TVA, presupune 
lucrări pe ruta  Bulevardul Republicii-strada 
Gheorghe Doja-str. George Coșbuc-str. Ștefan 
Greceanu-str. Nicolae Bălcescu-str. Ștefan cel 
Mare-str. Democrației-Gara de Sud. 

Pentru linia de tramvai 102 (Găgeni-
Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-str.
Libertății-Gara de Vest), valoarea investiției se 
ridică la 11.008.877 lei, fără TVA.

AU ÎNCEPUT 
LUCRĂRILE LA 
ILUMINATUL 
PUBLIC DE PE 

LINIILE DE 
TRAMVAI

Potrivit AFM, până pe  15 decembrie 2022, 
ora 23:59, în limita bugetului maxim 

eligibil prealocat, operatorii de servicii de utilități 
publice / operatorii regionali de servicii de utilități 
publice din sectorul de apă / apă uzată pot depune 
cereri de fi nanțare (printr-o aplicație informatică 
destinată programului Prima Conectare) în numele 
celor care doresc să se racordeze la apă și canal.
Condițiile pe care benefi ciarii fi nali, respectiv 
cei care vor folosi sistemele de apă și canalizare 
(persoanele fi zice), pentru a primi banii pentru 
conectare sunt:

-să fi e o persoană singură cu venituri reduse 
/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse 
(media veniturilor bănești nete lunare sub salariul 
minim brut pe țară garantat la plată pe membru 
de familie);

-are domiciliul într-o gospodărie neracordată 
/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu 
apă și / sau canalizare și se afl ă pe raza teritorială 
a unității administrativ teritoriale care a delegat 
operatorului de utilități gestiunea serviciului 
public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare, 
în baza unui contract de delegare a gestiunii;

-își exprimă acordul cu privire la participarea 
în cadrul Programului, respectiv acordul cu 
privire la îndeplinirea tuturor formalităților și 
realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea / 
branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul 
centralizat de canalizare / alimentare cu apă.

Terenul pe care se vor face lucrările de branșare 
/ racordare trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: să fi e liber de orice sarcini 
sau interdicții ce afectează implementarea 
proiectului, cu excepția cazului în care este afectat 
de o ipotecă imobiliară; să nu facă obiectul unor 
litigii având ca obiect dreptul invocat de către 
solicitant pentru realizarea proiectului, afl ate în 
curs de soluționare la instanțele judecătorești; să 
nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi 
speciale în materie sau dreptului comun.

Obiectivul principal al programului este 
creșterea gradului de acces al populației la 
serviciul public de apă și canalizare. De asemenea, 
el vizează reducerea impactului asupra mediului 
al evacuărilor de ape uzate urbane și rurale 
menajere provenite din gospodării și protejarea 
populației de efectele negative ale apelor uzate 
asupra sănătății omului și mediului.
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AUTOCAR PLIN CU COPII, IMPLICAT 
ÎNTR-UN ACCIDENT, DUPĂ CE A LOVIT 

UN TAUR
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, pe raza 

localității Potigrafu, comuna Gorgota, după ce un 
autocar, care se deplasa pe sensul spre București,  
a lovit un taur. Animalul rănit a fost proiectat 
pe cealaltă bandă a aceluiași sens de mers, alte 
două autoturisme fi ind, ulterior, implicate în 
eveniment. La fața locului s-au deplasat mai 
multe echipaje ale Poliției, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Ploiești și Serviciului 
de Ambulanță Județean Prahova. La momentul 
producerii accidentului, în autocar se afl au 43 de 
copii și 5 adulți. Echipajele medicale au acordat 

asistență, însă nimeni nu a fost transportat la 
spital. Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Prahova a anunțat că persoanele din autocar au 

fost mutate în alt mijloc de transport. Trafi cul 
rutier a fost dirijat de polițiști.

ACCIDENT LA SLĂNIC. 
UN AUTO A LOVIT UN CAL

Doi tineri, în vârstă de 16 ani, respectiv 22 
de ani, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, după 
ce un autoturism a lovit un cal. Accidentul s-a 
produs pe raza orașului Slănic. La fața locului 
au intervenit, potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență (ISU) Prahova, o autospecială 
de stingere și o ambulanță SMURD, dar și un 
echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean 
Prahova. Doi dintre cei patru ocupanți din auto 
au fost transportați la spital.

GUVERNUL A TRIMIS 19,8 MILIOANE 
DE LEI CĂTRE 102 PRIMĂRII DIN PRAHOVA

Primăria Ploiești a semnat contractul de prestări servicii nr. 15043/01.08.2022 privind unele 
lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, fi nanțarea fi ind asigurată prin Programul 

Național de Cadastru și Carte Funciară, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (PNCPI). Obiectivul constă în măsurarea și înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor 
situate în intravilanul municipiului Ploiești (case și terenuri) în sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară, respectiv în sectorul 190 Mitică Apostol.  Zona este delimitată  între str. Paltinului-numere 
pare, str. Lăstunului, str. Trestioarei, str. Energiei, str. Ferigei, str. Mierlei, str. Acvilei, str. Viilor-
numere impare, str. Canarului, str. Răchitei, str. Ciocârliei, șoseaua Buft ea DN 1A- numere pare și 
drum exploatare. La fi nalul programului, toate proprietățile private vor fi  cadastrate și intabulate 
gratuit.

În privința Ploieștiului este cel puțin curioasă 
decizia de vreme ce municipalitatea tocmai 

ceruse un ajutor imens, de 265,266 milioane de lei. 
Probabil că solicitarea va fi  analizată separat, asta 
dacă nu cumva Cabinetul Ciucă vrea să asiste la vreun 
faliment al unui oraș mare, pe deasupra și reședință de 
județ, așa cum este capitala Prahovei.

Nu știm pe ce criterii s-au alocat sumele de bani 
către localitățile din Prahova, fi indcă nu vedem niciun 
criteriu care ar ține de suprafața localității, puterea 
economică, numărul de locuitori, dimensiunea 
bugetului local etc. Nici criterii politice nu sunt de data 
aceasta, deși, la o adică, valorile cele mai mari au fost 
acordate unor localități conduse de primari ai PSD. 
Bine, sumele primite sunt modeste. Dar haideți să 
vedem cum a fost repartizat sprijinul guvernamental:
-315.000 lei: Băicoi, Comarnic, Mizil, Vălenii de 
Munte, Cornu;
-280.000 lei: Boldești Scăeni, Slănic;
-240.000 lei: Câmpina, Breaza, Bușteni, Plopeni, Sinaia, 
Urlați, Berceni, Brazi, Brebu, Bucov, Chiojdeanca, 
Ciorani, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg, 
Florești, Gorgota, Gura Vitioarei, Păulești, Puchenii 

Mari, Târgșoru Vechi, Valea Doft anei;
-235.000 lei: Gherghița, Șotrile, Tomșani;
-210.000 lei: Aluniș;
-200.000 lei: Balta Doamnei, Călugăreni, Cocorăștii 
Colț, Drăgănești, Fântânele, Gornet, Jugureni, Posești, 
Râfov, Sângeru, Starchiojd;
-190.000 lei: Azuga, Albești Paleologu, Bălțești, 
Bănești, Bărcănești, Cerașu, Cocorăștii Mislii, 
Colceag, Drajna, Dumbrava, Dumbrăvești, Lipănești, 
Măgurele, Măneciu, Mănești, Plopu, Poiana Câmpina, 
Provița de Jos, Secăria, Șirna, Ștefești, Tătaru, Valea 
Călugărească;
-180.000 lei: Vărbilău;
-170.000 lei: Vadu Săpat;
-150.000 lei: Ceptura;
-140.000 lei: Adunați, Apostolache, Ariceștii Zeletin, 
Baba Ana, Bătrâni, Bertea, Blejoi, Boldești Grădiștea, 
Cărbunești, Cosminele, Gornet Cricov, Gura Vadului, 
Iordăcheanu, Izvoarele, Lapoș, Măgureni, Olari, 
Păcureți, Podenii Noi, Predeal Sărari, Provița de 
Sus, Salcia, Sălciile, Scorțeni, Șoimari, Surani, Talea, 
Teișani, Telega, Tinosu, Vâlcănești;
-100.000 lei: Fulga, Poienarii Burchii.

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1
11 ANI-LOCUL 1

Comunicarea dar și faptul că 
ne-am pus, pe cât posibil, 

unul în locul celuilalt, ne-a ajutat 
să fi m mai buni. În primul rând 
ca oameni. Apoi ca și colegi. Așa 
cum fac oamenii pentru care 
prietenia dar și respectul față 
de experiența, curajul și riscul 
asumat primează.

Nu puteam să fi m astăzi ceea ce 
suntem dacă nu era un Andrei care 
să zâmbească și să te întrebe “ce ai?”, 
dacă nu era o Raluca, o Maria, un 
Gabi, o Adriana, un Sebi, o Dana, 
o Cătălina, o Andreea, un Doru, o 
Livia, o Elena, o Iolanda, un Găbiță, 
un Cristi, o Georgiana, o Roxana, 
un Grigoraș, o Aura, o Mihaela, un 
Daniel, o altă frumoasă Marie și 
încă o Andreea, o Ioana, o Claudia, 
un Constantin, o Tanti Piuța, un 
Nicolae, un Eugen și un Mihai, ori 
un Dan, un Ghiță și un Ionuț.

Pentru toate momentele 
frumoase dar și pentru clipele 
grele din care am ieșit mai 
puternici, deci pentru toate astea 
și nu numai le MULȚUMESC din 
sufl et colegilor, colaboratorilor, 
prietenilor, partenerilor și tuturor 
celor care au crezut și cred în noi!

Casa de Presă
Sprinten Infomar

Ziarul Ploieștii; ZPL.ro

Așa cum vă spuneam deunăzi vreme, Guvernul 
României a alocat 700 de milioane de lei din 

Fondul de rezervă bugetară primăriilor din țară, în 
vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare până 
la fi nalul anului. Potrivit actului normativ adoptat, 
vor primi fi nanțare 9 consilii județene, sectorul 6 
al municipiului București, 83 de municipii, 206 
orașe și 2.781 de comune. În Prahova, ajutorul va 
ajunge la 102 unități administrativ-teritoriale, iar 
suma repartizată este de 19,8 milioane de lei. Au 
fost excluse de la acest sprijin primăriile Ploiești și 
Ariceștii Rahtivani.

CADASTRARE GRATUITĂ ÎN CARTIERUL MITICĂ APOSTOLCADASTRARE GRATUITĂ ÎN CARTIERUL MITICĂ APOSTOL
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UN TÂNĂR A MURIT DUPĂ CE S-A 
ARUNCAT DE LA ETAJUL 10 AL UNUI 

BLOC DIN PLOIEȘTI
Tragedia a avut loc pe strada Înfrățirii din 

Ploiești. Polițiștii Secției nr.3 de poliție Ploiești 
au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul că 
o persoană s-ar fi  aruncat de la etajul unui bloc. 
„Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat 
că cele sesizate se confi rmă, fi ind vorba de un 
tânăr în vârstă de 21 de ani, care s-a aruncat de 
la etajul 10 al blocului în care locuia”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. La 
fața locului s-au deplasat și două ambulanțe. 
Din păcate, echipajele medicale nu au putut face 
altceva decât să constate decesul victimei. În 

urma evenimentului, părinții tânărului decedat 
au fost transportați, în stare de șoc, la spital. 
Polițiștii vor continua cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

ACCIDENT ÎN PĂULEȘTI. PIETON LOVIT 
DE UN AUTO

Accidentul rutier s-a produs pe raza comunei 
Păulești. Potrivit primelor date, un bărbat în 
vârstă de 41 de ani, în timp ce se afl a la volanul 
unui autoturism în localitatea Găgeni, a surprins 
și accidentat un pieton, care se afl a în traversarea 
părții carosabile. Victima, un bărbat în vârstă 
de 43 de ani, a fost transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești pentru îngrijiri medicale de 
specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 
precizat că nu au fost probleme legate de trafi c. 

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRAHOVA A PRIMIT FINANȚARE PRIN PNRR 
PENTRU 80 DE PROIECTE PE COMPONENTELE 
C10-FONDUL LOCAL ȘI C5-VALUL RENOVĂRII

La nivel național, în cadrul C5- Valul 
Renovării au fost aprobate 284 de noi 

proiecte, în valoare totală de 2, 606 miliarde de 
lei, pentru lucrări de efi cientizare energetică 
și asigurarea siguranței seismice și la incendiu 
a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice. 
Pentru Fondul Local, au fost aprobate 1.494 de 
noi proiecte, în valoare totală de 3, 494 miliarde 
de lei, pentru sisteme inteligente de management 
local, piste pentru biciclete, achiziționarea 
de mijloace de transport electrice și stații de 
reîncărcare pentru autovehicule electrice, 
construirea de locuințe pentru tineri și de 
serviciu pentru specialiști, precum și realizarea 
documentațiilor de amenajarea teritoriului și 
planifi care urbană.

Aceste 1.778 de proiecte recent aprobate se 
alătură celor 1.496 acceptate la fi nanțare prin 
PNRR în luna octombrie și celor 86 pentru care 
au fost semnate deja contractele de fi nanțare 
prin cele două componente, ceea ce reprezintă 
un total de 3.360 de proiecte aprobate până în 
prezent.

Reamintim că, în cadrul celor două apeluri de 
proiecte, pentru Valul Renovării au fost depuse 

3.245 de cereri de fi nanțare, în valoare de peste 
5,59 de miliarde de euro, iar pentru Fondul Local 
s-au primit 6.095 de cereri, în valoare de peste 
3,65 de miliarde de euro.

52 DE PROIECTE ÎN PRAHOVA, 
PRIN C10-FONDUL LOCAL

În cadrul Fondului Local din PNRR, primăriile 
din Prahova au depus proiecte care vizează, cu 
mici excepții, digitalizarea primăriilor, asigurarea 
de sisteme TIC (Sistem inteligent de management 
local), sistem integrat de monitorizare video a 
localităților, asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde ‐ ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/
local), extindere sistem de supraveghere etc. 
Deocamdată nu am văzut nimic referitor la piste 
de biciclete, locuințe pentru tineri sau specialiști, 
achiziționarea de mijloace de transport electrice. 
Să vedem însă care sunt localitățile care au primit 
fi nanțare (sumele includ TVA): 

Adunați-2.195.407,53 lei

Albești Palelologu-162.851,50 lei

Aluniș-2.195.407,53 lei

Ariceștii Rahtivani-162.851,50 lei
Ariceștii Zeletin-162.851,50 lei
Balta Doamnei-2.195.407,53 lei
Bălțești-2.195.407,53 lei
Bănești-299.690,09 lei
Bărcănești-2.195.407,53 lei
Bertea-1.902.506,88 lei
Bucov-2.195.407,53 lei
Chiojdeanca-2.195.407,53 lei
Cocorăștii Colț-2.195.407,53 lei
Cocorăștii Mislii-783.626,40 lei
Colceag-2.195.407,53 lei
Cornu-2.195.407,53 lei
Cosminele-2.048.957,21 lei
Drajna-1.902.506,88 lei
Dumbrăvești-433.492,96 lei
Filipeștii de Pădure-1.902.506,88 lei
Gornet Cricov-2.195.407,53 lei
Gura Vitioarei-2.195.407,53 lei
Iordăcheanu-2.195.407,53 lei
Lipănești-2.195.407,53 lei
Mănești-320.843,37 lei
Păulești-2.195.407,53 lei lei
Plopu-2.195.407,53 lei
Posești-1.902.506,88 lei
Provița de Sus-1.902.506,88 lei
Puchenii Mari-2.195.407,53 lei
Salcia-644.370,72 lei
Sălciile-1.902.506,88 lei
Sângeru-2.048.957,21 lei
Scorțeni-730.904,28 lei
Șirna-2.195.407,53 lei
Starchiojd-1.902.506,88 lei
Ștefești-2.195.407,53 lei
Târgșoru Vechi-2.195.407,53 lei
Teișani-2.195.407,53 lei
Tinosu-2.195.407,53 lei
Valea Călugărească-2.050.304,55 lei
Valea Doft anei-1.902.506,88 lei
Vărbilău-2.195.407,53 lei
Băicoi-3.807.708,45 lei
Boldești Scăeni-2.856.000,00 lei
Breaza-3.807.708,45 lei
Bușteni-2.929.006,50 lei
Mizil-3.807.708,45 lei
Ploiești-6.297.363,98 lei
Plopeni-2.929.006,50 lei
Sinaia-2.928.573,01 lei
Slănic-2.577.525,72 lei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a aprobat alte 1.778 de proiecte, 
din 1.135 de localități din România, pentru a fi  fi nanțate din fonduri europene, prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea au fost depuse în cadrul primei runde 
de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovării și Fondul Local, iar valoarea investițiilor 
se ridică la 6,100 miliarde de lei. Pentru Prahova au fost acceptate 52 de proiecte, pentru 52 de 
localități în Componenta C10-Fondul Local și 28 de proiecte, din 14 localități, plus Consiliul 
Județean Prahova, în C5-Valul Renovarii. Acestea se adaugă altor 8 proiecte din județ aprobate 
anterior, în cadrul C10-Fondul Local. Până acum așadar, Prahova are 88 de investiții aprobate prin 
PNRR.
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BĂTAIE LA TÂRGUL DIN BĂICOI. 
DOI BĂRBAȚI AU FOST REȚINUȚI 

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni 
au fost sesizați, prin apel la 112, de către o 
femeie, cu privire la faptul că vărul său ar fi  
fost agresat. „Din cercetări, a reieșit faptul 
că vărul apelantei, un tânăr în vârstă de 20 de 
ani din comuna Dumbrăvești, în dimineața 
zilei de 6 noiembrie, s-ar fi  deplasat, împreună 
cu un bărbat în vârstă de 33 de ani, la târgul 
săptămânal din orașul Băicoi, unde au consumat 
băuturi alcoolice la o terasă din zonă. La un 
moment dat aceștia au părăsit incinta unității, 
întâlnindu-se cu alți doi bărbați, cu vârstele de 
32, respectiv 41 de ani, iar în urma unui confl ict 

verbal, pe fondul consumului de alcool, aceștia 

din urmă au fost loviți cu pumnii și picioarele 

de către cei doi bărbați de 20, respectiv 33 

de ani, ulterior părăsind zona într-o direcție 

necunoscută”, a precizat Inspectoratul de Poliție 

Județean Prahova. Cei doi bărbați loviți au fost 

transportați la spital pentru îngrijiri medicale 

de specialitate. Tânărul de 20 de ani prezenta 

o tăietură la nivelul feței, despre care a declarat 
că ar fi  fost produsă de către bărbatul de 32 de 

ani. În urma probatoriului administrat, față de 

tânărul de 20 de ani și cel de 33 de ani a fost luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fi ind 
prezentați unității de parchet competente pentru 
luarea unei alte măsuri preventive. În cauză, 

cercetările sunt continuate de către polițiștii 
din cadrul Poliției orașului Băicoi sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

CASĂ MISTUITĂ DE FLĂCĂRI 
LA BĂNEȘTI

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
pentru stingerea unui incendiu produs la o casă 
din Bănești. Echipajele ajunse la fața locului au 

constatat că focul se manifesta violent, cu fl acără 

deschisă, pe o suprafață de aproximativ 250 mp. 

„Pentru localizarea și lichidarea incendiului au 
acționat trei autospeciale de stingere cu apă și 
spumă și o ambulanță SMURD. Din fericire, nu 
s-au înregistrat victime”, a anunțat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

La Ploiești, a fost admis spre fi nanțare proiectul 
„Managementul inteligent al intersecțiilor” care 
constă în montarea camerelor video în cele mai 
aglomerate intersecții și accesul gratuit la Wi-Fi 
în spații publice. 

28 DE PROIECTE, DIN 14 
LOCALITĂȚI + CJ PRAHOVA, 

PENTRU C5-VALUL RENOVĂRII
În cadrul componentei C5-Valul Renovării, 14 

localități din județ și Consiliul Județean Prahova 
au primit fi nanțări consistente pentru 28 de 
investiții de anvergură în consolidarea clădirilor 
publice sau rezidențiale:

-Baba Ana (2 proiecte): consolidare 
și efi cientizare energetică imobil Cămin 
Cultural-2.191.599,82 lei, îmbunătățire efi ciență 
energetică Școala Gimnazială-3.876.598,68 lei;

-Cornu: creșterea efi cienței energetice în 
clădirile rezidențiale (blocuri)- 3.684.608,16 lei;

-Drajna (2 proiecte): efi cientizare energetică 
pavilion Spital Pneumoft iziologie-11.156.234,28 
lei,  consolidare și efi cientizare energetică sală de 
festivități, satul Drajna de Jos-2.659.655,06 lei;

-Dumbrava: consolidare seismică și 
efi cientizare energetică imobil Cămin Cultural, 
sat Zănoaga-1.288.528,54 lei;

-Măneciu (2 proiecte): renovare energetică 
moderată a clădirilor rezidențiale din comună, 
lotul I-12.856.581,13 lei, renovare energetică 
moderată a clădirilor rezidențiale din comună, 
lotul II- 9.076.405,34 lei;

-Plopu: consolidare, modernizare, reabilitare 
și creștere efi ciență energetică și dotare Școala 
Gimnazială cu clasele I/VIII- 2.604.589,74 lei;

-Poiana Câmpina (2 proiecte): renovare 
integrată a clădirilor rezidențiale bloc 230,231 
și 232- 11.256.171,98 lei, renovare energetică 
moderată a clădirilor rezidențiale bloc 21/nr.636, 

bloc 18/nr.637, bloc 19/nr.638, bloc 32/nr.642 și 
bloc 33/nr 643- 6.826.986,93 lei;

-Puchenii Mari (3 proiecte): renovare integrată 
blocuri IAS și bloc A6- 8.180.715,15 lei, renovare 
energetică moderată clădiri rezidențiale, bloc 
A7, A5, B1 și B4 - 4.322.862,12 lei, reabilitare 
seismică și îmbunătățirea efi cienței energetice la 
Școala Puchenii Moșneni- 4.900.813,68 lei;

-Breaza: creșterea performanței energetice la 
blocurile de locuințe- 7.909.231,40 lei;

-Câmpina: renovare energetică blocuri (Bloc 
P1 și P3, Bd. Carol I, nr. 3 și 9, Bloc 1, str. B.P. 
Hașdeu, nr.80)-25.113.828,95 lei;

-Mizil (5 proiecte): renovare energetică blocuri 
de locuințe, lot 1- 10.791.760,43 lei, renovare 
energetică blocuri de locuințe, lot 2- 2.265.106,17 
lei,  renovare energetică blocuri de locuințe, lot 3- 
2.964.013,99 lei, renovare integrată (consolidare 
și renovare energetică) a imobilului situat în str. 
Mihai Bravu nr. 166- 1.437.204,91 lei, creșterea 
efi cienței energetice a corpului nr. 5 al Liceului 
Teoretic „Grigore Tocilescu”- 2.577.057,07 lei;

-Ploiești (3 proiecte): anvelopare blocuri 
Lot P1- 40.785.829,71 lei, renovare clădire 
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, aripa 
Nord- 6.552.070,39 lei, renovare clădire  
Școala Gimnazială „George Coșbuc” corp C2- 
2.108.416,03 lei;

LISTĂ BLOCURI PROPUSE PENTRU 
RENOVARE PLOIEȘTI

-Bl. 4 E Bd. Republicii nr.187; 
-Bl.5 A, Bd. Republicii nr.199A; 
-Bl. 6 A,B Bd Republicii nr.189; 
-Bl. 16 A Bd Republicii nr. 122; 
-Bl.16 B1 B-dul Republicii nr.122; 
-Bl.16 B2- B-dul Republicii nr.122; 
-Bl.16 C- B-dul Republicii nr.122; 
-Bl. 30 D, Str. Luminii; 
-Bl. 30 E, Str. Luminii nr.4.

-Plopeni (2 proiecte): renovare integrată blocuri 
CM 3 și CM 5- 22.144.929,39 lei, reabilitare 

seismică și îmbunătățirea efi cienței energetice a 
clădirilor stadionului - 11.062.623,23 lei; 

-Slănic: renovare energetică moderată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale bd. Muncii 
nr.2 bloc 1 si bloc 2, strada Slanicului nr. 2 bloc 
15A, strada Mihai Viteazu nr. 1 bloc Salina - 
6.814.040,72 lei;

-Consiliul Județean Prahova: reabilitare, 
restaurare, modernizare și consolidare imobil 
Palatul Culturii-81.265.402,50 lei.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI NU E-N STARE 
SĂ IMPLEMENTEZE PROIECTELE 

VECHI. LA CE BUN AȘADAR 
ALTELE NOI?

Referindu-ne strict la Ploieși, este remarcabil 
că s-au depus noi proiecte pentru blocuri, dar noi 
am vrea să atragem atenția asupra altui aspect. 

În mandatul anterior (primar Adrian Dobre), 
Primăria Ploiești a semnat 22 de contracte 
cu fi nanțare europeană, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020. Patru dintre 
acestea se referă  fi x la efi cientizarea energetică a 
unor locuințe rezidențiale multifamiliale.

Ei bine, trebuie să vă spunem că modul de lucru 
este unul deplorabil, ba chiar s-ar putea spune 
că există riscul de a se pierde banii europeni. 
Potrivit unui document transmis către Oph.ro, 
Agenția pentru Dezvoltarea Regională (ADR) 
Sud-Muntenia arată că stadiul de implementare 
pentru cele patru proiecte este următorul:

-5% pentru proiectul „Efi cientizare energetică 
blocuri în municipiul Ploiești, lot 1”;

-66,40% pentru proiectul „Efi cientizare 
energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 2”;

-7,11% pentru proiectul „Efi cientizare 
energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 3”;

-7,68% pentru proiectul „Efi cientizare 
energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 4”.

Și-atunci întrebăm: dacă municipalitatea 
nu e în stare să fi nalizeze aceste proiecte, cum 
să credeam că va utiliza banii europeni pentru 
altele noi?
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A RENUNȚAT CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A RENUNȚAT 
SĂ FINANȚEZE CU 24.589.693,77  LEI UN SĂ FINANȚEZE CU 24.589.693,77  LEI UN 

PROIECT CARE ȚINE PROIECT CARE ȚINE 
DE SACET PLOIEȘTIDE SACET PLOIEȘTI

PENTRU CAZANUL 5 DE LA CET BRAZI, 
TRECUT DEJA LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI, A 

TĂIAT 9,3 MILIOANE DE LEI

La începutul anului trecut, Consiliul Județean Prahova a aprobat, prin 
HCJ nr.16/27 ianuarie, contractarea unei fi nanțări rambursabile 

interne în valoare de 165.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani, pentru 
a asigura cofi nanțarea a 13 obiective de investiții de interes județean. 
Ulterior, sumele stabilite inițial s-au modifi cat de două ori. Luni, lista cu 
cele 13 investiții a fost din nou schimbată, iar cel mai important ni se pare 
ceea ce noi anunțam deja, eventuala pierdere a unui proiect european care 
viza reabilitarea rețelei termice din Ploiești.

PROIECTUL EUROPEAN PRIVIND REABILITAREA 
SACET, CA ȘI PIERDUT

Prin HCL 16/2021 a fost prevăzută o listă de investiții, așa cum era 
planul de atunci al CJ Prahova. Între timp au survenit anumite modifi cări, 
cum ar fi  cele referitoare la reabilitarea rețelei SACET Ploiești. În acest caz, 
de exemplu, interesul CJ Prahova a dispărut, odată cu transferul rețelei și a 
CET Brazi la Primăria Ploiești. Reamintim că, în luna mai, reprezentanții 
Consiliului Județean Prahova și Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene au semnat un contract de fi nanțare, în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare (POIM), pentru proiectul „Reabilitare 
rețele termice aferente SACET Ploiești pentru creșterea efi cienței energetice 
în alimentarea cu căldură urbană - Etapa I”, în valoare de 114.753.360,79 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR -79.165.361,28 lei. 
Scandalul cu termia între Primăria Ploiești și CJ Prahova și modifi carea 
statutului juridic al operatorului și în general a entităților implicate în 
acest serviciu fac ca banii europeni să fi e cumva pierduți. Este ceea ce 
municipalitatea nu a luat în calcul atunci când, prin reprezentanții săi din 
conducerea executivă și legislativă, au împins lucrurile până în punctul în 
care CJ Prahova s-a lepădat de termie ca... dracul de tămâie.

CUM A FOST MODIFICATĂ LISTA DE INVESTIȚII
Revenind la lista de investiții a CJ, modifi cările au fost generate și de 

nesemnarea contractului de execuție, iar aici avem cazul rețelei de gaze 
de pe Valea Slănicului. De asemenea, au fost introduse două noi proiecte, 
despre care nu se discutase anul trecut. Cu precizarea că modifi cările 

vizează opt proiecte, haideți să vedem în ce au constat acestea:
- înfi ințarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în localitățile 

Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și orașul Slănic, proiect POIM- 5.531.371,73 lei, față de 
33.806.711,73 lei, în 2021, modifi care generată de nefi nalizarea procedurii 
de achiziție publică;

- reabilitarea rețelelor termice aferente SACET Ploiești pentru creșterea 
efi cienței energetice în alimentarea cu căldură urbană, etapa I- zero lei, față 
de 24.589.693,77  lei, în 2021 (trecerea CET către municipiul Ploiști);

- înlocuirea arzătoarelor cu Nox redus la cazanul 5 Cet Brazi- 3.000.000 
lei, față de 12.310.201,10 lei, în 2021;

- reabilitarea DJ 102I Valea Doft anei km 35+100 – km 37+620 - 
7.168.485,50 lei, aceeași sumă de anul trecut;

- construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Filipeștii de Târg- 609.197,64 lei, aceeași sumă de anul trecut;

- extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare UPU la 
Spitalul Județean Ploiești- 12.443.964,18 lei, aceeași sumă de anul trecut;

-modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identifi cate în 
Prioritatea I a Regiunii Sud Muntenia, Traseul Regional 3, tronsonul Prahova 
DJ102K, DJ 102 D, DJ 100C- 72.168.947,42 lei, față de 61.057.110,80, în 2021;

- modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identifi cate în 
Prioritatea I a Regiunii Sud Muntenia, Traseul Regional 2, DJ 720 (km 
15+500 – km 30+000)- 10.022.950,26 lei, față de 7.022.950,26 lei, în 2021;

- pasaj intersecție DN1 cu DJ 101 și strada Buda-8.800.139 lei, aceeași 
sumă de anul trecut;

- reabilitare termică și creșterea efi cienței energetice a Spitalului de 
Obstetrică Ginecologie Ploiești-1.026.720,81 lei, aceeași sumă ca anul trecut;

- extindere, reabilitare, modernizare și dotarea ambulatorului integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Prahova -2.621.707,75 lei, aceeași sumă de 
anul trecut;

- extindere, reabilitare, modernizare și dotarea ambulatorului integrat al 
Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Ploiești- zero lei, față de 147.882,85 
lei, în 2021 (nu mai este necesară susținerea din credit);

- restaurare, revitalizare și punerea în valoare a obiectivului Casa 
compozitorului Paul Constantinescu Ploiești -2.685.435,71 lei, față de 
2.705.435,71 lei, anul trecut;

- dotarea unităților sanitare afl ate în subordinea Consiliului Județean 
Prahova cu infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente 
medicale- 14.628.840 lei, proiect nou;

- creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente 
și servicii de conectare și acces Internet- 24.292.240 lei, proiect nou.

ȘI TOTUȘI...CJ  VA AJUTA PLOIEȘTIUL 
CU 900.000 LEI

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, joia trecută, asocierea municipiului 
Ploiești cu județul Prahova pentru derularea lucrărilor de reparații la 
CET Brazi. Suma alocată, în 2022, de Consiliul Județean Prahova, în baza 
parteneriatului, este de 900.000 de lei, iar municipalitatea ar urma să 
contribuie cu 10.000 de lei.

Consiliul Județean Prahova a rectifi cat bugetul 
propriu, dar și bugetul Spitalului Județean 

de Urgență Ploiești, mofi cările fi ind efectuate în 
benefi ciul unității sanitare. Prima hotărâre adoptată 
s-a referit la diminuarea cu 600.000 de lei a sumelor 
rezervate pentru obiectivul „Pasaj denivelat peste DN1 
(Centura Vest) la intersecția cu DJ101I și strada Buda”, 
banii fi ind direcționați apoi către alte două proiecte: 
300.000 lei pentru „creșterea efi cienței energetice 

prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul 
Județean de Urgență” și  300.000 pentru „creșterea 
diversității și complexității serviciilor medicale curative 
prin asistența medicală ambulatorie Mihai Bravu.” A 
doua hotărâre a vizat suplimentarea transferurilor din 
bugetele locale pentru fi nanțarea cheltuielilor curente 
din domeniul sănătăți, cu 2.000.000 de lei, bani care 
vor merge în totalitate la Spitalul Județean, pentru 
anumite cheltuieli cu bunuri și servicii.

2,3 MIL. LEI DE LA CJ PRAHOVA PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN2,3 MIL. LEI DE LA CJ PRAHOVA PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN
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Secolul XXI a început sub egida terorismului și a tot ceea ce reprezintă 
acesta pentru Occident, în special sentimentul de vulnerabilitate 

al fl uxului neîncetat de bunuri și de oameni care a marcat globalizarea 
accelerată de după Războiul Rece.

Succesiunea acţiunilor militare conduse sau inspirate de americani după 
11 septembrie 2001 a încercat să redobândească iluzia controlului, cu un 
succes relativ, din Afganistan până în Siria, trecând prin Irak, Yemen, Libia 
și prin alte focare ale grupărilor islamice radicale.

În cazurile afgan și irakian, pe lângă intervenţiile de răsturnare a unor 
guverne ostile, SUA și-au asumat proiecte de instalare a unor regimuri 
oglindite în democraţiile occidentale. A fost un eșec oarecum previzibil, 
cel mai acut la Kabul. Acolo, 20 de ani de prezenţă americană au sfârșit 
prin a conduce la întoarcerea gazdelor al-Qaeda, care au lovit New York-ul 
și Washingtonul în 2001, gruparea fundamentalistă talibană. Anul trecut, 
pe 15 august, forţele lor au recucerit fără efort capitala afgană. Acestea au 
venit susţinute de anunţul președintelui Joe Biden, potrivit căruia va părăsi 
defi nitiv ţara, respectând un acord elaborat de predecesorul său, Donald 
Trump. A fost recunoașterea unui fi asco spectaculos.

Spălarea mâinilor ar face posibilă desprinderea unor forţe din Asia de 
Sud către alte priorităţi, care cuprind China, acum rivalul strategic al Casei 
Albe. Posibilele ameninţări teroriste ar fi  tratate cu bombardamente precise.

A rămas în urmă poporul afgan, în special cei care nu se opuneau 
Occidentului, iar imaginea unor oameni disperaţi căzând de pe fuzelajul 
unui avion american care decolează este o pată istorică de neșters. În ciuda 
arbitrarului intervenţiei occidentale, au existat câștiguri care ar fi  putut fi  
păstrate, începând cu drepturile femeilor și ale minorităţilor. Nu a durat 
mult până când promisiunile de moderaţie să facă loc brutalităţii jugului 
fanilor religioși.

Criza umanitară s-a agravat, 90% din ţară afl ându-se sub pragul sărăciei, 
20% mai multe persoane fi ind strămutate din casele lor de la plecarea 
occidentalilor, potrivit ONU. Chiar și din cel mai cinic punct de vedere, 
problema nu tinde să fi e stopată. Grupările radicale se înmulţesc, multe, 
rivale ale talibanilor. Dacă lumea este acum o scenă înnoită a ciocnirii 

dintre puteri, așa cum arată războiul din Ucraina și criza din Taiwan, un 
atentat este  sufi cient pentru ca ei să fi e din nou pe prima pagină a ziarelor.

CULTURA DE OPIU, ÎN ATENŢIA REGIMULUI TALIBAN
Cotidianul francez Le Monde reamintește că producţia și exportul de 

opiu, precum și, într-o măsură mai mică, de heroină constituie principala 
resursă a talibanilor afgani, în ciuda condamnării de către liderul lor 
religios a trafi cului de droguri.

La un an după dezastrul american de la Kabul,  „noii” talibani, acum afl aţi 
în mod necontestat la putere, nu au lăsat iluzii cu privire la retorica agresivă 
a ideologiei lor și la ordinea morală care rezultă din aceasta, prin  represiune 
zilnică. Desigur, ei se prezintă în mod consecvent ca fi ind implicaţi în lupta 
internaţională împotriva terorismului, din cauza confl ictului intern pentru 
putere cu ramura locală a organizaţiei Stat islamic. Dar regimul de la Kabul 
continuă să menţină relaţii strânse cu al-Qaeda, al cărei lider, Ayman Al-
Zawahiri, tocmai a fost ucis printr-o lovitură americană asupra reședinţei 
sale.

Există, totuși, o dimensiune crucială în care acești „noi” talibani au rupt 
cu tradiţia predecesorilor lor, care au controlat Kabulul și marea majoritate 
a teritoriului afgan din 1996 până în 2001; problema culturilor de mac 
opioid, care fuseseră interzise cu succes de mullahul Omar, în iulie 2000.

FATWA DE PROHIBIŢIE
Macul este plantat toamna pentru ca sucul plantei sale, din care provine 

opiul, să fi e recoltat primăvara. Fatwa dată de „comandantul credincioșilor”, 
așa cum se autoproclamă mullahul Omar, a avut un impact imediat asupra 
întregului teritoriu taliban, ducând la o prăbușire a producţiei de opiu în 
2001 și, prin urmare, la scăderea fl uxurilor pieţelor globale de heroină, 
pentru care Afganistanul era principala sursă de aprovizionare.

Brutalitatea unei asemenea interdicţii a contribuit semnifi cativ la 
slăbirea susţinerii rurale pentru regimul taliban, care s-a dovedit incapabil 
să reziste mai mult de câteva săptămâni ofensivei conduse de Statele Unite, 
în octombrie 2001. Pe parcursul recuceririi răbdătoare a puterii, de două 
decenii încoace, „noii” talibani au meditat la lecţia consecinţelor acestei 
interdicţii asupra bazei rurale a mișcării lor. În regiunile preluate treptat 
sub controlul lor, talibanii au organizat taxarea culturilor de mac și a 
trafi cului de opiacee, fără a prelua direct lanţul de producţie a narcoticelor.

Cei mai importanţi baroni ai drogurilor au continuat să colaboreze cu 
autorităţile din Kabul în timpul „protectoratului” Statelor Unite. Încă din 
2006, ONU era îngrijorată de faptul că „Afganistanul trece de la o narco-
economie la un narco-stat”. Recordul istoric de 8.200 de tone de opiu produse 
în 2007, a fost doborât în 2017, cu 9.000 de tone, provenind în principal din 
zone controlate de guvern. Mai mult, în vara lui 2021, atacul talibanilor 
asupra celor mai bogate provincii în opiu a grăbit căderea capitalei afgane.

Potrivit ONU, suprafeţele cultivate cu mac pentru sezonul 2020-2021 
sunt în jur de 177.000 de hectare, iar producţia de opiu estimată în 2021 
a fost de 6.800 de tone, în creștere cu 8% faţă de 2020. Tot conform ONU, 
veniturile din opiacee erau estimate (în 2021) între 1,8 și 2,7 miliarde de 
dolari sau șase până la 11% din PIB-ul afgan.

IPOCRIZIA DE STAT
Din cauza accesului difi cil în teren și a lipsei generalizate de transparenţă 

a regimului taliban, ONU nu poate evalua în acest moment care sunt zonele 
cultivate cu mac. Este clar însă că talibanii nu au făcut nimic pentru a stopa 
campania de cultivare a macului din toamna anului trecut, pentru a prelua, 
în primăvara lui 2022, veniturile masive din opiu și derivatele acestuia.

Datorită conţinutului foarte mare de opiu al macului local, Afganistanul 
acoperă 80 până la 90% din nevoile pieţei mondiale de opiu și heroină. 
Reţelele transfrontaliere de trafi c de droguri către Iran și către Pakistan 
sunt deţinute de parteneri istorici ai talibanilor, care le oferă la schimb 
posibilitatea de a obţine arme și de a ocoli sancţiunile internaţionale.

Abia în aprilie a.c., după ce recolta de opiu era în toi, liderul „suprem” al 
talibanilor, mullahul Haibatullah Akhundzada, a emis un decret prin care 
„se interzice cultivarea macului în toată ţara”. Dar, dacă fatwa mullahului 
Omar, din 2000, a avut un efect imediat și spectaculos, anul acesta nu 
s-a înregistrat nimic comparabil, nici măcar o fl uctuaţie a preţurilor la 
stupefi ante, care de obicei sunt foarte sensibile la acest tip de decrete. Este 
adevărat că, spre deosebire de liderul politico-militar care a fost mullahul 
Omar, Akhundzada are doar legitimitate religioasă și și-a dovedit în repetate 
rânduri incapacitatea de a se impune în faţa aripii armate a mișcării. Prin 
urmare, talibanii se instalează într-o formă de ipocrizie instituţionalizată 
în care pretind că luptă împotriva”păcatului” narcoticelor,în timp ce 
supraveghează și taxează producţie și trafi cul.

TRAGEDIA TRAGEDIA AFGANĂAFGANĂ

La un an după plecarea SUA, ţara se confruntă cu o criză umanitară 
și ameninţă securitatea globală, constată publicaţia braziliană 

Folha online, citată de rador.ro.
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TENTATIVA LOVITURII DE STAT NU S-A 
ÎNCHEIAT. RĂSCOALA MAGISTRAȚILOR

Afl u dintr-o știre pasageră a unei agenții de presă că noul (și proaspătul) procuror general 
interimar Ion Munteanu a convocat o ședință la Judecătoria Chișinău, în cadrul căreia s-a 

discutat problema tergiversării cauzelor penale, numărul mare de cauze în gestiunea judecătorilor 
și suprasolicitarea lor prin atribuirea cauzelor contravenționale. „S-a făcut referire la cauzele 
privind învinuirea de infracțiuni ușoare și mai puțin grave și calitatea efectuării urmăririi penale 
pe aceste cauze în scopul emiterii unei soluții juste, la faza urmăririi penale, pentru a nu adăuga 
volum inutil de muncă instanțelor. S-a pus accent pe calitatea efectuării acțiunilor de procedură, 
inclusiv pe cauzele penale de rezonanță”, se arată într-o declarație a Procuraturii. În context, 
Procuratura Generală promite că va veni cu un set de propuneri către CSM și Ministerul Justiției 
pentru efi cientizarea aspectelor nominalizate.

RĂTĂCIRILE UNUI JURIST, FOST 
ÎNALT DEMNITAR DE STAT 

Nici știrea, nici intențiile noului procuror de a 
da un careva impuls real soluționării dosarelor de 
corupție mare nu m-au impresionat. Nu că m-aș 
îndoi de calitatea profesională a lui Ion Munteanu, 
pur și simplu am pierdut ultima zdreanță 
de încredere că la Chișinău există o justiție 
dreaptă. Societatea așteaptă de ani buni careva 
progrese în dosarele fraudei bancare, Bahamas, 
Laundromatului, mai nou pe dosarul „kuliok”, 
intentat în sfârșit ex-președintelui Dodon, 
dar și pe fi nanțarea partidelor din opoziție, 
PSRM și PP„ȘOR” și pedepsirea persoanelor 
vinovate. Mai ales, segmentul mai conștient al 
societății așteaptă recuperarea banilor furați, cu 
care, poate-poate, actuala guvernare ar putea 
câtuși de puțin asigura o ameliorare a situației 
pensionarilor și păturilor mai vulnerabile ale 
populației. Și pentru a nu pierde încrederea și în 
actuala guvernare, singura care încă nu se vede 
implicată în scheme de fraude și corupție, deși 
unii cârcotași deja le atribuie pe nedrept. Dar nu 
aceștia mă interesează, ci justiția, care în opinia 
mea, nu ar trebui să acționeze legată la ochi (cum 
e simbolul Femidei în mai toate manualele și 
publicațiile profesionale), ci să vegheze ordinea 
publică, corectitudinea și asigurarea dreptății cu 
un ochi mult mai pătrunzător decât al politicului, 
al presei, societății civile, opiniei publice etc. 

De ceva timp resimt tot mai acut câțiva 
ghimpi în conștiință – olecăieli ale tot mai 
multor jurați, unii chiar cu nume sonore, 
despre atacuri ale noii guvernări la drepturile și 
libertățile omului, independența  justiției ș.a.m.d. 
Cele mai proaspete – ale unor ONG-uri vis-a-vis 
de dreptul la întruniri și libertatea de opinie, iar 
mai drept la protestele celor plătiți de Partidul 
„ȘOR” – le trec cu vederea, pentru că, după ce 
s-au convins de subteranele acestor proteste, se 
pare că au amuțit. Nu și văicărelile unui jurist cu 
o oareșicare prestanță. În contextul protestelor 
șoriștilor, la momentul ridicării corturilor 
din fața legislativului și a președinției, juristul 
Nicolae Eșanu critică decizia Comisiei Situații 
Excepționale prin care au fost interzise întrunirile 
ce blochează circulația în zilele lucrătoare și 

limitate în zilele de odihnă. „Fie că persoanele 
responsabile sunt ignorante și nu au habar ce 
înseamnă libertatea întrunirilor, fi e este vorba 
despre disponibilitatea acestora de a călca în 
picioare drepturile și libertățile fundamentale… 
Atât teoria cât și experiența arată că nu avem nicio 
șansă să fi e respectate drepturile noastre atât timp 
cât nu vom lupta pentru respectarea drepturilor 
celor care nu ne plac”, critică juristul Eșanu. Mă 
întreb dacă juristul Eșanu mai are aceleeși părere 
despre „drepturile și libertățile fundamentale” 
ale protestatarilor partidului Shor, după ce „Th e 
Washington Post” a dezvăluit că FSB îl susține 
activ pe controversatul afacerist Ilan Shor pentru 
a răsturna regimul de la Chișinău și a readuce 
Chișinăul în sfera de infl uență a Rusiei. Și după 
ce Ofi ciul pentru controlul Activelor Străine a 
dezavuat că SUA au desemnat 21 de persoane 
și entități implicate în acte de corupție ce au 
adus prejudicii grave cetățenilor Republicii 
Moldova, printre are fi gurează și Ilan Shor, 
Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Ion Ceban și 
alți politicieni de la Chișinău, dar și oligarhi din 
Rusia. 

REFORMA JUSTIȚIEI CU 
POLITICIENI ȘI MAGISTRAȚI 

CORUPȚI?
Fost viceministru al justiției în două rânduri, 

apoi secretar de stat în același minister, membru 
al Comisiei de la Veneția, Nicolae Eșanu a fost 
timp îndelungat unul dintre curatorii reformei în 
justiție. Nu este pentru prima dată când domnia 
sa își arată dezacordul față de inițiativele actualei 
guvernări de reformare a sistemului de drept, cel 
mai probabil frustrat că nu s-a ales cu vreo funcție 
importantă în actuala echipă a puterii. Criticile 

sale ar fi  să și le atribuie poate în primul rând 
sieși. Or, multă cerneală a curs în ultimii 10 ani 
peste subiectul reformei justiției. Dintre cele 20 
de guverne în 30 de ani cel puțin fi ecare al doilea 
avea ca obiectiv reforma justiției, pentru unele 
ea fi ind chiar o prioritate strategică. Și o reforma 
într-atât, încât ajungea într-un asemenea hal căci 
era numai bună să o mai reformezi o dată de 
iznoavă. În plus, nu există un sector în care să se 
fi  investit atâtea milioane, cât în cel juridic, atât 
de la bugetul de stat, cât și din partea partenerilor 
occidentali (în special SUA) prin diverse proiecte. 
Guvernele promiteau să combată corupția și să 
transforme sistemul judecătoresc, procuratura și 
poliția în entități profesionale, bazate pe norme 
ce să funcționeze cu integritate și încredere din 
partea publicului. În pofi da angajamentelor 
nu s-a realizat niciun impact substanțial. S-ar 
crede că unul din motivele esențiale pentru care 
reformele au eșuat este că societatea nu a știut 
ce să ceară de la reformiști. Ceva-ceva s-a cerut, 
dar, de obicei, erau lucruri abstracte și greu de 
cuantifi cat. Într-un fi nal apărea un plan fantastic 
de „consolidat profesionalismul și independența 
procuraturii”. Ulterior se constată că procuratura 
nu e independentă, iar profesionalismul lasă de 
dorit și o nouă reformă era necesară pentru a 
corecta totul. 

Până la urmă, de reforma justiției părea 
a fi  interesat politicul, dar de fapt tot el o 
mima. Rezultatul acestor reforme însă era 
unul dezastruos, corupția devenind tot mai 
înfl oritoare, societatea conștientizând tot 
mai clar că politicieni și jurați sunt într-o 
continuă competiție cine fură mai mult și se 
îmbogățește mai abitir. Numai investigațiile 
comisiei parlamentare de anchetă a dosarului 
„Laundromat”, condusă de deputata PPDA, Inga 
Grigoriu, dezvăluie că în „spălătoria rusească” au 
fost implicați 20 de judecători de la 15 instanțe 
de judecată. Aceștia aveau rolul de „legalizare” 
a banilor spălați și au pronunțat peste 50 de 
ordonanțe privind încasarea unor datorii fi ctive. 
Astfel, bugetul de stat a pierdut aproape un 
miliard de lei numai în urma neachitării taxelor 
de stat. Toate acestea creau o tensiune tot mai 
gravă în societate, erodând până la maximum 
încrederea în justiție. Iar noua guvernare și-a dat 
seama că o reformă adevărată nu se poate face 
cu o justiție coruptă până în măduva oaselor și a 
decis să elaboreze un sistem de triere a juraților. 
Așa s-a ajuns la procedura de evaluare prin 
pre-veting. 

SISTEMUL CREAT DE PLAHOTNIUC 
ÎN JUSTIȚIE TROSNEȘTE, DAR NU 

MOARE
Cât privește basmele despre independența 

justiției, până și cel mai neinițiat cetățean în 
probleme de drept își dă seama că realitatea e 
goală-goluță. Și că justiția nu a fost independentă 
nici de politic, nici de oligarhi, ci mai degrabă 
profund dependentă de banii acestora. Cu 
toată presiunea actualei guvernări, se pare că 
făptașii fraudei bancare și a marii corupții ar fi  
în continuare menajați și chiar ocrotiți de întreg 
sistemul judiciar. Cel mai grăitor în acest context 
este tabloul lipsei de fi nalitate a celor mai de 
rezonanță dosare. Potrivit unui raport al PG, 41 
de persoane fi zice și 11 persoane juridice au fost 
trase la răspundere pe cauza furtului miliardului. 
După nouă ani și mai bine de la descoperirea 
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În peisajul politic de la Chișinău a mai 
apărut un partid – Coaliția pentru 

Unitate și Bunăstare (CUB), ce s-a constituit 
la primul său congres din 5 noiembrie curent. 
Reprezentanții noii formațiuni politice se 
declară personalități cu vederi liberale, care 
înțeleg că aderarea Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană se va obține cu foarte 
multă muncă, aceștia urmând să pună și ei 
umărul. Noii (unii și mai vechi) politicieni 
consideră că bunăstarea nu va fi  atinsă 
niciodată, dacă nu va exista mai multă unitate 
în acțiuni, în administrație și în identifi carea 
soluțiilor. Președinte al partidului a fost ales 
Igor Munteanu, ex-ambasador, ex-deputat 
PPDA și cunoscut director de opinie. 
„Suntem foarte diferiți și în același timp credem cu tărie că Republica Moldova, 
prin vocația sa, limba și cultura, prin geografi a, dar și prin marile așteptări care se 
nasc în matca spiritualității noastre, merită să aibă parte de mai multă Europă, de 
mai multă românitate și de un parcurs sprijinit pe fapte”, a declarat Igor Munteanu. 

Liderul noii formațiuni mai consideră că după decizia Consiliului European 
privind acordarea Republicii Moldova a statutului de candidat pentru aderarea la 
UE, e necesară o poziție comună pentru a pune umărul la acest proces. Noua echipă 
este decisă să facă tot posibilul pentru ca procesul de aderare să nu rămână doar 
pe mâna birocraților, iar oamenii competenți să-și spună cuvântul. Or, Republica 
Moldova nu poate rata această șansă. Anume acest imperativ i-a ghidat decizia de 
a adera la inițiativa lui Igor Munteanu și fostului ambasador Igor Klipii, care crede 
că formațiunea are viitor. „Mă văd obligat să mă implic în soluționarea problemelor 
țării. Eu cred că noi toți împreună putem deveni echilibrul în societatea noastră 
și vom fi  un punct de sprijin pentru foarte mulți oameni care caută răspunsuri la 
multe întrebări”, a mai precizat Klipii.

Prezent la congres, academicianul Valeriu Matei, semnatar al Declarației de 
Independență, a punctat că Republica Moldova traversează vremuri tulburi și grele, 
iar în spațiul de la răsărit de Prut se conturează o problemă importantă în condițiile 
în care potențialul intelectual și uman s-a redus aproape la jumătate. „De ce o nouă 
formațiune politică, dacă avem atâtea, mai ales pe spectru de dreapta și centru-
dreapta, cu nume de „liberal” în denumirea lor? Pentru că nu există o coeziune 
internă în societate, o capacitate de a coagula și aduna toate forțele conștiente, 
capabile să pună umărul la ieșirea republicii din situația de criză. În al doilea rând 
societatea din Republica Moldova, încă nedecomunizată până la capăt, nu a ieșit din 
modelul de evoluție sovietică și această nostalgie pro-imperială cauzează prejudicii 
foarte mari. Adevărata democrație încă nu s-a instaurat în această societate”, a 
menționat Valeriu Matei.

„Coaliția s-a născut în momentul în care integrarea europeană nu mai este doar o 
aspirație, ci trebuie să devină o realitate. Republica Moldova are o șansă unică ca în 
cel mai scurt timp să devină membru al Uniunii Europene”, consideră și cunoscutul 
economist și fost deputat PLDM, Veaceslav Ioniță. Și fostul ministru al afacerilor 
interne, Victor Catan, a declarat că formațiunea se lansează într-o perioadă difi cilă, 
cu un război la hotar, dar și unul hibrid pe intern, cu șantaj energetic. Acestea au 
aprofundat crizele politice, sociale, economice. „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare 
vine cu un program politic de alternativă celor existente și este predispusă să asigure 
consolidarea unității naționale, suveranității, independenței și integrității teritoriale”, 
susține Victor Catan.

Printre membrii CUB se mai numără Ion Terguță, fost vicepreședinte PLDM, 
Rodica Gramma, specialist în politici de sănătate publică, Ludmila Armașu, 
prorector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă, Eduard Bulgac, 
Sveatoslav Mihalache, Mihail Bagas, Adrian Culai și alte nume mai mult sau mai 
puțin cunoscute publicului. Potrivit organizatorilor, instituțional, partidul se va 
alătura liberalilor europeni ALDE/Renew Europe, care este cea de-a treia forță în 
Parlamentul European.

CUB – UN NOU PARTID 
PROEUROPEAN LA CHIȘINĂU

Igor Munteanu, liderul Igor Munteanu, liderul 
Coaliției pentru Unitate și Coaliției pentru Unitate și 

BunăstareBunăstare

publică a acestui jaf, doar 28 de cauze penale au fost expediate în 
judecată, existând numai opt sentințe de condamnare. Societatea 
cunoaște doar o condamnare cu fi nalizare – cea a ex-premierului 
Vlad Filat. Fostul șef al BEM, Grigore Gacichevic, căruia i se 
incriminează un prejudiciu total de circa 3 miliarde de lei, astăzi 
este bine mersi în Federația Rusă și …scrie poezii pentru copii, 
lăudându-se că a editat deja opt volume de versuri. 

Dosarul Shor e murat de justiția de la Chișinău mai bine de 
șapte ani, fără fi nalizare defi nitivă. Inițiat pe două cauze penale 
– abuz de serviciu cu urmări grave în funcția de președinte al 
Consiliului de administrație a BEM și escrocherie și spălare de 
bani în proporții deosebit de mari – instanța le-a recalifi cat în 
„cauzare de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere 
în proporții deosebit de mari, dacă fapta nu constituie o însușire” 
și „spălare de bani în proporții deosebit de mari”. Condamnat 
în 2017 la 7,5 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip 
semiînchis, instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar 
după ce va deveni defi nitivă. De atunci e tot plimbat între Curtea 
de Apel de la Chișinău spre cea de la Cahul și înapoi la Chișinău. 
Deși condamnat pentru cauzare de daune materiale în proporții 
deosebit de mari, bunurile nu i-au fost sechestrate, Shor reușind să 
înstrăineze mai multe proprietăți. Cu interdicție de a părăsi țara, 
acesta fuge chiar cu câteva ore înaintea lui Plahotniuc. După câte 
dejecții toarnă asupra actualei Președinte a Republicii Moldova, 
este lipsit de imunitate parlamentară în două rânduri, dar nu și 
de mandat, odată ce ani la rând nu e prezent la nici o ședință. În 
prezent e într-o cruntă campanie de uzurpare a puterii de stat, 
iar cei care trebuie să-l judece defi nitiv, dau ei înșiși bir cu fugiții 
– la 27 noiembrie, judecătoarea Nina Valeva, după ce a examinat 
doi ani și jumătate dosarul Shor, a demisionat. Din vila luxoasă 
în Israel, e omniprezent în spațiul public de la Chișinău prin 
noile tehnologii electronice,  asmuțând la răsturnarea puterii de 
stat legale. Straniu, chiar dacă Israelul nu-și extrădează cetățenii 
(dar Ilan Shor are și cetățenia Moldovei?!), MAIE de la Chișinău 
până azi nu a prezentat nici o notă diplomatică privind acțiunile 
lui Shor (cetățean al Israelului, nu?) de denigrare a autorităților 
moldovenești. 

Ce să mai spunem de dosarele Platon, Plahotniuc, mai nou 
Dodon? Dar despre ale celor două deputate Regina Apostolova și 
Marina Tauber (tot de la PP „ȘOR”), arestate și eliberate, ultima 
dublu arestată și dublu eliberată când în arest la domiciliu, când 
sub control judiciar? Ca și Dodon – arestat, apoi liber în arest la 
domiciliu să dea interviuri denigratoare presei pro-moscovite și 
să burdușească spațiul virtual cu fake-news-uri? Despre dosarul 
celor 14 deputați, transfugi din partide în partide și învinuiți de 
îmbogățire ilicită nu se mai aude nimic, decât că unuia dintre ei, 
Vladimir Vitiuc, se pare că i s-a pierdut urma. Nu a fost fi nalizat 
nici dosarul lui Stioanogo, nici al fostului ambasador al Republicii 
Moldova la Moscova, trafi cant de anabolizante, Andrei Neguța.

TEATRUL ABSURDULUI PE SCENA JUSTIȚIEI 
Teatrul absurdului la Chișinău, titrează Deutsche Welle cu 

referire la protestele PP „ȘOR”. Penalii dansează hora în fața 
Procuraturii, iar deputații pro-ruși le vorbesc unor moldoveni, 
aduși la protest contra cost, cât sunt de urâți de conaționalii lor cu 
pașapoarte românești. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu precizează 
că ultimele regimuri autoritare – Voronin, Plahotniuc, Dodon 
– au afectat din temelii justiția republicii. În sistem au rămas, 
în mare parte, judecători corupți, compromiși și șantajabili. 
Actuala guvernare a demarat procesul de evaluare extraordinară 
a întregului corp de jurați, dar procedura va dura până prin 
2025, adică până la fi nele mandatului actualei guvernări. Nu 
e cam târziu, mă întreb? Și tot mai des încerc să alung un gând 
ascuns: toată această oaste (ca să nu-i zi hoardă) de magistrați 
compromiși, corupți și șantajabili, nu cumva așteaptă revenirea 
oligarhilor fugari, care am impresia, că și acum îi fi nanțează prin 
rețele ce și le mai păstrează la Chișinău? Altminteri cum se explică 
ultimele arestări cu eliberări peste noapte, demisii și plecări din 
sistem cu remunerații grase la pensii burdușite? 

Da, aș vrea să cred că extrădările fostului deputat PD și oligarh 
Vladimir Andronachi și a fostului șef de la Căile Ferate, Iurie 
Topală, ar fi  primele „rândunici” în readucerea penalilor fugari 
în fața justiției. Dacă, după plasarea lor în penitenciarul nr. 13 
pentru 30 de zile, nu vor fi  eliberați în arest la domiciliu, apoi 
sub control judiciar, apoi… Vor ajunge oare la dreaptă judecată, 
la închisoare sau, încet-încet, li se va pierde și lor urma, ca și lui 
Vladimir Vitiuc?
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Cristina Toma  
COCHINESCU

Medicina clasică

JURNAL DE TIBET - ZIUA A PATRA

Frica de medic îi duce pe unii la stadiul 
de orbire fără ca măcar să își dea seama 

ce li se poate întâmpla. Așadar, cea mai mare 
greșeală pe care o poţi face în ceea ce privește 
sănătatea vederii este să nu soliciţi un control 
oft almologic de două ori pe an după vârsta de 
65 de ani, conform recomandărilor. Dacă îţi 
pierzi vederea, evident impactul asupra vieţii și 
duratei ei este unul dramatic.

INDICII ÎNGRIJORĂTOARE
Prima cauză de orbire la nivel mondial este 

cataracta (înlocuirea cristalinului este singura 
soluţie), iar a doua glaucomul, în cazul căruia, 
când constaţi că nu mai vezi cu un ochi, 
pierderea vederii este ireversibilă.

* Ai impresia că vezi un văl negru într-o parte 
– poate fi  vorba despre dezlipire de retină; 

* Nu prea mai vezi în lateral – poate fi  ori ca 

urmare a afectării nervului optic, ori din cauza 
glaucomului sau a atrofi ei optice; 

* Dintr-odată vezi ca prin ceaţă, nu mai 
suporţi lumina, ochii îţi lăcrimează din 
abundenţă, nu prea mai distingi culorile – poate 
fi  vorba de cataractă; 

* Deși porţi ochelari, nu prea mai vezi bine, 
obiectele par deformate – pericolul poate 
fi  degenerescenţa maculară, o afecţiune ce 
evoluează progresiv, ducând, în cele din urmă, 
la orbire.

EXAMINAREA FUNDULUI DE OCHI
Investigaţia permite atât depistarea 

maladiilor oculare, cât și monitorizarea altor 
afecţiuni ce produc modifi cări la nivelul 
retinei, ateroscleroză, afectări ale vaselor de 
sânge, depozite de colesterol, hipertensiune, 
insufi cienţă  renală, diabet, tuberculoză, 
leucemie, tumori cerebrale.

Cu ajutorul oft almoscopului, se examinează 
centrul retinei, papilei și maculei, iar cu 
biomicroscopul, se investighează, în caz de risc 
de dezlipire de retină.

MĂSURAREA TENSIUNII 
INTRAOCULARE

E foarte importantă, în mod special după 

vârsta de 35 de ani, întrucât tensiunea oculară 

mărită, nedescoperită în timp, duce la glaucom, 

urmarea fi ind chiar PIERDEREA VEDERII.

Am plecat dimineață, având în plan o vizită 
la institutul tibetan de conservare a artei şi 

meşteşugurilor. Specifi c surprizelor cu care deja 
ne-am obişnuit, am găsit institutul închis.

Fără a ne pierde speranța, am plecat la drum şi 
am încercat să intrăm la Mânăstirea lui Karmapa, 
unde aveam rezervată o vizită. Nimic surprinzător, 
am găsit mânăstirea închisă de teama virusului. 

Deşi ploaia ne toca mărunt nervii şi hainele, am 
continuat călătoria noastră şi am ajuns în munți, la 

Mânăstirea Tibetană Dorzong, unde urmaşii tradiției lui Milarepa tocmai 
începuseră Puja, o slujbă unde s-au folosit nişte instrumente necunoscute 
mie, la fi nalul căreia au fost oferite ofrande divinităților. Am fost lăsați 
să participăm la slujbă, deşi aceste întâlniri şi ritualuri sunt considerate 
secrete. În jurul mânăstirii, am fost impresionați de câteva stupe, dintre 
care una foarte mare, construcții similare ca semnifi cație cu piramidele. În 
timpul slujbei, am simțit un miros de fructe total necunoscut, în timp ce 
călugării aşezau pe mese diverse dulciuri şi fructe. Am rugat la fi nal unul 
dintre călugări să îmi dea un fruct, însă mi-a spus că nu poate, deoarece 
sunt pentru zei...

Am revenit la Institutul Norbulingka, unde am fost aşteptați cu un 
prânz gustos, tradițional, apoi am avut acces în Norling House, unde se 
învață meşteşugul tibetan, instituție creată şi susținută de Dalai Lama. Cu 
ocazia asta, am afl at că învățătura tibetană se propagă prin trei căi: arta se 
învață la institutul unde am fost noi azi, cultura în şcoli, iar spiritualitatea 
în mânăstiri. 

De departe, cel mai interesant meşteşug mi s-a părut cel al coaserii cu 
mătase, care are mai multe etape. La început, se iau fi re lungi de păr de 
cal, care se îmbracă în fi r subțire de mătase, prin răsucire. Cu aceste fi re, 
se cos apoi diverse modele pe materiale. În acelaşi timp, se efectuează mici 
decupaje din mătase colorată, care se lipesc pentru a forma desene. Exista 
şi o tehnică prin care un desen alcătuit din găurele este imprimat prin 
presare pe un material, urmând ca acesta să fi e cusut cu fi rul de mătase 
despre care povesteam, pe baza găurelelor transpuse ca imagine. Ni s-a 
spus că primesc ca studenți şi străini, nu doar tibetani, însă e nevoie de 
multă răbdare pentru a învăța. De exemplu, în cazul micilor statuete din 
metal bătut, e nevoie de 6 ani de practică.

Deşi până deseară avem timp liber pentru shopping, abia am aşteptat 

să vin în cameră, să mă încălzesc la micul meu prieten, radiatorul lucrat 
manual, şi să trag un pui zdravăn de somn. La câtă ploaie am trăit zilele 
astea, ajung să cred că a fost trimisă tocmai pentru a ne face ordine în 
minte şi în sufl et. Afară au înfl orit pomii, e vremea soarelui, se spune. Mai 
avem un pic de tras...

VEDEREA ŞI CALITATEA VIEŢII

Consultaţiile oft almologice sunt adesea neglijate, dar după o anumită vârstă, vederea ta 
poate fi  în pericol în lipsa analizelor de rutină.
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Anul acesta se împlinesc 110 ani de la 
moartea părintelui educaţiei românești, 

Spiru Haret (1851-1912), prilej pentru a-l 
omagia în cadrul acestui crochiu.

Născut la 15 februarie 1851, la Hanul 
Conachi din Iași, ca primul dintre cei 

patru copii ai familiei unui judecător (Costache 
– descendent al unei vechi familii cu origini 
armenești), Spiru Haret a urmat primele clase 
acasă, apoi la școala din Dorohoi, iar din 28 
aprilie 1860, pe când era elev în semestrul al 
II-lea al clasei a II-a primară, la Școala din 
Sărărie (Iași). În anul 1862, băiatul serios cu 
faţa smeadă și zâmbet rar era luat de o rudă – 
tutore la București, unde termina clasele primare 
la școala „Cuibul cu barză”, azi Școala generală 
nr. 152, în condica acesteia fi ind înscris drept 
„fi u de boeriu”. Între anii 1862 și 1869, Spiru 
frecventează studiile liceale ca bursier, la Liceul 
„Sf. Sava”, absolvind cu succes Bacalaureatul. 
Și-a continuat studiile la Facultatea de Știinţe a 
Universităţii București, unde în 1874 a obţinut 
licenţa în matematici. Va pleca apoi în Franţa, 
la Paris, unde-și va dubla diplomele de specialist 
în matematică și fi zică. Tot pe Sena, la Sorbona, 
Spiru Haret și-a susţinut teza „Sur l’invariabilite 
des grands axes des orbites planetaires” 
(„Despre invariabilitatea axelor mari ale orbitei 
planetare”), adjudecându-și doctoratul în 
matematici și devenind astfel primul român 
doctor în matematici la prestigioasa universitate.

ACADEMICIAN LA 28 DE ANI
De remarcat că teza sa a iscat rumoare în lumea 

știinţifi că a epocii, deoarece a propus elemente 
neașteptate, de mare noutate, într-o problemă 
care făcuse obiectul cercetărilor celor mai  mari  
matematicieni și mecanicieni europeni, precum 
francezii Laplace și Poisson. Presa vremii, 
în frunte cu reviste de specialitate „Bulletin 
des sciences mathematiques” și „Annalles de 
l’observatoire de Paris”, i-a adus elogii, iar în 
ţară a fost primit ca un erou. Între anii 1878 și 
1910, Spiru Haret a îndeplinit funcţia de profesor 
suplinitor la Gimnaziul „Mihai Bravul”, apoi pe 
cea de profesor de mecanică raţională, algebră 
și geometrie analitică la Catedra de Mecanică 
Raţională de la Facultatea de Știinţe din 
București. Însă din 1870, Ministerul Cultelor și 
Instrucţiunii a apelat la experienţa sa. Așa a ajuns 
tânărul Haret să inspecteze școli, să analizeze, 
să corecteze, să conducă diverse comisii de 
examinare. La 3 iulie 1879 – la 28 de ani, așadar 

– devenea deja membru corespondent, iar de la 

31 martie 1892, membru titular al Academiei 
Române, fi indu-i recunoscută astfel contribuţia 
la dezvoltarea învăţământului.

TREI MANDATE DE MINISTRU
Nu împlinise încă 30 de ani când s-a implicat 

în viaţa politică a ţării, devenind membru 

al Partidului Naţional Liberal. Preocupat în 
continuare de reforme menite să îmbunătăţească 
învăţământul românesc, Spiru a onorat funcţiile 
de inspector general al școlilor, secreter general al 
Ministerului Instrucţiunii Publice și ministru al 
Instrucţiunii Publice și Cultelor în trei mandate 
(31 martie 1897 -11 aprilie 1899, 14 februarie 
1901 – 22 decembrie 1904 și 12 martie 1907 – 29 
decembrie 1910). Din poziţia de ministru, Spiru 
Haret a reorganizat pur și simplu învăţământul 
de toate gradele, introducând, în premieră pentru 

România, obligativitatea învăţământului primar 
și aceleași programe școlare la sate și la orașe. 
A dat credit meseriilor și practicilor agricole în 
mediul rural, dar și educaţiei fi zice și muzicale.

A CREAT 1.700 DE POSTURI DE 
ÎNVĂŢĂTORI

Nici cadrele didactice n-au fost lăsate la mâna 
sorţii, Spiru Haret fi ind acela care a reorganizat 
școlile normale care pregăteau învăţători, 
înfi inţând pentru aceștia ”Biblioteca pedagocică” 
(1897). După crearea grădiniţelor pentru copii, 
neobositul ministru a conceput, împreună 
cu Constantin Dumitrescu-Iași, „Legea 
Învăţământului secundar și superior” instituind 
astfel cele trei secţiuni ale claselor V-VIII – 
clasică, modernă și reală -, iar în anul 1905 a 
fondat „Revista Generală a Învăţământului”. Par 
realizări fantasmagorice pentru un ministru din 
zilele noastre, nu? Dar ce ziceţi de următoarele 
cifre? Pe parcursul mandatelor sale, Spiru Haret 
a ridicat din temelii 2.343 de școli, a creat 1.700 

de posturi de învăţători, iar numărul elevilor 
înscriși în școlile elementare a crescut de la 
300.000 la 600.000.

UN ERUDIT DESĂVÂRȘIT
Spiru Haret n-a fost activ doar în politică. El 

a publicat numeroase  lucrări știinţifi ce, precum 
„Curs de trigonometrie” (1886), „Aritmetică 
elementară” și „Aritmetică practică” (1888). 
„Despre acceleraţiunea seculară a mișcării 
medii a Lunii” (1888) „Chestiuni de învăţământ” 
(1897), „Activitatea extrașcolară a învăţătorilor” 
(1908), „Mecanica socială” (1910) ori „Pata cea 
mare roșie de pe planeta Jupiter” (1912). Un 
erudit desăvârșit!

FÂNTÂNA LUI BRÂNCUȘI
Un episod mai puţin cunoscut în legătură 

cu Spiru Haret, împărtășit  de regretatul istoric 
Ion Bulei: „Constantin Brâncuși l-a cunoscut 

personal pe Spiru Haret și fi ind solicitat să facă 

o machetă pentru statuia acestuia, a prezentat o 

simplă fântână. Pentru el, așa fusese Haret, un 

izvor de apă vie. Așa a fost, într-adevăr, pentru 

naţia lui: un izvor dătător de viaţă”.

CREZUL UNUI PĂRINTE AL PATRIEI
„Cea dintâiu datorie a școalei, care trece 

înaintea oricărei alteia, este de a forma buni 
cetăţeni și cea dintâiu condiţie pentru a fi  cineva 
bun cetăţean este de a-și iubi ţara fără rezervă, 
de a avea o încredere nemărginită întru-însa și 
în viitorul ei. Toată activitatea și toată îngrijirea 
celor însărcinaţi cu educaţia tinerimii acolo 
trebuie să tindă” – crezul lui Spiru Haret despre 
rostul școlii, rezumat într-o Circulară din aprilie 
1897, adresată conducătorilor de școli.

„Fiţi harnici, onești, devotaţi binelui public 
și mai presus de toate iubiţi-vă sfânta patrie”.

Spiru Haret a murit la 17 decembrie 1912, la 
București, la vârsta de 61 de ani.

SPIRU HARET, PRIMUL ROMÂN 
CU DOCTORAT LA SORBONA
„Plec din viaţă cu mulţumirea că nu am pierdut vremea, că mi-am îndeplinit datoriile atât pe 

cât puteam să mi le îndeplinesc în împrejurările în care am  trăit și în marginea puterilor mele 
fi zice și intelectuale”.                                                                                                                      Spiru Haret

Scrisoarea trimisă de Dimitrie A. Sturdza, 

președinte al Consiliului de Miniștri, 

lui Spiru Haret, ministru al Cultelor 

și Instrucțiunii Publice, cu privire la 

planurile tip pentru construirea școlilor 

primare (30 iunie 1897, București)
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VICTORIE ÎN KENYA, VICTORIE ÎN KENYA, 
SPERANȚE PENTRU SPERANȚE PENTRU 

ROMÂNIAROMÂNIA

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Judo

Fotbal

La fi nele săptămânii trecute, am primit un 
telefon de la unul dintre antreprenorii de succes 

ai Prahovei, Valentin Mălăescu, de la o companie, 
Modpack System, care în urmă cu câțiva ani primea 
un premiu de excelență chiar din partea Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii în România pentru 
implicarea în afaceri. Motivul apelului telefonic 
era unul legat de sport, căci fi ica sa, Daria Ștefania, 
reușea să câștige un nou turneu ITF la tenis, tocmai 
în Kenya, la Nairobi, unde a fost favorita numărul 2 
a întrecerii.

Știu că, în ultimii ani, Daria s-a pregătit mai mult 
prin străinătate, inclusiv cu cei care răspund de echipa 
națională a Cehiei, una dintre cele mai puternice 
din lume și care are multe jucătoare în prima sută 
mondială. A fost multă muncă, au fost sacrifi cii, dar 
iată că în acest an au apărut și rezultatele și să sperăm 
că acesta este numai începutul. 

La fi nele acestei săptămâni, la Oradea, o urbe 
care nu prea mai are legătură cu ternul cenușiu al 
multor orașe din România (anul acesta a fost votat 
printre cele mai frumoase orașe din Europa și, 
credeți-mă, nu este deloc o exagerare), echipa 
României va întâlni Ungaria în cadrul Billie Jean 
King Cup. În condițiile în care cele mai consacrate 
jucătoare ale noastre, Halep, Cârstea sau Begu, lipsesc 
dintr-un motiv sau altul, este clar că tinerele au o 
șansă. Acum a fost rândul Ancăi Todoni, o sportivă 
care promite mult, dar poate că nu peste mult timp 
vom auzi și de Daria Mălăescu că va fi  o certitudine.  

Petrolul Ploiești a obținut o nouă 
victorie în Superligă, învingând pe 

UTA, pe arena Ilie Oană, cu scorul de 2-1, 
menținându-se între primele șase echipe ale 
ierarhiei. Golurile noastre marcate de către 
Jair (52, pen.) și Irobiso (67), pe fi nal oaspeții 
forțând egalarea, după ce Otele (76) redusese 
din handicap.

Cu 26 de puncte, Petrolul este pe locul 6 și, 
indiferent de rezultate, va fi  cel puțin tot acolo 
și după etapa a 18-a, adică în momentul în 
care se va intra în pauza pentru Campionatul 
Mondial!

FC Petrolul: Vâlceanu – Mathaus, Meijers, 
Huja – Borța, Jair, Seto, Țicu (cpt) – Cioiu 
(80 Budescu), Irobiso, Grozav (72 Dumitriu). 

Antrenor: Nicolae Constantin.
UTA: Iacob – Dobrescu, Chindriș (54 

Ubbink), Hoxhallari, Aly Abeid – Anton 
(cpt), Batha – Stahl (63 Keseru), Pop, Otele 
(87 Jobelo) – Postolachi. Antrenor: Laszlo 
Balint.

Cartonașe galbene: Borța (37), Budescu 
(90+6)/Dobrescu (28), Postolache (40), 
Chindriș (45+2). Cartonaș roșu: Irobiso 
(90+5).

Au arbitrat: Marian Barbu – Imre Bucsi 
și Stelian Slabu. Rezervă: Cristina Trandafi r. 
Arbitru VAR: Marcel Bîrsan. Arbitru AVAR: 
Gabriel Stroe.

Observatori: Eduard Dumitrescu (pentru 
arbitraj) și Mircea Călin (pentru organizare).

Unul dintre jucătorii emblematici ai istoriei 
clubului Petrolul Ploiesti, Eduard Iuhas a 

împlinit marți, 8 noiembrie, 80 de ani! Campion cu 
Petrolul în 1966, martor, din teren, la tripla de poveste 
cu FC Liverpool, atunci când a jucat în primul meci, 
ratându-le pe celelalte două din cauza unei accidentări, 
Edi Iuhas și-a dedicat mare parte a activității sale 
profesionale culorilor „galben-albastre”. La mulți ani 
și multă sănătate, Edi Iuhas!

Sala Polivalentă din Izvorani a găzduit, în weekend, Finala Campionatelor Naţionale de 
judo pentru Cadeţi – “U18” individual Ne Waza (lupta la sol), competiţie în cadrul căreia 

sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au reuşit să obţină cinci medalii – una de argint şi patru 
de bronz – şi două locuri V.

Cea mai bună performanţă a fost izbutită de Vanessa Tolea, care a devenit vicecampioană 
naţională la categoria de greutate - 63 kg, medaliile de bronz revenindu-le lui Rareş Costache 
(-66 kg), David Ţugui (+81 kg), Alexandra Stan (-44 kg) şi Alexandra Ciurcă (-63 kg). Cele 
două locuri V au fost ocupate de Alexia Cristea (-52 kg) şi Andrada Minea (+63 kg).

La competiţia de la Izvorani au participat 177 de sportivi de la peste 60 de cluburi din ţară, 
judoka de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti fi ind pregătiţi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai 
Trandafi rescu, Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.

EDUARD IUHAS, EDUARD IUHAS, 
LA 80 DE ANILA 80 DE ANI

5 PREZENȚE PE PODIUM LA FINALA 5 PREZENȚE PE PODIUM LA FINALA 
CN DE JUDO PENTRU CADEȚICN DE JUDO PENTRU CADEȚI

PETROLUL CÂȘTIGĂ CU UTA ȘI RĂMÂNE PETROLUL CÂȘTIGĂ CU UTA ȘI RĂMÂNE 
ÎN CURSA PENTRU PLAY OFFÎN CURSA PENTRU PLAY OFF
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Șah

Fotbal

ȘAHIȘTII CSM PLOIEȘTI, ȘAHIȘTII CSM PLOIEȘTI, 
LA TURNEUL „GAMBITULLA TURNEUL „GAMBITUL  

REGELUI”, DESFĂȘURAT SUBREGELUI”, DESFĂȘURAT SUB  
AUSPICIILE FAMILIEI REGALE!AUSPICIILE FAMILIEI REGALE!
Sportivii secţiei de şah a CSM Ploieşti au participat, duminică şi 

luni, la Turneul de șah „Gambitul Regelui”, eveniment de înaltă 
ținută desfășurat sub auspiciile Familiei Regale a României şi organizat 
de Asociația Tineretului Regalist împreună cu Federația Română de Șah, 
în parteneriat cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Casa 
Majestății Sale Custodele Coroanei.

Duminică, evenimentul s-a desfăşurat în spațiile interioare ale Muzeului 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”, iar Faza Finală a fost găzduită de 
Familia Regală chiar la Palatul Elisabeta, în… Sala Regilor, fi ind onorată cu 
prezenţa de Principele Radu.

Alteța Sa Regală a salutat participanții și organizatorii, ulterior 
deschizând fi nala turneului prin mutarea simbolică a unei piese de șah. 
Totodată, Principele Radu i-a premiat pe elevii care au fost prezenţi în Faza 
Finală a competiţiei: locul 1 – Sasha-Matei Crăciun; locul 2 – Matei-Andrei 
Coicev; locul 3 – Vladimir-Alexandru Cnejev; locul 4 – Andrei Negrean.

CSM Ploieşti a fost reprezentat de patru sportivi – Fabian Muşat (8 ani), 
Rareş Marica (8 ani), David Nicolaescu (13 ani) şi Eduard Ioniţă (10 ani, 
foto) -, cea mai bună evoluţie având-o cel din urmă, care a ocupat locul 
al 12-lea, o înfrângere suferită în runda a 4-a privându-l de şansa de a se 

califi ca în Faza Finală.
Numele „Gambitul Regelui” face referire la una dintre deschiderile 

vechi atestate documentar (apare în primul manual de șah din 1497) și, 
în asociere cu personalitatea Regelui Mihai, evocă statura sa de om de 
stat care, în anii difi cili în care suveranitatea, independența și integritatea 
României erau în pericol, a luat întotdeauna deciziile cele mai bune, chiar 
dacă acestea implicau o doză de risc.

Cea mai mare întrecere la fotbal pentru 
elevii din România este din nou gata să 

descopere campioni.
La 1 octombrie s-a dat startul înscrierilor în 

cea mai importantă competiție de fotbal pentru 
elevii din România ONSȘ Fotbal – Cupa Tymbark 
Junior. Până pe 30 noiembrie 2022, elevi cu vârste 
între 6 și 12 ani, fete și băieți din toată țara vor 
putea fi  înscriși în Cupa Tymbark Junior, parte 
integrantă a programului Olimpiada Națională 
a Sportului Școlar – Fotbal. Competiția este 
organizată de către Federația Română de Fotbal 
și Maspex Romania prin brandul Tymbark, în 
colaborare cu Ministerul Educației.

Detalii privind noua ediție au fost prezentate 
în cadrul conferinței de presă care a avut loc 
marți la sediul Federației Române de Fotbal. 
La eveniment au participat Răzvan Burleanu 
– Președinte FRF, Grzegorz Grabowski – CEO 
Maspex Romania, Lucian Sânmărtean, Miodrag 
Belodedici și Adina Borodi – Ambasadori ai 
competiției, evenimentul bucurându-se și de 
prezența lui Les Howie – Grassroots Mentor 
UEFA.

Olimpiada Școlară a Sportului Școlar (ONSȘ) 
este organizată în fi ecare an școlar și cuprinde 
campionate școlare sportive și interșcolare 
adresate elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar. Începând cu anul 2022, Cupa 
Tymbark Junior a devenit ONSȘ Fotbal – Cupa 
Tymbark Junior. Astfel, proiectul valorifi că noi 
oportunități de dezvoltare pentru îndeplinirea 
promisiunilor făcute încă de la inițierea sa, de a 
încuraja copiii din toată țara să facă mișcare, să 

își pună în valoare potențialul sportiv și să își 
descopere talentul la fotbal.

“Împreună cu Maspex România și cu 
Ministerul Educației am scris istorie în fotbalul 
românesc juvenil din ultimii ani. Încă de la 
debutul Cupei Tymbark Junior, din 2016, am 
reușit să provocăm mii de copii din toată țara 
să intre în competiție reușind astfel s-o aducem 
la nivelul de cea mai mare întrecere de fotbal 
pentru copii, din România. Totodată, Cupa 
Tymbark Junior a fost și una dintre primele 
competiții de anvergură națională care a susținut 
practicarea fotbalului de către fete, iar unele 
dintre ele sunt astăzi legitimate la echipe de club 
sau chiar au făcut pasul spre echipa națională, 
cum este și cazul Adinei Borodi, care la doar 18 
ani a debutat la prima reprezentativă”, a declarat 
Răzvan Burleanu, președinte Federația Română 
de Fotbal.

Competiţia se adresează atât echipelor de 
băieţi, cât şi celor de fete şi sunt organizate, 
începând cu faza pe şcoală, pe localitate, pe județ, 
zonală şi încheind cu faza naţională. Participă 
echipele unităților școlare din învățământul 
preuniversitar, forma de zi, înscriși în registrul 
matricol al unității școlare pe care o reprezintă.

“Suntem foarte bucuroși că putem asigura 
elevilor din România participarea la competiții 
sportive de această anvergură. Printr-o astfel 
de participare acoperim laturi importante ale 
educației lor precum spiritul de competiție, fair-
play-ul pe scurt, contribuim din plin la formarea 
personalității prin educație fi zică și sport aspect 
care reprezintă una dintre fi nalitățile importante 
ale învățământului românesc”, a declarat Ionel-
Florian Lixandru, Secretar de Stat Ministerul 
Educației. “Susținerea sportului românesc este 
deja o tradiție pentru compania noastră, de-a 
lungul timpului fi ind implicați în competiții 
sportive pentru copii cu scopul educării de la 
vârste mici și încurajând performanța în sport. 
Această competiție este cadrul ideal pentru 

a pune în aplicare unul dintre principiile 
companiei noastre: acela de a-i încuraja pe copii 
să practice sportul, să facă mișcare cât mai mult, 
să își dezvolte aptitudini precum fair-play-ul 
sau spiritul de echipă, care să le fi e de ajutor pe 
viitor atât pe terenul de fotbal, în competiții, cât 
și în viață. Împreună cu FRF și cu Ministerul 
Educației consider că realizăm un parteneriat 
important pentru educarea și dezvoltarea copiilor 
din România”, a spus Grzegorz Grabowski,CEO 
Maspex România.

ONSȘ Fotbal – Cupa Tymbark Junior se 
desfășoară pe trei categorii de vârstă:

• U8 (clasele 0-II, 6-8 ani, băieți și fete născuți/
născute în 2011 și mai mici)

• U10 (clasele III-IV, 9-10 ani, băieți și fete 
născuți/născute în 2009 și mai mici)

• U12 (clasele V-VI, 11-12 ani, băieți și fete 
născuți/născute în 2007 și mai mici).

“Noi la UEFA acordăm o mare importanță 
fotbalului în școli. Acesta este motivul pentru care 
mă și afl u în România. Pentru că ne preocupă și 
pentru că România are un mare potențial dat fi ind 
interesul extraordinar al elevilor din România 
pentru fotbal. Le doresc să se afl e și anul acesta 
pe lista scurtă la categoria Participare în cadrul 
UEFA Grow Awards, așa cum a fost în octombrie 
2018. Și, de ce nu, poate chiar să câștige”, a spus 
Les Howie, Grassroots Mentor UEFA.

Ambasadorii competiției sunt Miodrag 
Belodedici, dublu câștigător al Cupei 
Campionilor Europeni, jucător de bază în 
Echipa Națională a României în anii ’90, Marius 
Niculae, fost internațional, campion în România 
și Portugalia, Lucian Sânmărtean, ex-tricolor cu 
două titluri de campion național și Adina Borodi, 
în prezent jucătoare la naționala României U19, 
participantă la Cupa Tymbark în ediția 2017.

În octombrie 2018, Cupa Tymbark Junior s-a 
afl at pe lista scurtă a proiectelor nominalizate 
la categoria „Participare” în cadrul UEFA Grow 
Awards.

ÎNSCRIERI PENTRU CEA MAI MARE ÎNSCRIERI PENTRU CEA MAI MARE 
COMPETIȚIE DE COPII DIN COMPETIȚIE DE COPII DIN ROMÂNIAROMÂNIA
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Reamintim că, în februarie 2022, 
Consiliul Județean Prahova anunța 

implementarea proiectului „Creșterea 
gradului de digitalizare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din 
județul Prahova prin achiziționare de 
echipamente și servicii de conectare și acces 
Internet”, derulat de județul Prahova, în 
calitate de benefi ciar și Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Competitivitate (POC). Pe 
30 iunie 2022, a fost semnat contractul 
de achiziție, care presupunea cumpărarea 
următoarelor: 12.024 de tablete pentru 
elevii care nu au primit anterior un astfel 
de echipament; 651 de tablete grafi ce 

pentru cadrele didactice din unitățile 
incluse în proiect; 714 camere web pentru 
transmiterea on-line; 734 de laptopuri 
pentru predare online; 372 de calculatoare 
all in one pentru predare online din sala 
de clasa; 372 table interactive; 372 de 
videoproiectoare și ecrane de proiecție.

Benefi ciari ar fi  12.000 de elevi încadrați 
în învățământul preuniversitar din județ 
și 1.460 de cadre didactice care vor fi  
sprijinite cu echipamente (tablete sau kituri 
în clase) în vederea furnizării unui proces 
de învățare calitativ și incluziv. Proiectul 
a avut ca perioadă de implementare 
intervalul 01.10.2021-30.09.2022. Cum 
termenul a fost depășit, sperăm să nu fi e 
vorba și de ceva penalități...

NOU RECTOR NOU RECTOR 
LA UPG LA UPG 

PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Vineri, a avut loc al doilea tur al alegerilor 
pentru funcția de rector al Universității 

de Petrol-Gaze din Ploiești. Cu 143 de voturi, 
a fost preferat pentru această poziție conf. 
univ. dr. ing. Alin Diniță, decan al Facultății de 
Inginerie Mecanică și Electrică. Acesta și-a ales, 
la rândul său, echipa de conducere, posturile 
de prorector fi ind atribuite conf. univ. dr. ing. 
Daniela Popovici și lect. univ. dr. Alina Brezoi.

Noul rector, în vârstă de 46 de ani, a absolvit 
UPG Ploiești în 2004, la Facultatea de Inginerie 
Mecanică și Electrică, specializarea Fiabilitatea 
utilajelor petroliere și petrochimice. În 2007 
a obținut, tot la UPG, diploma de master, 
iar în 2011, a susținut la aceeași unitate de 
învățământ superior lucrarea pentru titlul de 
doctor. Cariera universitară și-a început-o în 
2004, ca preparator universitar, din 2021 este 
conferențiar, iar în prezent este șef de lucrări 
în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și 
Electrică. Diniță a mai  fost prodecan al IME 
în perioada 2016-2020, ulterior fi ind decan la 
aceeași facultate.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE

COSTUL PROIECTULUI SE RIDICĂ LA PESTE 24 MIL. LEI

Consiliul Județean Prahova a hotărât să fi nanțeze cu 
24.292.240 lei, dintr-un împrumut intern aprobat 

anul trecut, achiziționarea unor tablete pentru 64 de școli 
din județ. Banii vor fi  recuperați însă dat fi ind faptul că este 
vorba despre un proiect european, numai că decontarea 
și procedurile sunt mai greoaie, iar achiziția este deja 
realizată, echipamentele trebuind să ajungă de îndată la 
școli. De altfel, termenul de fi nalizare a proiectului a cam 
trecut, data limită fi ind fi xată pentru 30 septembrie 2022.

AU SOSIT TABLETELE PENTRU AU SOSIT TABLETELE PENTRU 
64 DE ȘCOLI DIN PRAHOVA64 DE ȘCOLI DIN PRAHOVA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Alin Diniță


