
„Uneori trebuie să fi i nepoliticos ca să-ţi fi e apreciată delicateţea.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20Nr. 2031 • 17 - 23 Noiembrie 2022

Redacție: Ploieşti, Str. Diligenţei nr. 18

www.ziarulploieştii.ro; www.zpl.ro

2 
le

i

Ziarul
NE MULȚUMIM 

CU PUȚIN...
FOARTE PUȚIN

Marius 
MARINESCU
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Orașul lui “Nea Iancu”, al 
“aurului negru”, ori al 

lui “ce bei?”, Ploieștiul nostru 
a fost mereu surprinzător. Cu 
bune, cu rele, orașul n-a dus 
lipsă de contraste, intrigi dar și 
de povești surprinzătoare.

Mitici, Cațavenci și mai ales 
mulți cetățeni turmentați au 
făcut și fac și azi ca în urbea 
noastră să nu te plictisești.

Ieri se dezbătea politichie în 
piața publică, ori la restaurantul 
Gării de Sud, iar azi se 
maimuțăresc pe holurile Casei 
Albe alți domni și domnițe, 
“iesperți” în tăiat fi rul neamului 
de găzari în patru.

Și totuși e o mică-mare 
deosebire.

Azi se discută despre lucruri 
banale, precum apa caldă și 
căldura, ori amenajarea unei 
piețe centrale…lucruri extrem 
de simple ca fi ind însă mari 
realizări, în schimb ce în 1939, 
cei care conduceau orașul 
aveau în plan crearea unui pasaj 
pietonal și auto pe sub Gara de 
Sud, din capătul Bulevardului 
până în dreptul sensului 
giratoriu de la Liceul de Chimie, 
de astăzi. (Vezi foto).

Atacuri biologice Atacuri biologice 
simulate asupra simulate asupra 

poporului americanpoporului american

Finanțare prin PNRR Finanțare prin PNRR 
pentru alte 32 de pentru alte 32 de 

proiecte din Prahovaproiecte din Prahova

Amenzi usturătoare Amenzi usturătoare 
pentru cei care refuză să pentru cei care refuză să 
se branșeze la canalizarese branșeze la canalizare

Sistemul de termofi care din Ploiești funcționează 
cu hopuri. Pentru cunoscători, era de așteptat să se 

întâmple așa, după 2 luni și jumătate de sistare a livrării 
apei calde și a agentului termic și pe fondul existenței 
unei rețele nemodernizate (parțial). Dar și societatea 
Termo Ploiești a devenit un fel de...„fuge ca dracul de 
tămâine”! Alte două persoane și-au dat demisia de la 
conducerea operatorului public de termie: președintele 

Consiliului de Administrație, Teodora Marin și directorul 
tehnic Ioan Dobrescu. Aceste plecări vin după cele ale 
directorului societății, Vasile Ionescu, și a consilierului 
local Cristian Ganea, membru în Adunarea Generală a 
Acționarilor. Măcar un lucru bun s-a întâmplat totuși 
în ultima ședință extraordinară a Consiliului Local: 
Primăria Ploiești va acorda un avans de 7 milioane de 
lei din subvențiile viitoare pe care municipalitatea le 
va plăti pentru acoperirea diferenței dintre prețul de 
producere, transport, distribuție și furnizare a energiei 
termice livrate și prețurile locale ale energiei termice 
facturate populației.” Condiția este ca întreaga sumă să 
fi e utilizată în vederea achitării în avans a consumului de 
gaze naturale către furnizorul de gaze naturale.

Organizația Națiunilor Unite a estimat că 
marți populația Terrei a ajuns la 8 miliarde 

de locuitori. Atingerea acestui prag este consecința 
creșterii duratei de viață, pe fondul îmbunătățirii 
sistemului de sănătate publică, gradului sporit de igienă 
și a educației. Următorul miliard este preconizat pentru 
2037 și se crede că ritmul de creștere este unul încetinit, 
generat de tendința de confort și individualism, plus 
mai multă educație sexuală. Creșterile cele mai mari 
sunt concentrate în țările sărace din Asia și Africa 
sub-sahariană. Secretarul general Antonio Guterres a 
declarat că este un moment de celebrare a diversității, 
dar a atras atenția asupra nevoii de protejare a 
resurselor planetei, care sunt tot mai limitate. National 
Geographic amintește că primul miliard a fost atins în 
anul 1804, la aproape 300.000 de ani de la apariția pe 
Pământ a speciei Homo sapiens.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT PLATA UNUI AVANS 
DE 7 MILIOANE DE LEI PENTRU ACHIZIȚIA DE 

GAZE PENTRU PRODUCEREA CĂLDURII

PLOUĂ CU DEMISII PLOUĂ CU DEMISII 
LA TERMO PLOIEȘTI!LA TERMO PLOIEȘTI!

Polonia, stat UE și NATO, a fost lovită de două rachete de 
fabricație rusească. Una a ucis doi civili dintr-o fermă 

situată la granița cu Ucraina, în zona orașului Przewoduv. 
Moscova susține că totul „reprezintă o provocare deliberată 
cu scopul de a escalada situația.” Ieri dimineață se făceau încă 
cercetări pentru a se stabili despre ce este vorba. Cert este 
că în ultima vreme, Rusia atacă masiv obiective energetice 
ale Ucrainei, cu rachete trase din mările Azov și Neagră ori 
din bombardiere. Nu se știe încă dacă rachetele au căzut 
accidental, dacă au fost lansate intenționat sau dacă racheta 
care a lovit Polonia a fost trasă de forțele ucrainene ca să se 
apere de o salvă rusă care viza infrastructura lor electrică. 
Guvernul polonez a decis, după o reuniune a Comitetului 
pentru Securitate Națională, să ridice nivelul de alertă al 
armatei, iar executivul polonez ia în considerare să ceară 
activarea Articolului 4 din Tratatul NATO.

DOUĂ RACHETE 
DE FABRICAȚIE 

RUSEASCĂ AU CĂZUT 
ÎN TERITORIUL NATO TERRA A TERRA A 

ATINS PRAGUL ATINS PRAGUL 
DE 8 MILIARDE DE 8 MILIARDE 
DE LOCUITORI!DE LOCUITORI!
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RECHIZITE DE 135.000 LEI PENTRU RECHIZITE DE 135.000 LEI PENTRU 
CLASA PREGĂTITOARECLASA PREGĂTITOARE

PENTRU CĂ LUCRAREA N-A FOST PENTRU CĂ LUCRAREA N-A FOST 
FĂCUTĂ LA TIMP, VOM PLĂTI FĂCUTĂ LA TIMP, VOM PLĂTI 

DUBLU PENTRU PASAJUL  BUDA!DUBLU PENTRU PASAJUL  BUDA!

În această lună, municipalitatea va distribui cele 1.824 
de pachete cu rechizite destinate copiilor din clasa 

0-pregătitoare, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 479/11.10.2022 privind  acordarea pentru anul școlar 
2022-2023 a așa-numitei „Cutia Școlarului.”

Proiectul a fost inițiat de legislativul local din dorința de 
a veni în sprijinul bobocilor din învățământul primar, cu 
un set de rechizite școlare gratuite, care să fi e utilizate de 
către micii elevi la activitățile din clasa zero. Reamintim că 
administrația ploieșteană derulează de zece ani un program 
similar, denumit „Primul ghiozdan”, prin intermediul 
căruia primesc rechizite elevii înscriși în clasa I.

„Cutia Școlarului” conține: caiet de lucru matematică; 
caiet de lucru limba română; set carioci; pahar pictură din 
material plastic; caiet tip I, A5, 2 buc; caiet matematică, A5, 
2 buc; hârtie glasată 6 culori; set de scris, 4 piese; stilou cu 
2 rezerve; acuarele 12 culori; caiet de lucru exerciții grafi ce; 

set creioane colorate; caiet de lucru pentru dezvoltare 
personală; mapă plastic cu buton, A4; set etichete școlare; 
bloc desen, A4. 

Contractul de furnizare a fost încheiat cu SC Group 
Editorial Litera SRL, la valoarea de  134.976,00 lei, fără 
TVA.

4,011 MILIOANE DE LEI PENTRU „MASA 4,011 MILIOANE DE LEI PENTRU „MASA 
CALDĂ” ÎN 8 ȘCOLI DIN PRAHOVACALDĂ” ÎN 8 ȘCOLI DIN PRAHOVA

Deunăzi vreme spuneam că Guvernul 
României a aprobat, printr-o ordonanță de 

urgență, creșterea de la 350, la 450 a numărului 
școlilor care sunt incluse, în anul școlar 2022-2023, 
în programul „Masă caldă”. De această facilitate vor 
benefi cia aproximativ 171.000 de copii din țară care 
vor primi în cadrul programului, cu titlu gratuit, un 
suport alimentar care constă fi e într-o masă caldă, 
fi e într-un pachet, în cazul în care masa caldă nu 
poate fi  asigurată, în limita unei valori zilnice de 
15 lei pentru un benefi ciar, inclusiv TVA. Mesele 
vor fi  distribuite numai în perioada desfășurării 
cursurilor.

Finanțarea acestui program este în limita sumei de 147.000.000 lei, în 2022 și 266.510.000 lei, în 2023.
Tot atunci vă spuneam că Prahova a rămas cu 8 unități școlare în acest program, nicio altă școală nefi ind inclusă în 

suplimentarea de 100 de unități. Recent, Cabinetul Ciucă a stabilit și fondurile necesare pentru asigurarea programului-
pilot derulat la nivel național. Prahova a primit 4.011.000 de lei, sumă repartizată astfel: Școala Gimnazială comuna 
Florești-625.000 de lei; Școala Gimnazială comuna Târgșoru Vechi-383.000 de lei; Școala Gimnazială sat Strejnicu, 
comuna Târgșoru Vechi-610.000 de lei; Școala Gimnazială Poseștii Pământeni, comuna Posești-441.000 de lei; Liceul 
Tehnologic „Carol I” comuna Valea Doft anei- 646.000 de lei; Școala Gimnazială comuna Șotrile-297.000 de lei; Școala 
Gimnazială comuna Aluniș-389.000 de lei; Școala Gimnazială „Traian Săvulescu”, comuna Izvoarele-620.000 de lei.

Consiliul Județean Prahova a lansat licitația pentru 
proiectarea și execuția pasajului peste DN1 

(Centura de Vest), la intersecția cu DJ 101 I  și str. Buda. 

Pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice 

apare explicit că valoarea totală a contractului este 

estimată la 114,3 milioane de lei, inclusiv TVA, din care 

lucrări propriu-zise la investiția de bază- 78,5 milioane, 

cu TVA, iar 29,3 milioane ar urma să coste devierea 
rețelelor subterane afl ate în zonă, în timp ce diferența 

presupune lucrări de proiectare și alte costuri conexe. 

Termenul de depunere a ofertelor este 14 decembrie. 

Selecția va ține cont în proporție de  85% de prețul 
oferit, restul de 15% însemnând experiența managerului 

de proiect, a expertului pe partea de proiectare structuri 
și a inginerului proiectant de drumuri și poduri.

Acest obiectiv de investiții a fost cuprins, în 2017, 
în etapa a II-a a Programului Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL), cu suma de 25,638 milioane de lei. 
Ulterior, cota de fi nanțare asigurată de Guvernul 
României a crescut la 47 de milioane de lei. Nu se știe 
din ce motiv, proiectul a întârziat nepermis de mult, câte 
trei, respectiv, doi ani, din mandatele PSD (2016-2020) 
și PNL (2021-2022) la președinția Consiliului Județean 
Prahova, iar acum suportăm consecințele: dublarea 
prețului investiției. În loc așadar să plătim pe acest pasaj 
până la 50 de milioane de lei, dacă era realizat la timp, 
acum vom achita o factură de 114,3 milioane de lei!
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INCENDIU VIOLENT LA O CASĂ DIN 
PREDEAL SĂRARI

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o 
casă în satul Zămbroaia, comuna Predeal Sărari. 
Prima intervenție, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, a fost 
asigurată de două autospeciale de stingere cu apă 
și spumă și o ambulanță SMURD. „La sosirea 
salvatorilor, incendiul se manifesta generalizat, 
pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Astfel, 
forțele de intervenție au fost suplimentate cu 
o a treia autospecială de stingere. Intervenția a 
fost fi nalizată după două ore de luptă cu focul”, 
a precizat ISU Prahova. În urma incendiului, o 

femeie în vârstă de 52 de ani a fost transportată 
la spital cu atac de panică.

PERCHEZIȚII ÎN PLOIEȘTI LA 
PERSOANE BĂNUITE DE FURT

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești au pus în executare șapte mandate de 

percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești, 

la persoane bănuite de furt califi cat, distrugere 

și lovire sau alte violențe. Nouă tineri cu vârstele 

cuprinse între 13 ani și 17 ani au fost conduși la 

sediul unității de poliție, în vederea audierii, în 

prezența reprezentanților legali. „Polițiștii Secției 
nr.1 de poliție Ploiești au documentat activitatea 
infracțională a tinerilor care în cursul anului 

2022 ar fi  sustras bunuri, dar și diverse sume 
de bani din locuințe și societăți comerciale. În 
urma săvârșirii infracțiunilor aceștia ar fi  distrus 

mai multe obiecte de mobilier. Totodată, tinerii 

ar fi  exercitat acte de violenţă asupra altor tineri, 

dar și asupra unei persoane cu dizabilități”, 

a precizat Inspectoratul de Poliție Județean 

Prahova. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 

17.800 de lei. „În urma perchezițiilor efectuate 
au fost descoperite o parte din bunurile sustrase, 
dar și mijloace materiale de probă. Activitățile 
au benefi ciat de sprijinul jandarmilor din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova și 
Grupării de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab» 
Ploiești”, a mai anunțat IPJ Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

SE DISTRIBUIE SE DISTRIBUIE 
AJUTOARELE AJUTOARELE 
ALIMENTARE ALIMENTARE 
ÎN PLOIEȘTIÎN PLOIEȘTIMaria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MODERNIZARE STRĂZI, MODERNIZARE STRĂZI, 
ÎN ORAȘUL PLOPENIÎN ORAȘUL PLOPENI

Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare, structură afl ată în 

subordinea Primăriei Ploiești, anunță că, 
în perioada 14 noiembrie-23 decembrie 
2022, se distribuie pachetele alimentare pe 
liste, iar în intervalul 27 decembrie 2022-10 
ianuarie 2023, cele pe listele suplimentare. 
Categoriile care vor benefi cia de acest 
ajutor european, derulat prin Programul 
Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD), sunt cele stabilite 
prin OUG 84/2020:

-membrii familiilor și persoanele singure 
cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă 
a primarului, dreptul la un venit minim 
garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu 
modifi cările și completările ulterioare;

-membrii familiilor benefi ciare de 
alocație pentru susținerea familiei acordată 
în baza Legii nr.277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei, republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

Pe listele suplimentare sunt eligibile 
persoanele/familiile afl ate temporar în 
situații critice de viață, respectiv, victime 
ale calamităților, persoane dependente 
(persoanele cu handicap grav și accentuat, 
adulți și copii,  nerezidente) și în alte 
situații asemănătoare stabilite prin anchete 
sociale și care se afl ă în situații deosebite de 
vulnerabilitate, precum și persoanele care 
locuiesc în așezările informale.

Fiecare benefi ciar primește o cutie care 
va conține produse alimentare de bază cu o 
greutate totală de 25,36 kg, iar acestea vor fi  
ridicate personal de către destinatarii fi nali, 
pe baza actului de identitate (în original), de 
la Cantina Socială din Ploiești, cu sediul în 
strada Mihai Bravu nr.231, după următorul 
program: luni-joi, între orele 08.30-
16.00 și vineri, între orele 08.30-14.00.
Pentru persoanele nedeplasabile,  la 
sesizarea unui membru al familiei sau a 
unei terțe persoane, se va asigura livrarea 
ajutoarelor la domiciliu sau la locuința 
declarată.

Primăria Plopeni a primit fi nanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru 
două proiecte: reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local, în valoare de 

5.261.327,08 lei și reabilitare și modernizare infrastructură de canalizare cartier Diana și zona de blocuri 
C, în valoare de 6.126.343,70 lei. Pentru prima investiție, autoritățile au lansat licitație pentru proiectare și 
asistență tehnică. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a fost fi xat pentru 12 decembrie. Valoarea 
totală estimată a contractului este de 5,3 milioane, din care construcții + montaj reprezintă 5,2 milioane 
lei. Ca să vedem cât de necesară este reparația străzilor, cităm din Strategia de Dezvoltare 2021-2027 
a orașului: „circulația în interiorul orașului 
se face printr‐o rețea de drumuri publice 
modernizate, cu lățimea părții carosabile de 
7,00 m și trotuare de la 1,50 la 3,00 m. Natura 
îmbrăcăminții rutiere este preponderent din 
asfalt. Drumurile măsoară 13,5 km. Arterele 
principale sunt înguste și nu permit amenajări 
suplimentare. Este necesară reabilitarea și 
modernizarea întregii rețele de străzi odată cu 
modernizarea rețelelor subterane de alimentare 
cu apă, canalizare și comunicații.”

UN PRIM PAS PENTRU 
RENOVAREA BLOCULUI 

SOCIAL DE PE ALEEA CĂTINEI

Primăria Ploiești organizează achiziție directă 
pentru atribuirea contractului de servicii de 

proiectare, faza proiect tehnic și asistență tehnică 
pentru proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de locuit 
ale persoanelor afl ate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) 4- 
Reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești 

Nord, bloc 27 A, Aleea Cătinei nr.3-reabilitare, 
modernizare și recompartimentare.” Valoarea 
estimată, fără TVA, este de 95.000,00 lei, din care 
80.000,00 lei, fără TVA, înseamnă proiecul tehnic 
și detaliile de execuție, iar 15.000 lei, fără TVA, 
asistența tehnică din partea proiectantului. Afl at 
în proprietatea municipalității, blocul social a 
fost construit în urmă cu mai bine de 50 de ani, 
cu destinația de cămin pentru elevii navetiști ai 
CN „Nichita Stănescu”. În fi nal însă a fost folosit 
ca locuințe sociale. În 2003 a suportat renovări 
complete, iar în 2014, blocul nu mai era alimentat 
cu apă caldă din cauza datoriilor acumulate de 
chiriași la plata facturilor.

Acum doi ani, Primăria Ploiești a anunțat 
că blocul este propus pentru reabilitare și 
modernizare prin programul GAL. Abia acum se 
face primul pas, urmând ca după etapa respectivă 
proiectul să fi e depus spre a primi fi nanțare 
europeană. Municipalitatea propune realizarea 
unor apartamente cu două, respectiv o cameră, 
dotate cu baie și bucătărie proprie, prin gruparea 
a două până la patru unități de cazare existente. Se 
reduce astfel numărul unităților de locuit de la 150 
de camere, la 55 de apartamente.
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FEMEIE ÎN VÂRSTĂ DE 88 DE ANI, 
DISPĂRUTĂ, GĂSITĂ DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție 
Cărbunești au fost alertați de către o femeie, cu 
privire la faptul că nu mai știe nimic de soacra 
sa, în vârstă de 88 de ani, care a plecat de la 
domiciliul comun din satul Cărbunești și nu s-a 
mai întors. Membrii familiei au plecat în căutarea 
bătrânei, însă fără nici un rezultat. „Imediat după 
momentul apelului, polițiștii Secției de poliție 
rurală Bălțești au constituit o echipă operativă 
și au pornit cu încredere că o vor găsi teafără și 
nevătămată”, a precizat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. După aproximativ o oră de 
cercetări, polițiștii au descoperit că femeia dată 
dispărută era căzută într-o zonă cu mărăcini, 

pe un deal din apropierea locuinței. Femeia era 
conștientă, dar destul de slăbită. După ce a fost 
consultată de personalul medical sosit la fața 
locului, a reușit să povestească polițiștilor că ar 
fi  plecat să culeagă păpădie pentru păsările din 

gospodărie. La un moment dat acesteia i s-a 
făcut rău și a căzut. Din fericire, femeia a fost 
găsită la timp de cei patru polițiști care au plecat 
în căutarea persoanei date dispărute.

ACCIDENT FEROVIAR ÎN COMUNA 
TEIȘANI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pe raza  satului Malu Vânăt, comuna 
Teișani, după ce un autoturism a fost acroșat 
de un tren de călători. În momentul producerii 
accidentului, potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență (ISU) Prahova, în autoturism 
se afl au cinci ocupanți. În urma impactului, o 
persoană a necesitat asistență medicală, însă a 
refuzat transportul la spital. Trenul circula pe 
ruta Măneciu - Ploiești Sud.

În plină criză fi nanciară, economică și 
energetică, generată de pandemie și război, 

Guvernul s-a gândit că România nu are sufi cienți 
bugetari, așa că și-a propus să mai angajeze 
alții! Purtătorul de cuvânt al Exectivului, Dan 
Cărbunaru, a declarat: „Guvernul a aprobat 
memorandumul privind prima sesiune de 
organizare de concursuri sau examene pentru 
ocuparea de posturi vacante sau temporar vacante 
în instituții publice locale. Este vorba de 1.116 
posturi vacante sau temporar vacante, toate venite 
ca urmare a unor solicitări din partea autorităților 
publice locale. Vă pot prezenta câteva detalii în 
acest sens: pentru salubrizare și domeniu public- 
533 de posturi, pentru spitale și școli-207 posturi, 
pentru asistență socială-128 de posturi.”

În septembrie 2022, Ministerul Finanțelor 
Publice arată că numărul de posturi ocupate 
în instituțiile și autoritățile publice se ridică 
la 1.255.323, cu 21.937 mai mult decât în 
septembrie 2021 (1.233.386 de angajați). Deci în 
loc să micșorăm grila bugetară, noi o mărim și 
asta în vreme ce populația țării scade de la an la 
an! Dar haideți să vedem care mai era aparatul 
central și local, plus numărul de angajați, în luna 
septembrie 2022. Asta ca să știți de ce ar mai fi  
fost nevoie de alți 1.116 de angajați:

ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ-
793.132 de posturi ocupate, din care:

1. Instituții fi nanțate integral din bugetul de 
stat-581.852
-Administrația Prezidențială-278
-Senatul României-879
-Camera Deputaților-1.741
-Înalta Curte de Casație și Justiție-528
-Curtea Constituțională-94
-Consiliul Legislativ-102
-Curtea de Conturi-1.654
-Consiliul Concurenței-384
-Avocatul Poporului-145
-Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității-227
-Consiliul Național al Audiovizualului-124
-Secretariatul  General al Guvernului-4.984
-Ministerul  Afacerilor  Externe-1.940
-Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administratiei-986
-Ministerul Finanțelor -24.869
-Ministerul Justiției-16.801
-Ministerul Apărării Naționale-74.637
-Ministerul Afacerilor Interne-123.228
-Ministerul Muncii și Protecției Sociale-4.081
-Ministerul Tineretului și Sportului-121
-Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale-5.907
-Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-3.327
-Ministerul Transporturilor și 
Infrastructucturii-654
-Ministerul Educatiei-275.175
-Ministerul Sănătății-18.319
-Ministerul Culturii-427
-Ministerul  Public-6.147
-Agenția Națională de Integritate-101
-Serviciul de Protecție și Pază-1.465
-Serviciul de Telecomunicații Speciale-2.983
-Ministerul Economiei-992
-Ministerul Energiei-351
-Academia Română-3.287
-Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. 
Siguranța Alimentelor-226
-Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în per. 1945/1989-28
-Ofi ciul Registrului Național al Informațiilor 
Secrete de Stat-82
-Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării-74
-Agenția Națională de Presă AGERPRES-276
-Institutul Cultural Român-130
-Consiliul Superior al Magistraturii-352
-Autoritatea Electorală Permanentă-397
-Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu 

Caracter Pers.-36
-Consiliul Economic și Social-33
-Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor-92
-Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului-194
-Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene-1.541
-Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților-161
-Academia Oamenilor de Știință din România-29
-Inspecția Judiciară-97
-Consiliul de Monitorizare a Implementării 
Convenției-19
-Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-652
-Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării-268
-Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de 
Sanse-227

2. Instituții fi nanțate integral din bugetele 
asigurărilor sociale-8.317

3. Instituții subvenționate din bugetul de 
stat și bugetul asig. pt. șomaj-44.132

4.Instituții fi nanțate integral din venituri 
proprii (adică tot din banii noștri, din 
contribuții la săntate)-158.831

 din care:
-unități sanitare fi nanțate din FNUASS-80.487
-unitățile de învățământ superior de stat-63.871
-alte instituții-14.473

II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
LOCALĂ-462.191 din care:

1. Instituții fi nanțate integral din bugetele 
locale-281.939

din care:
-învățământ preuniversitar-4.824
-autorități executive locale-277.115

2. Instituții fi nanțate integral sau parțial din 
venituri proprii-180.252 din care:
-unități sanitare din rețeaua sanitară a 
autorităților locale-146.661

DIN SEPTEMBRIE 2021 ȘI PÂNĂ 
ÎN SEPTEMBRIE 2022 NUMĂRUL 
BUGETARILOR A CRESCUT CU 

21.937 DE PERSOANE

ÎN PLINĂ CRIZĂ FINANCIARĂ ÎN PLINĂ CRIZĂ FINANCIARĂ 
ȘI ENERGETICĂ, STATUL A DAT ȘI ENERGETICĂ, STATUL A DAT 

DRUMUL IAR LA ANGAJĂRI!DRUMUL IAR LA ANGAJĂRI!
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BĂRBAT PRINS ÎN PRAHOVA DUPĂ CE 
A RĂPIT ȘI ABUZAT SEXUAL DOUĂ 

FETIȚE DIN BRAȘOV
Alerta de răpire copil a fost dată după ce 

mama celor două fetițe ar fi  semnalat faptul că 
bărbatul, în vârstă de 42 de ani, sub pretextul că le 
duce pe minore la un grătar, le-ar fi  luat de acasă, 
însă nu s-ar fi  mai întors cu ele și nu a avut nici 
telefonul deschis. Cele două minore, în vârstă 
de 10 ani, respectiv 12 ani, au fost identifi cate 
și depistate pe raza comunei Valea Călugărească 
din Prahova, iar bărbatul a fost condus la audieri 
în vederea stabilirii cu exactitate a stării de fapt. 
Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că 
bărbatul, prin exercitarea de constrângeri fi zice 
și amenințări, ar fi  abuzat sexual de cele două 

fetițe. În baza probatoriului administrat în 
cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de 
ore și introdus în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al Inspectoratului de 
Poliție Județean Brașov. Cele două minore 
au fost preluate de către un reprezentant 
al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Brașov, fi ind 
instituționalizate și internate în regim 
de urgent. Ulterior, instanța de judecată 
a dispus arestarea bărbatului pentru 30 
de zile. Bărbatul nu este la prima faptă 
de acest gen. El a mai fost condamnat 
și în trecut pentru aceleași oribile fapte 
însă a fost eliberat mai devreme, în baza 
recursului compensatoriu.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

NE MULȚUMIM CU 
PUȚIN...FOARTE PUȚIN

Rețineți deci: 1939-pasaj pe sub 
Gara de Sud. Din păcate începutul 

războiului a dus la stoparea proiectului și, 
deși ministerul lucrărilor publice de atunci 
prevăzuse și 80 de milioane de lei pentru 
demararea lucrărilor, totul a fost sistat și 
apoi abandonat, prioritățile, fi resc, nemai 
fi ind aceleași.

Asta, în condițiile în care astăzi, 2022, 
ne câcâim să refacem, de mai bine de 20 
de ani, pasajele pietonale din Bariera 
București, să extindem un amărât de pasaj 
la Podul Înalt, să facem niște ieșiri-intrări 
decente și nesugrumate de trafi c în și din 
oraș…și alte asemenea sforțări ale zecilor 
de Dandanache care tronează în fruntea 
orașului.

Deci, se vede treaba că în timp ce 
înaintașii noștri vedeau în viitor noi 
suntem campioni la bătutul pasului pe loc.

Ăștia suntem...sau, mai exact, ăștia am 
ajuns!

Localitatea Bătrâni este una din cele 15-20 de 
așezări din Prahova care nu se pot susține 

fi nanciar prin puterea propriului buget local. Ca 
urmare, este nevoie de ajutor guvernamental sau 
județean ori de fonduri europene pentru a asigura 
minima dezvoltare a infrastructurii publice. Este 
și cazul renovării și extinderii sediului Primăriei. 
În prezent, este în derulare procedura de achiziție 
a lucrărilor de reabilitare, modernizare, extindere 
și dotare a imobilului în care funcționează 
administrația locală, dar banii și investiția în sine 
vor fi  suportate de Compania Națională de Investiții 
(CNI), valoarea fi ind estimată la 2,4 milioane de lei.

De altfel, primarul Forin Nicolae Stoica și-a fi xat 
pentru acest mandat mai multe proiecte, din care 

reamintim:
-Înfi ințare distribuție apă, canalizare și stație de 

epurare (AFM);
-Extindere rețea de alimentare cu apă (PNDL II);
-Modernizare drumuri de interes local, apărare 

maluri (PNDL II).
-Modernizare iluminat public stradal (AFM);
-Asfaltare și modernizare drumuri de interes 

local (Anghel Saligny);
-Reabilitare și modernizare Cămin Cultura 

(CNI);
-Reabilitare și modernizare sediu Primărie/

Consiliul Local (CNI);
-Extindere rețea energie electrică de joasă 

tensiune (CJ Prahova și fonduri locale);
-Reactualizare PUG (Guvern);
-Creșterea gradului de utilizare a internetului 

pentru învățământ on-line (POC);
-Dotarea școlilor și grădinițelor cu echipamente 

de protecție și dispozitive medicale (POIM);
-Introducerea rețea de alimentare cu gaze 

prin parteneriatul „Înfi ințare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în județul Prahova- 
comunele Cerașu, Ariceștii Zeletin, Starchiojd, 
Bătrâni, Posești, Cărbunești” (POIM).

SEDIUL PRIMĂRIEI BĂTRÂNI, SEDIUL PRIMĂRIEI BĂTRÂNI, 
RENOVAT DE CNIRENOVAT DE CNI

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Cseke 

Attila, a semnat 10 noi contracte, fi nanțate 
prin Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, în valoare de 125.791.099,66 de lei, 
pentru modernizarea infrastructurii rutiere 
și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare. Acestea se alătură celorlalte 49 de 
contracte, în valoare totală de 532.068.402,01 
lei, care au fost semnate, până în prezent, în 
cadrul PNI „Anghel Saligny”. Din Prahova, 
fi gurează o singură investiție, cea de la Aluniș, 
care privește construirea unui pod peste 
pârâul cu același nume, în punctul Vasile 
Marin, valoarea lucrărilor fi ind estimată la 
5.265.813,03 lei.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, a semnat 25 de noi 

contracte fi nanțate prin Componenta 10- Fondul Local 
din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contractele încheiate între autorități publice locale 
și Ministerul Dezvoltării vizează achiziționarea de 
mijloace de transport nepoluante și stații de încărcare, 
iar valoarea totală a acestora este de 125.162.305,76 
lei. Aceste proiecte se alătură celorlalte 15 contracte de 
fi nanțare semnate, până în prezent, prin C10-Fondul 
Local din PNRR. Din Prahova, pe listă fi gurează comuna 
Gherghița, contractul semnat vizând cumpărarea unui 
microbuz care să deservească comunitatea locală. 
Valoarea proiectului este de 1.171.602,60 lei.

PRIMĂRIA ALUNIȘ, FINANȚARE PRIMĂRIA ALUNIȘ, FINANȚARE 
DE PESTE 5 MILIOANE PRIN PNI DE PESTE 5 MILIOANE PRIN PNI 

„ANGHEL SALIGNY”„ANGHEL SALIGNY”

COMUNA GHERGHIȚA COMUNA GHERGHIȚA 
CUMPĂRĂ UN CUMPĂRĂ UN 

MICROBUZ PRIN PNRRMICROBUZ PRIN PNRR
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S-A ALES CU DOSAR PENAL DUPĂ CE A 
FURAT O BICICLETĂ LĂSATĂ LÂNGĂ 

BISERICĂ
Polițiștii Secției de poliție rurală Puchenii 

Mari au fost sesizați de către o persoană despre 
faptul că i-ar fi  fost sustrasă bicicleta, pe care o 
lăsase în apropierea unei biserici. Din primele 
verifi cări, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova, a reieșit că o tânără, în vârstă 
de 24 de ani, în timp ce participa la o ceremonie 
religioasă ar fi  lăsat bicicleta personală rezemată 
de gardul bisericii, neasigurată. „După 
terminarea ceremoniei apelanta a constatat lipsa 
bicicletei. În urma verifi cărilor efectuate a fost 
identifi cată și depistată persoana bănuită de 

comiterea faptei ca fi ind un bărbat în vârstă de 
50 de ani din comuna Puchenii Mari. Prejudiciul 
cauzat a fost recuperat în totalitate. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt”, a precizat IPJ Prahova.

RAZII PE DN1 ȘI PE DN1A, ÎN PRAHOVA. 
ZECI DE AMENZI ȘI 13 PERMISE AUTO 

REȚINUTE
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului 

de Poliție Județean Prahova au continuat 
activitățile de combatere a indisciplinei în trafi c 
și au aplicat 183 de sancțiuni contravenționale, 
au reținut 13 permise de conducere și au retras 
șase certifi cate de înmatriculare ca urmare a 
neregulilor constatate în trafi c. Polițiștii din 

cadrul Serviciului Rutier Prahova au organizat 
și desfășurat o acțiune în sistem integrat 
împreună cu polițiștii Serviciului Rutier Brașov 
pentru reducerea riscului rutier pe DN1 E60 și 
DN1 A. Ca urmare a activității, polițiștii rutieri 
prahoveni, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova, au aplicat 85 de sancțiuni 
contravenționale conducătorilor auto care au 
încălcat normele rutiere în vigoare, dintre care 
50 de sancțiuni pentru conducătorii auto ce nu 
au respectat regimul legal de viteză. „Ca măsură 
tehnico-administrativă, dintre cele 13 permise 
de conducere, 6 au fost reținute pentru efectuarea 
unor depășiri neregulamentare. Valoarea totală 
a sancțiunilor aplicate este de peste 75.000 de 
lei”, a anunțat IPJ Prahova.
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CÂT VOM 
PLĂTI 

ENERGIA 
ELECTRICĂ 

ANUL 
VIITOR

Guvernul a adoptat 
Ordonanța de Urgență 

privind modifi carea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienților fi nali din piața 
de energie electrică și gaze naturale 
în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 
2023. Chiar dacă până la fi nalul 
acestui an vor rămâne în vigoare 
prevederile actuale, din ianuarie 
2023, tarifele vor fi  aplicate astfel:

-consumatorii casnici cu un 
consum de până în 100 KWh/lună 
vor plăti, ca și în prezent, 0,68 lei/
KWh;

-consumatorii casnici cu un 
consum de până 255 KWh/lună vor 
plăti 0,8 lei/KWh;

-consumatorii casnici cu un 
consum până în 300 KWh/lună vor 
plăti primii 255 de KWh cu 0,8 lei/
KWh, iar diferența cu 1,3 lei KWh/
lună;

-consumatorii casnici cu un 
consum peste 300 KWh/lună vor 
plăti 1,3 lei/KWh;

-IMM-urile, școlile, unitățile 
sanitare, lăcașurile de cult, 
instituțiile publice și producătorii de 
medicamente vor plăti 1 leu/KWh;

-agenții economici vor plăti 1,3 
lei/KWh.

Pe perioada 1 ianuarie 2023-31 
martie 2025, se mai arată în OUG, 
se instituie mecanismul de achiziție 
centralizată de energie electrică. 
Ministerul Energiei va face evaluări 
periodice și, dacă este cazul, se vor 
aduce alte ajustări pe parcurs.

La o lună după ce și-a reluat activitatea, Casa 
de Comerț Agroalimentar „Unirea” a încheiat 

contracte-cadru cu peste 50 cooperative și producători 
agricoli pentru livrarea a peste 140 de tone de produse 
agroalimentare. Ministerul Agriculturii arată că CCA 
„Unirea”a facilitat livrarea către rețeaua de retail legume-
fructe (cartofi  alb si roșu, dovleac plăcintar, varza albă 
și roșie, morcov, ridichi negre și sfeclă roșie, prune 
uscate) și produse de băcănie    (dulceață de dovleac, 
dulceață de gutui, pastă de măceșe, fasole boabe în 
saramură).  Pentru valorifi carea producției românești 
s-au încheiat parteneriate cu Carrefour, Metro, Penny, 
Kaufl and și Profi .

În vederea valorifi cării produselor locale pe lanțul 

scurt de aprovizionare, conducerea Casei „Unirea” a 
inițiat o serie de discuții cu reprezentanții rețelelor 
de magazine locale. Un prim astfel de proiect de 
preluare a produselor obținute pe plan local de către 
magazinele din zonă va fi  început în județul Cluj, astfel 
de parteneriate urmând a fi  încheiate, treptat, la nivelul 
întregii țări. Pe lângă accesul produselor românești 
în hypermarketuri și în rețelele locale de magazine, 
conducerea CCA negociază cu reprezentanții retailerilor 
pentru a le pune la dispoziție producătorilor spații din 
parcările hypermarketurilor pentru organizarea de 
târguri și piețe volante la sfârșitul săptămânii, astfel 
încât consumatorii să aibă posibilitatea să achiziționeze 
produsele românești direct de la producători.

CASA „UNIREA” 
LIVREAZĂ 
PRODUSE 

ROMÂNEȘTI ÎN 
6 LANȚURI DE 

MAGAZINE

AMENZI USTURĂTOARE PENTRU 
CEI CARE REFUZĂ SĂ SE 

BRANȘEZE LA CANALIZARE
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  Publice și 

Administrației  (MDLPA) a trimis în țară o circulară 
prin care le cere primarilor să ia măsuri urgente ca toate 
familiile să se racordeze la rețelele publice de canalizare. 
WC-urile din fundul curții și fosele septice au fost 
interzise pe tot teritoriul țării, cel puțin acolo unde există 
rețele de canalizare. Potrivit documentului, primarii au 
obligația de a întocmi o listă cu toți cei care au acces la 
sistemul de canalizare, dar care nu s-au branșat la acesta. 
Lista va ajunge la Garda de Mediu, care va aplica amenzi 
cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei celor care nu vor 
rezolva această problemă în maxim trei luni de la primul 
avertisment. Conform datelor Eurostat, în România 
sunt 3,98 milioane de locuințe în mediul rural, dintre 
care 1,8 milioane de locuințe au în continuare WC-ul 
în fundul curții. Dintre cele 3,98 milioane de locuințe, 
2,9 milioane au acces la o rețea de canalizare, dar dintre 
acestea, doar 2,2 milioane sunt branșate.
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ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. BĂRBAT LOVIT 
DE UN AUTO

Accidentul rutier s-a produs la intersecția 

străzilor Libertății cu Mărășești din Ploiești. Un 

bărbat în vârstă de 72 ani, în timp ce se afl a în 

traversarea părții carosabile, a fost accidentat de 

un auto care transporta persoane în regim taxi. 

Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 62 de 

ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 

0. „În urma impactului, pietonul a suferit vătămări 

corporale, fi ind transportat la spital pentru 

acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, a 

precizat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.  

BĂRBAT REȚINUT LA BREAZA. 
ESTE BĂNUIT CĂ A LOVIT CU O BÂTĂ 

UN ALT BĂRBAT 
Polițiștii orașului Breaza au reținut un 

bărbat în vârstă de 54 de ani bănuit de săvârșirea 

infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Polițiștii 

au fost sesizați, prin apel 112, de  către un bărbat 

în vârstă de 50 de ani din orașul Breaza cu privire 

la faptul că ar fi  fost agresat de către un alt bărbat. 

„Deplasați la fața locului polițiștii au constatat că 

cele sesizate se confi rmă, identifi când persoanele 

implicate care au declarat că în timp ce se afl au 

în piața orașului Breaza, în urma unui confl ict 

verbal, dar și pe fondul consumului de alcool, 

bărbatul în vârstă de 54 de ani l-ar fi  lovit pe 

apelant cu o bâtă în zona capului, provocându-i 

leziuni. Bărbatul în cauză a fost transportat la 

spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a 

anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 

În urma probatoriului administrat, potrivit IPJ 

Prahova, față de bărbatul de 54 de ani a fost luată 

măsura reținerii pentru 24 de ore urmând să fi e 

prezentat unităţii de parchet competente pentru 

luarea unei alte măsuri preventive. În cauză, a 

fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Asociația „Pădurea Copiilor” a lansat, pe 13 noiembrie, 
campania de împădurire în Parcul Municipal Ploiești 

Vest, cu participarea a 300 de voluntari, din care peste 50 de 
cetățeni ucraineni, benefi ciari ai Fundației „Terre des hommes” 
România. Printre voluntari s-au afl at, de asemenea, angajați ai 
OMV Petrom, Mega Image, Mindit, precum și o echipă Teach 
for Romania. Inițiativa, care va avea ca rezultat fi nal înfi ințarea 
unei păduri urbane în Parcul Municipal Ploiești Vest, face parte 
din cel mai amplu program privat de împădurire, „România 
plantează pentru mâine”, susținut de OMV Petrom, cu sprijinul 
a șase ONG-uri partenere. Suprafața pădurii urbane înfi ințate 
în Ploiești va fi  de 6.500 mp, cu 20.000 de puieți forestieri și 
ornamentali, din peste 30 de specii, plantați în campania de 
toamnă 2022 și primăvara anului 2023.

La mai bine de doi ani și jumătate de la semnarea cererii de fi nanțare 
(05.05.2020), Primăria Ploiești a început procedurile de achiziție servicii de 

proiectare și execuție pentru un proiect european care vizează reabilitarea bazei 
materiale transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze). Derulat 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, proiectul avea inițial o valoare 
de 91.410.227,31 lei, din care 89.420.970,54 lei înseamnă fonduri nerambursabile. 
Documentația pentru licitație de pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice vorbește 
însă de numai 50,9 milioane de lei, cu tot cu TVA. Termenul de depunere a ofertelor 
este 16 decembrie, dată care oferă posibilitatea ca lucrările să fi e începute măcar la 
data la care ofi cial ar fi  trebuit fi nalizate (30.04.2023). Departajarea ofertelor se va 
face în funcție de următorul algoritm: 80%- prețul cel mai scăzut, 12%-experiența 
profesională a ofertanților și 8%- planul de management al calității.

Prin acest proiect, conform fi șei, vor fi  autorizate lucrări de reabilitare și modernizare 
a ansamblurilor de clădiri ce intră în componența depoului pentru tramvaie, respectiv 
a autobazei pentru troleibuze și autobuze. În cadrul serviciului de transport public de 
călători, aceste infrastructuri cumulează multiple funcțiuni: administrative, de spații 
de depozitare, de ateliere de reparații, vopsitorii sau spălătorii, fi ind caracterizate de 
o stare avansată de degradare. 
În acest context, realizarea 
investițiilor propuse va 
asigura angajaților condiții 
optime de confort și 
siguranță pentru desfășurarea 
activității, va genera spații 
adecvate de conservare 
a mijloacelor moderne 
de transport, va diminua 
emisiile de gaze cu efect de 
seră, confi gurând totodată un 
spațiu urban atractiv.

PRIMĂRIA CÂMPINA MODERNIZEAZĂ SALA DE 
SPECTACOLE A CASEI DE CULTURĂ

Bugetul municipal a rezervat în acest an 1,99 milioane de lei, inclusiv TVA, pentru 
modernizarea sălii mari de spectacole a Casei de Cultură „Geo Bogza”, din 

Câmpina. Lucrările tocmai au început, iar primarul Alin Moldoveanu a transmis: „Este 
un proiect la care eu, personal, țin foarte mult. Vrem să avem  o infrastructură frumoasă 
și modernă pentru evenimentele culturale. Vreau ca toți câmpinenii să fi e mândri de 
Casa de Cultură și să vină aici cu drag. Nu știu dacă din anii ’60, când a fost construită 
această clădire, s-au mai făcut lucrări de modernizare la sala de spectacole. Probabil că 
nu. Le facem noi acum și le vom face în așa fel încât să le placă tuturor celor care vor 
trece pragul instituției. Avem multe evenimente pe care dorim să le organizăm în cadrul 
proiectului cultural «Câmpina artelor». Avem atât de multe lucruri frumoase de făcut 
pentru a bucura sufl etul publicului de toate vârstele. Vom avea și o sală de spectacole pe 
măsură, la Casa de Cultură.”

PLANTĂRI ÎN 
VIITOAREA PĂDURE 

DIN PARCUL 
MUNICIPAL VEST

LICITAȚIE PENTRU 
MODERNIZAREA 

DEPOULUI DE TRAMVAIE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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FINANȚARE PRIN FINANȚARE PRIN 
PNRR PENTRU ALTE PNRR PENTRU ALTE 

32 DE PROIECTE 32 DE PROIECTE 
DIN PRAHOVADIN PRAHOVA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a 
aprobat 616 noi investiții, în 455 de localități din România, prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 
2.853.840.014,81 lei. 

Pentru C5-Valul Renovării au fost aprobate 129 de noi proiecte, în 
valoare totală de 1.480.065.627,46 lei, depuse de 4 autorități centrale și 68 
de unități administrativ-teritoriale. Proiectele includ lucrări de efi cientizare 
energetică și asigurarea siguranței seismice și la incendiu a blocurilor de 
locuințe și a clădirilor publice.

Pentru C10-Fondul Local au fost aprobate 487 de noi proiecte, în valoare 
totală de 1.373.774.387,35 lei, pentru care au depus cereri de fi nanțare 387 
de unități administrativ-teritoriale. Proiectele vizează realizarea de 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 carea urbană.

Aceste 616 proiecte li se alătură celor 3.274 aprobate începând din luna 
octombrie și celor 128 pentru care au fost semnate deja contractele de 
fi nanțare prin cele două componente, ceea ce reprezintă un total de 4.018 
proiecte aprobate până în prezent.

31 DE PROIECTE PRIN C10-FONDUL 
LOCAL ȘI 1 PRIN C5-VALUL RENOVĂRII

Pentru Fondul Local, din Prahova au primit fi nanțare 21 de proiecte, 
depuse de primăriile din 24 de localități. Acestea se referă la amenajarea 
unor piste de biciclete, elaborarea PUG în format GIS și planifi care urbană. 
Localitățile care au depus dosare de fi nanțare sunt: 
-Aluniș: actualizare si elaborare in format GIS a Planului Urbanistic 
General al comunei -527.221,17 lei;
-Berceni (2 proiecte): elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic 
General -527.221,17 lei, piste pentru biciclete -2.190.896,86 lei;
-Bucov: elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului 
și de planifi care urbană a comunei -527.221,17 lei; 
-Ceptura (2 proiecte): elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic 
General- 527.221,17 lei, modernizare sistem de scurgere și de evacuare ape 
pluviale, trotuare și piste de biciclete pe DJ 102 N, satul Ceptura de Jos- 
2.170.979,62 lei;
-Cocorăștii Mislii (2 proiecte): elaborarea/actualizarea în format GIS 
a documentelor de amenajare a teritoriului și de planifi care urbană in 
cadrul UAT- 159.460,04 lei, asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde, piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan în cadrul UAT- 

1.411.781,13 lei;

-Filipeștii de Târg: amenajare pista de biciclete pe DC112B, cu un sens de mers, 

pe ambele părți ale drumului, în satul Filipestii de Târg - 1.739.829,86 lei;
-Măgurele: construire piste pentru biciclete- 2.190.896,86 lei;
-Mănești (2 proiecte): elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor 
de amenajare a teritoriului și de planifi care urbană- 453.550,79 lei, 
asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru biciclete la 
nivel local- 1.581.663,51 lei;
-Plopu: actualizarea si elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic 
General al comunei Plopu- 527.221,17 lei;
-Puchenii Mari: actualizare Plan Urbanistic General- 527.221,17 lei;
-Râfov: construire piste pentru biciclete în satele Buda și Palanca- 
1.347.342,99 lei;
Scorțeni (2 proiecte): elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor 
de amenajare a teritoriului și de planifi care urbană- 820.121,82 lei, 
asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, piste pentru biciclete la 
nivel local- 1.171.602,60 lei;
-Șotrile: amenajare piste pentru biciclete-1.897.996,21 lei;
-Vâlcănești: actualizare în format digital (GIS) a Planului Urbanistic 
General și a Regulamentului local de urbanism- 527.221,17 lei;
-Băicoi: infrastructură verde în oraș- 3.726.867,87 lei;
-Boldești Scăeni: servicii de actualizare a Planului Urbanistic General 
al orașului Boldești-Scăeni și a Regulamentului Local de Urbanism 
aferent-1.294.011,88 lei;
-Breaza: elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de planifi care urbană PMUD -322.190,72 lei;
-Bușteni: elaborarea PUG și PMUD în format GIS -273.700,0 lei;
-Câmpina (2 proiecte): actualizare Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă-322.190,72 lei, actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului 
Câmpina-919.708,04 lei;
-Comarnic: elaborare PUG în format GIS, pentru Oraș- 1.222.459,64 lei;
-Mizil (2 proiecte): elaborarea PMUD și transpunerea PUG în format GIS- 
626.807,39 lei, realizarea de piste de biciclete pe DJ100H - 1.000.841,53 lei;
-Slănic: elaborare în format digital a PMUD si PUG in oras- 784.973,74 lei;
-Urlați: elaborare/actualizare în format GIS a documentelor de amenajare 
a teritoriului și de planifi care urbană - 1.810.126,02 lei.
Pentru Componenta C5 - Valul Renovării, a fost aprobat un singur proiect 
din județ, respectiv:
-Poiana Câmpina-renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale Bloc 20- nr 635, Bloc 29- nr. 639, Bloc 30-nr. 640, Bloc 31-
nr. 641, Bloc 34-nr. 644 din comună-7.949.675,12 lei.

CE BANI VA PRIMI PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Primăria Ploiești a anunțat că a primit fi nanțare prin Programul Național 

de Redresare și Reziliență pentru încă două proiecte: elaborarea în format 
digital GIS a PUZ-ului pentru municipiul Ploiești, zona centrală, în valoare 
de 456.925,01 lei;  elaborarea/actualizarea în format GIS a PUG-ului 
pentru municipiul Ploiești, în cuantum de 10.380.399,04 lei. Aceste valori 
și proiecte le găsim în listele publicate de Ministerul Dezvoltării. Cu privire 
la ultima cerere depusă pe Componenta 10-Fondul local, municipalitatea 
spune că, potrivit prevederilor Ghidului solicitantului din PNRR, a 
fost prevăzută în mod automat o alocare suplimentară pentru  stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi  achiziționate centralizat 
de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Astfel, 
suma proiectului se reconfi gurează după cum urmează: 6.590.264,62 lei 
pentru cele 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice și 3.790.134,42 
lei pentru elaborarea/actualizarea în format GIS a PUG-ului pentru 
municipiul Ploiești.

Prahova a obținut fi nanțare pentru alte 32 de proiecte, depuse de  
25 de localități, ce urmează să fi e fi nanțate din fonduri europene, 

prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componentele 
C10-Fondul Local și C5-Valul Renovării. Acestea se adaugă altor 88 
de proiecte ce au primit acord de fi nanțare pe 2 noiembrie și pe 19 
octombrie.
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GIBRALTARUL, GIBRALTARUL, 
RECUNOSCUT DREPT RECUNOSCUT DREPT 

ORAŞ BRITANICORAŞ BRITANIC

Gibraltar, un teritoriu al Coroanei britanice revendicat în zadar 
secole întregi de Spania (din moment ce se afl ă în capătul sudic 

al Peninsulei Iberice, unde Marea Mediterană se întâlnește cu Oceanul 
Atlantic), este acum inclus ofi cial pe lista orașelor din Regatul Unit, 
consemnează Il Giornale.

Actul a fost ofi cializat în preajma Jubileului de Platină al reginei 
Elisabeta a II-a, cu aprobarea entuziastă a guvernului conservator și al 
lui Boris Johnson.

Decizia „vindecă” o întârziere de 150 de ani. Statutul urban fusese, 
de fapt, acordat încă din 1842, la iniţiativa unei alte suverane de mare 
longevitate, regina Victoria. Dar, din cauza unei neînţelegeri banale, 
nu fusese niciodată transcris în lista ofi cială a orașelor britanice. O 
„uitare” care acum este anulată, așa cum a exultat ex-premierul Johnson 
într-un mesaj de bun-venit, bucuros că poate sublinia încă o dată în 
urma acestui act „legătura de nedespărţit” dintre Gibraltar și Regat: chiar 
și după Brexit și fi brilaţiile separării de UE marcate, cel puţin pe hârtie, 
de o oarecare ruptură a graniţelor fi zice ale teritoriului, strâns între mare 
și pământul spaniol. Fabian Picardo, liderul guvernului din Gibraltar, i-a 
adresat, la rândul său, o „mulţumire din sufl et” lui Bojo, prin intermediul 
BBC, menţionând că transcrierea are o importantă valoare „simbolică”, 
deși este menită „să schimbe foarte puţin la nivel practic”, ţinând cont de 
faptul că recunoașterea era deja aplicată în practică de către Londra încă 
din 1842 și că denumirea Gibraltarului ca „oraș” a fost apoi încorporată 
în textul Constituţiei locale în vigoare, începând cu cel de-al Doilea 
Război Mondial.

În anul 1977, în cadrul audierilor dintr-un 
subcomitet al Senatului, reprezentanţii 

armatei americane au dezvăluit faptul că forţele 
armate ale SUA au organizat un atac biologic 
simulat asupra orașului San Francisco, pulverizând 
în secret bacterii Serratia și alţi agenţi consideraţi 
inofensivi. Scopul a fost să vadă ce s-ar putea 
întâmpla în cazul unui atac real cu germeni.

Experimentul a presupus aruncarea unei 
„armate” bacteriene peste întregul oraș de pe 
o navă a Marinei din larg: „S-a observat că un 
atac cu succes de tip BW (război biologic) asupra 
acestei zone poate fi  lansat de pe mare și că pot 
fi  produse efecte pe suprafeţe relativ mari”, au 
scris militarii în raportul clasifi cat  din anul 1951 
privind experimentul. Deși doar o mică parte de 
experţi recunosc acest lucru, o foarte mare parte 
din tot ceea ce știe Pentagonul despre efectele 
atacurilor bacteriene asupra orașelor provine din 
acele teste secrete efectuate asupra orașului San 
Francisco și a altor orașe americane din anii 1940 
până în prezent.

În cadrul altor teste din anii 1950, cercetătorii 
armatei au dispersat Serratia asupra Panama City 
Beach și Key West, Florida, fără să se constate nicio 
îmbolnăvire. De asemenea, au eliberat compuși 
fl uorescenţi deasupra statului Minnesota și a 
altor state din Midwest, pentru a vedea cât de 
departe se vor  răspândi în atmosferă. Particulele 
de sulfură de cadmiu – acum un agent cunoscut 
ca fi ind cancerigen – au  fost detectate la peste 
o mie de mile distanţă, în statul New York, au 

declarat reprezentanţii armatei la audierile din 
Senat, deși nu au fost atribuite niciodată boli ca 
urmare a acestora.

O altă bacterie, bacillus globigii, a fost eliberată 
în San Francisco, în timp ce altele au fost testate 
pe locuitorii din New York și Washington D.C. și 
de-a lungul Washingtonului D.C. și de-a lungul 
Pennsylvaniei, potrivit rapoartelor armatei 
publicate în timpul audierilor din 1977.

În 1966, în New York, cercetătorii militari 
au răspândit bacilus subtilis varianta Niger în 
sistemul de metrou, aruncând becuri pline 
cu bacterii pe șinele din staţiile din centrul 
Manhatanului. Bacteria a fost transportată pe 
kilometri întregi în tot sistemul de metrou, 
ceea ce i-a determinat pe ofi cialii armatei să 
concluzioneze într-un raport din ianuarie 1968: 
„Atacurile secrete similare cu un agent patogen 
care cauzează boli în timpul perioadelor de vârf 
din punct de vedere al trafi cului ar putea fi  de 
așteptat să expună un număr mare de oameni la 
infecţii și la boli sau decese ulterioare”.

Ofi cialii armatei au constatat și că o dispersie 
pe scară largă a bacteriei printr-o eliberare secretă 
a bacilus globigii, în mai 1965 la Aeroportul 
naţional din Washington și la terminalul de 

autobuze Greyhound, ar aduce însemnate 
probleme sistemului american de apărare, ordine 
și securitate, asta conform rapoartelor militare 
publicate la câţiva ani după audierile din Senat.

O informaţie interesantă, prezentă pe multe 
surse deschise: peste 150 de pasageri care fuseseră 
expuși la bacterii au călătorit în 39 de orașe din 
șapte state în cele două săptămâni care au urmat 
simulacrului de atac.

Armata a ţinut secrete testele de război 
biologic până când s-a afl at de ele (din cauza 
unor scurgeri de informaţii, voit sau accidental) 
din presă, în anii 1970. Între 1949 și 1969, 
când președintele Nixon a ordonat distrugerea 
armelor biologice ale Pentagonului, testele în 
aer liber cu agenţi biologici au fost efectuate de 
peste 230 de ori (239 după unele surse,potrivit 
mărturiei reprezentanţilor armatei în 1977, în 
faţa subcomitetului pentru sănătate al Senatului). 
În 80 dintre aceste experimente, armata a 
declarat că a folosit bacterii pe care cercetătorii 
săi din acea vreme le considerau inofensive, cum 
ar fi  Serratia, bacteria care a fost aruncată asupra 
orașului San Francisco. În celelalte, armata 
a folosit substanţe chimice pentru a simula 
bacteriile.
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• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase 
• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

ATACURI BIOLOGICE ATACURI BIOLOGICE 
SIMULATE ASUPRA SIMULATE ASUPRA 

POPORULUI AMERICANPOPORULUI AMERICAN
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“MIZA PROTESTELOR – INSTAURAREA 
PUTERII MOSCOVEI LA CHIȘINĂU” 

Reporter: Am văzut că partidul fugarului 
IlanShor este organizatorul protestelor 
duminicale. Președinta Maia Sandu nu exclude 
o tentativă de lovitură de stat. Aveți informații 
la MAI că partidul „ȘOR” sau alte forțe interne 
ori externe pregătesc o lovitură de stat?

Ana Revenco:  În dimineața zilei de 20 
octombrie curent au fost realizate percheziții 
în mai multe locații, la mai multe adrese și 
reținute 8 persoane. Urmare a perchezițiilor au 
fost ridicate sute de mii de lei și înscrisuri care 
dovedesc că aceste persoane erau atrase într-o 
activitate de recrutare, transportare, organizare, 
ghidare a anumitor grupuri de persoane, inclusiv 
sportivi și nu doar, pentru a se opune forțelor de 
ordine, inclusiv prin aplicarea violenței. Toate 
acele înscrisuri demonstrează că intenția era de 
a orchestra acțiuni de dezordine în masă de o 
dimensiune care să provoace forțele de ordine 
la aplicarea forței. Din analiza modului cum au 
acționat aceste grupări rezultă că e o acțiune bine 
ordonată, bine orchestrată, cu intenția de a pune 

presiune și pe societate, și pe politic. Desigur, 
miza este schimbarea cursului democratic.

R.:Adică demisia guvernului și a 
președintelui?

A. R.: Și instaurarea puterii Moscovei la 
Chișinău. Prin asta Kremlinul ar folosi Republica 
Moldova pe post de monedă de negociere cu 
Europa, Occidentul. 

R.: Perchezițiile și eventualele interceptări 
dovedesc cine a comandat, a ordonat acțiunile?

A. R.: Investigațiile continuă. Săptămânile 
anterioare și Procuratura Anticorupție împreună 
cu CNA au efectuat mai multe rețineri pe 
marginea investigațiilor în cadrul unui alt dosar, 
ce demonstrează faptul efectuării plăților către 
cei ce urmau să vină în capitală pentru a organiza 
și susține aceste așa-numite proteste.

R.: Știți cumva care este originea banilor?
A. R.: Și pe asta acum se desfășoară investigații, 

colegii lucrează în această direcție, pentru că 
urmele sunt acolo. Este important să înțelegem 
cât de mare este această rețea, cine sunt de fapt 
cei în spatele acestor acțiuni orchestrate. Pentru 
că Shor nu este altcineva decât o marionetă. Și 
mulți alții, care deja au ieșit la rampă și și-au 
arătat fața, și-au atribuit aceste manifestații. 
Înțelegem că legăturile sunt inclusiv cu anumite 
partide pro-ruse, implicații ar avea și serviciile 
speciale ruse. Exact pe această direcție lucrează 
poliția și procuratura. 

R.: Există totuși o nemulțumire în societate. 
Infl ația, una din cele mai mari din Europa, 
criza din energie. Nu evaluați ca intensitatea 
protestelor să crească în lunile ce urmează?

A. R.:Suntem parte a unei realități care ne 
arată foarte clar că ne afl ăm față în față cu un 
război hibrid: șantajul energetic, o dezinformare 
masivă, falsuri – știri precum că autoritățile ar fi  
interesate să oprime vorbitorii de rusă – toate sunt 
folosite pentru a alimenta anxietatea, a radicaliza 
societatea. Desigur, fl uctuația prețurilor face ca 
facturile să fi e mai greu de achitat, alertele cu 
bombe au scos din normalitate funcționalitatea 
mai multor instituții, piața devine volatilă, 
business-urile nu mai au certitudinea activității 
economice, propaganda schimbă focusul 
autorităților, sunt discreditați conducătorii mai 
multor instituții de stat, inclusiv conducătorii 
forțelor de ordine. Toate acestea sunt îndreptate 
spre a vulnerabiliza, radicaliza și mai mult 
societatea, sunt consecințele acestui război 
hibrid. În ultimele luni aceste elemente de război 
hibrid se intensifi că, este exploatată situația 
vulnerabilă pentru a schimba cursul democraţiei. 

R.: Forțele MAI au fost acuzate de violenţe 
la proteste în ultima perioadă. Anchetați serios 
aceste acuzații, ați găsit angajați care au recurs 
la exces de zel sau au încălcat legea?

A. R.: Sunt manipulări folosite de organizatori, 
fugarii, oligarhii ce au furat țara și acum încearcă 
să manipuleze opinia publică. Organele de 
forță nu au folosit mijloace speciale, nu a fost 
aplicată forța pentru a menține ordinea de drept, 
ordinea publică. Nu există absolut nicio plângere 
la poliție, nici o înregistrare a vreunui caz la 
serviciile medicale, este doar o manipulare cu 
care se încearcă a pune în continuare presiune, 
a discredita poliția. Vom acționa în continuare 
ferm în limitele legii și acțiunile subversive 
împotriva statului vor fi  sancționate dur. Suntem 
gata să intervenim în cazul unui posibil al doilea 
val de refugiați. Poliția va investiga în continuare, 
împreună cu procuratura, acțiunile ilegale ale 
organizatorilor așa-numitelor proteste. Ne vom 
face datoria, vom veghea asupra democrației pe 
care o construim la noi acasă. 

R.: Unde este acum Plahotniuc, când va fi  
adus în Moldova?  

A. R.: Datele operative ne indică că s-ar afl a 
în Ciprul de Nord. Înțelegem că este încă un 
element al acestui război hibrid – de a alimenta 
frica neîncrederea în autoritățile statului, a 
discredita liderii. Sunt alocate foarte multe 
resurse fi nanciare pentru a plăti pe cei care sunt 
parte din acest scenariu. Unii sunt plătiți cu 100, 
alții cu 500 de lei. Asta demonstrează acum toate 
investigațiile, inclusiv rezultatul perchezițiilor 
realizate de Procuratura Anticorupție –sumele 
enorme de bani găsite au menirea să plătească 
organizatorii. Bani grei sunt plătiți pentru 
a determina anumite schimbări și a prelua 
controlul în anumite sectoare.

R.: Pe lângă Shor, Plahoniuc sunt și alte nume 
de oligarhi, politicieni implicați în proteste? 

A. R.: Unii deja și-au arătat fața ieșind în 
public. Se vede cu ochiul liber că în spatele 
protestelor stau penalii fugari care jinduiesc 
răzbunări, revenire la situații și funcții când 
controlau țara. Inclusiv aceste jinduiri sunt 
folosite și exploatate de Moscova.

R.: Vorbind de extrădări, fugari, Cristian 
Rizea, condamnat defi nitiv în România la 
închisoare cu executare, se afl ă în libertate 
în Republica Moldova. De ce nu-l trimiteți în 
România? 

A. R.: A fost emisă o cerere de chemare în 
instanță – Rizea a atacat ordinul de retragere a 
cetățeniei. Urmează să se pronunțe instanța și 
în funcție de decizie vom acționa în consecință. 
Conform normelor internaționale, cât timp o 
persoană este vizată într-o anchetă care e pe rol, 
legea nu permite realizarea oricărei alte acțiuni. 
Noi vom acționa conform legii. Acum așteptăm 
instanța să se pronunțe, ședința e programată pe 
14 noiembrie, dacă nu greșesc.

„Vicepremierul (Vladislav Kulminski 
– n. r.) a demisionat. Eu aș vrea să 

demisioneze sau să fi e demisă cea de la MAI. 
Promovați-l pe Vasiloi ministru, numai nu 
Revenco! În scurt timp vom arăta de ce Revenco 
trebuie să plece”, relua multiplele sale titrări, 
acum un an, pe mai multe portaluri de știri, 
președintele interimar al Platformei DA, Dinu 
Plâgău. După ce ministra a demonstrat cât de 
operativ și cu discernământ a gestionat fl uxul de 
refugiați, dar și alte momente de criză, piscuitul 
lui Plângău nu s-a mai auzit. În rândurile ce 
urmează propunem drept dovadă un interviu 
cu ministra de interne de la Chișinău, Ana 
Revenco, acordat recent portalului G4Media.ro.

Vama Moldova Vama Palanca
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R.: Ați pomenit de gestionarea refugiaților 
ucraineni. Câți sunt acum în Republica 
Moldova? 

A. R.:  De la începutul războiului au trecut 
prin granițele noastre peste 600 mii de refugiați. 
E un număr foarte mare raportat la capacitățile 
noastre de lucru, calibrate pentru timp de pace. 
Numărul cel mai mare de refugiați ce se regăseau 
pe teritoriu Republicii Moldova a fost de circa 
120 mii, adică aproximativ populația celui de-al 
doilea oraș de la noi, Bălți. Imaginați-vă că în 3 
săptămâni vă pomeniți cu un oraș întreg și trebuie 
să vă îngrijiți de securitatea fi zică, alimentară, de 
sănătate. Asta a pus o presiune pe toate sistemele.
Acum în republică sunt circa 80 de mii, o bună 
parte copii, majoritatea femei. Vom lucra în 
continuare și cu România, am stabilit chiar din 
primele zile relații foarte directe de comunicare 
în cadrul unei celule de crize. Asta ne-a permis 
să gestionăm efi cient acest fl ux de refugiați. 
Înțelegem că e foarte posibil un al doilea fl ux, nu 
doar în contextul continuării acțiunilor militare, 
ci și în cel al perioadei reci a anului, mai ales că 
acum este atacată infrastructura electrică din 
Ucraina.

R.: Vedeți deja semne la frontieră, a început 
să se intensifi ce iarăși trafi cul? 

A. R.: Odessa se afl ă la o distanță de 30 minute 
de primul punct de trecere a frontierei, la sud-
est, Palanca. Această distanță mică ne face să fi m 
în continuă stare de alertă, mai ales în zona de 
frontieră. Durează maximum 90 minute până la 
frontiera vestică. Or, în aceste minute e important 
ca și ceilalți colegi, nu doar de la frontieră, 
să asigure securitatea coridorului umanitar. 
Presiunea pe ambele frontiere vine și în contextul 
în care a fost destabilizat lanțul logistic de 
aprovizionare. Când a fost blocat spațiul aerian, 
dar și cel naval, mare parte a transporturilor de 
marfă s-au îndreptat și traversează Moldova. Vă 
imaginați ce presiune e? Ne place să devenim și din 
acest punct de vedere un furnizor de securitate, 
pentru că vorbim de securitatea alimentară a 
Europei. Și aici suntem foarte bucuroși că avem 
în continuare o relație foarte bună cu colegii din 
România. S-au creat cozi kilometrice de tiruri.
În primele zile timpul de așteptare depășea 5 zile 
și atunci imediat am luat legătura cu colegii din 
România, am recalibrat măsurile, am sincronizat 
anumite acțiuni și am redus semnifi cativ timpii 
de așteptare. Acum lucrăm în comun să mai 

deschidem câteva puncte de trecere a frontierei 
cu România.

R.: La ce stadiu se afl ă aceste proiecte? 
A. R.: Ne mișcăm destul de repede, de obicei 

ia ani. Vorbim acum despre punctul de trecere 
a frontierei Leova-Bumbăta, se lucrează pe 
construirea infrastructurii potrivite. Până la 
sfârșitul anului, cu certitudine, vom deschide 
acest punct rutier. Apoi negociem un acord care 
să instituie un alt regim de control la frontieră, 
vom începe cu cel mai solicitat punct de trecere a 
frontierei, Leușeni-Albița. Este cea mai complexă 
infrastructură. Vrem să reducem semnifi cativ 
timpii de așteptare și de procesare într-un regim 
nou de control, coordonat împreună cu colegii, 
cei de la frontieră și cei de la Serviciul Vamal din 
Moldova și România.

R.: Vorbeați de Republica Moldova ca 
furnizor de securitate pentru UE, în contextul 
acestui război și al provocărilor. Un subiect 
sensibil e trafi cul de persoane. Ați gestionat 
astfel de cazuri printre refugiații ucraineni – 
trafi canți de persoane sau victime ale trafi cului 
de persoane?

A. R.: Dacă mă refer doar la acest pericol pe 
care războiul îl ridică la un alt nivel, chiar din 
primele zile am creat noi protocoale de intervenție 
ce ne-au permis să identifi căm și să intervenim 
în cazuri suspecte de trafi c de copii.Scopul a fost 
să prevenim cazurile de trafi c de copii sau mame 
cu copii mici, acestea fi ind cele mai vulnerabile 
categorii. Nu doar trafi cul de persoane este unul 
din pericolele generate de acest război. Și alte 
business-uri ilegale sunt favorizate – trafi cul de 
arme și muniții, de droguri. De aceea am făcut 
operativ analize de risc și le-am împărtășit cu 
colegii din statele membre UE. Am discutat 
despre riscuri și cu doamna comisar Ylva 
Johansson. Am convenit să realizăm primele 
măsuri de prevenire și astfel am luat decizia de 
instituire la Chișinău a unui hub de securitate 
european. El servește drept platformă pentru 
schimb de date operative captate în teren de 
colegii mei ce lucrează la frontieră cu cei din 
sistemele afacerilor interne ale statelor membre 
UE. Avem deja primele cazuri înregistrate pe 
toate categoriile de infracțiuni la care m-am 
referit – trafi c de droguri, arme, de persoane. 
Sunt business-uri ilegale ce produc profi turi 
uriașe.Și pericolul cel mai mare nu e doar faptul 
că o armă poate ajunge în spațiul european sau o 
persoană să fi e exploatată în EU. Aici vorbim de 
migrația banilor în zone posibil necontrolate și ar 
putea alimenta corupția. Acesta este pericolul cel 
mai mare pe care noi îl înțelegem. De aceea toate 
planurile noastre de contingență sunt calibrate 
astfel, încât să veghem asupra fi nalității care și-o 
doresc aceste grupări criminale.

R.: Transnistria e considerată în Europa 
o placă turnantă pentru criminalitatea 
organizată. Aveți o cooperare cu Tiraspolul?

A. R.: Nu putem vorbi despre o cooperare. A 
fost întotdeauna o epavă a Moscovei. Întotdeauna 
Moscova și-a dorit să țină sub control Chișinăul, 

menținându-și trupe și forțe armate pe acel 
teritoriu. Înțelegem că a servit în decursul 
timpului drept o gaură neagră și e un risc în 
continuare privind prevenirea sau combaterea 
criminalității. Acum Ucraina a închis acel sector, 
contribuind astfel destul de mult la reducerea 
criminalității. Suntem mobilizați și noi să nu 
permitem instituirea acestor coridoare criminale 
transnaționale.În rest dialogul este menținut 
la nivelul biroului de politici, se caută soluții 
pașnice. Înțelegem un lucru: toți locuitorii, și de 
partea dreaptă, și de partea stângă a Nistrului își 
doresc pacea și liniștea. Mulți locuitori din acea 
zonă au avut ocazia de a călători în Europa și 
înțeleg care sunt benefi ciile, avantajele UE.

R.: La cât estimați numărul de persoane cheie 
din sistemul de securitate al Republicii Moldova 
– armată, MAI, servicii secrete, ultimele fi ind 
controlate direct sau indirect de Moscova? 

A. R.: De 30 de ani Moscova a fost prezentă 
în Republica Moldova, de 30 de ani și-a impus 
persoane-cheie în instituții pentru a obține decizii 
în favoarea și interesul său. De aceea realizăm că 
și în continuare anumite procese sunt sabotate 
din interior. Aceasta este ce mai mare provocare 
în lupta noastră de a institui democrația. Și exact 
din acest motiv există această rezistență.Fiecare 
nou pas făcut în direcția construirii democrației 
scoate în evidență anumite personaje. Luăm 
asta în calcul atunci când elaborăm planuri de 
acțiune, creăm echipe.

R.: Un alt punct fi erbinte pe harta Moldovei 
este Găgăuzia. Ce informații aveți despre 
Găgăuzia? Sunt aspecte politice și de securitate 
care vă îngrijorează acolo? 

A. R.: Ne îngrijorează orice acțiune 
organizată în spatele căreia este Moscova, 
mizând pe destabilizare. Găgăuzia benefi ciază 
de autonomie, fi ind parte a Republicii Moldova. 
Dar o autonomie construită pe principiul etniei. 
Kremlinul întotdeauna a preferat să mențină o 
relație directă, alimentând anumite discursuri și 
poziții,scopul fi ind ca la timpul potrivit să mai 
pună tensiune suplimentară pe Chișinău.Cert e 
că în acest teritoriu Chișinăul nu a intrat de 30 
de ani. Acum reconstruim dialogul, apropiem 
această unitate de Chișinău. Este important că 
democrația s-o simtă toți oamenii, indiferent de 
cât de departe se afl ă de Chișinău.

R.: Este și Irina Vlah, ca IlanSh or sau Igor 
Dodon, un pion al Moscovei? 

A. R.: N-o să mă lansez în ipoteze. Noi, la MAI, 
vorbim de fapte.Dar vreau să dau un mesaj de 
determinare pentru cetățenii noștri. Luptele din 
1992 arătau că oamenii doreau să construiască 
o țară. Timpurile în care suntem acum ne oferă 
nouă această oportunitate. Da, costurile pot fi  
mari, vedem la ce presiuni suntem supuși. Dar am 
certitudinea că vom putea să facem front comun, 
așa cum s-au mobilizat sute, mii de moldoveni 
din 24 februarie 2022 și au venit să pună umărul 
alături de cei de la interne să ajute refugiații. 
Exact așa eu cred că noi toți ne putem mobiliza 
ca să trecem și această iarnă și să demonstrăm 
unitate. Pentru că o țară nu se construiește ușor 
și siguranța, securitatea nu este ceva ce primești 
în dar, trebuie să lupți în fi ecare zi. 
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Cristina Toma  
COCHINESCU

Cămara cu plante Remedii de casă 
simple şi efi ciente:

JURNAL DE TIBET - ZIUA A CINCEA
Ziua a început 

cu urări de “La 
Mulți Ani!” şi trandafi ri 
de la însoțitorul nostru 
indian, împreună cu 
cele mai frumoase şi 
simple cuvinte pe care 
le-am auzit vreodată 
despre rolul, puterea şi 
frumusețea femeii.

Prima oprire în drumul nostru spre munți a 
fost la o mare plantație de ceai, unde am afl at 
că cele mai valoroase frunzulițe sunt cele din 
vârfurile plantelor, reprezentând ceaiul verde. 
Dintre acestea, cele care au calitatea cea mai 
bună, urmează a fi  transformate în ceai negru. 
O întreagă poveste şi muncă pe această uriaşă 
plantație din munți, donată indienilor de către 
englezi. Aici locuiesc câteva familii care au în 
grijă zecile, poate chiar sutele de mii de plante. 
Gospodăriile şi hainele lor sunt foarte colorate, 
o adevărată delectare pentru mine, împreună 
cu muzica indiană ce răsuna din case, chiotele 
copiilor şi mărețul soare care s-a arătat, în sfârşit, 
după cinci zile de ploaie purifi catoare. A fost o 
vreme atipică perioadei, după spusele locuitorilor 
din Dharamshala.

Am degustat ceaiul negru cu trandafi ri, 
precum şi vestitul şi tradiționalul Masala.

Masa de prânz a fost un adevărat ospăț, la 
renumitul hotel Sarovar, unde am simțit pentru 
prima dată de când am venit alt parfum decât cel 
indian, într-un cadru cu vedere excelentă spre 
munți. Am reuşit să obțin o parolă de internet 
doar cu ajutorul legitimației de presă, restricțiile 
în acest sens fi ind inexplicabile.

Mai departe aş putea spune că a început cu 
adevărat povestea noastră...

Am ajuns la Tashi Jong, o zonă cu mânăstiri, 
recunoscută pentru aşezările construite pentru 
retreat, unde atât călugării, cât şi yoghinii se 
retrag zile, săptămâni sau chiar luni. Nu am avut 
acces în aceste mici camere, tocmai pentru ca 
liniştea celor care meditează sau se roagă să nu fi e 
deranjată. În afara acestui spațiu, o australiancă 
a construit astfel de mici clădiri pentru străini, 
alții decât călugării sau yoghinii, în aşa fel încât 
oricine vrea să se retragă departe de lume, să o 
poată face.

În privința yoghinilor, de-a lungul timpului 
au existat 4 dintre aceştia care meditau pe 
perioade de luni sau ani de zile continuu, fără 
să se trezească, apoi reveneau în lumea noastră, 
unde se hrăneau cu câte o linguriță de tărâțe pe 
zi. Doi dintre aceşti yoghini au fost incinerați, iar 
unul dintre ei a părăsit lumea noastră în timpul 
unei meditații. Corpul acestuia este întreg (mai 

puțin ochii, deoarece aceştia conțin foarte multă 
apă, care s-a evaporat). În prezența acestui din 
urmă yoghin am fost primiți să medităm timp 
de o jumătate de oră, după ce am participat la o 
discuție cu un discipol al unui mare Lama, cel 
de-al nouălea Khamtrul Rinpoche (care are 40 de 
ani), afl at acum în retreat, motiv pentru care nu 
ne-a putut primi acesta personal.

Călugărul tibetan, pe nume Popa (!) ne-a 
povestit mai întâi despre minunea care se 
întâmplă de mulți ani în curtea lor. După ce 
au construit o stupă (acele construcții similare 
piramidelor, ca semnifi cație), au aşezat în 
ea rămăşițele celui de-al optulea Khamtrul 
Rinpoche, care a murit la 49 de ani. După ce 
i-au ars trupul, inima acestuia a rămas întreagă 
şi se afl ă într-o mică stupă dintr-un templu din 
Tashi Jong, pe care l-am şi putut vizita. Revenind, 
oasele şi rămăşițele acestui mare maestru tibetan 
au fost aşezate în stupa dedicată lui. Au aşezat o 
mica statuetă a lui Buddha în partea superioară 
şi au fi nalizat construcția. După o vreme, din 
statuie a răsărit un pui de Buddha Th ree (copacul 
sub care s-a iluminat Buddha). A început să 
crească, neudat de nimeni, până ce trunchiul 
acestuia s-a alungit prin spatele statuii, apoi prin 
spatele capului şi s-a strecurat prin vârful stupei, 
ieşind din aceasta. După o vreme, rădăcinile 
copacului au ieşit din stupă prin laterale şi au 
început să crească. În momentul în care a început 
să fi e afectată zidăria, discipolii (inclusiv cel care 
ne povestea era prezent în Tashi Jong atunci) au 
tăiat copacul şi rădăcinile, de teamă ca acesta să 
nu distrugă stupa, care are o valoare foarte mare 
pentru ei. Copacul, însă, a început să crească din 
nou. După ce l-au tăiat de trei ori, au decis să îl 
lase în pace, să vadă ce se întâmplă. Surpriza a 
fost că rădăcinile copacului, în loc să distrugă 
stupa, au început să o îmbrățişeze, ca şi cum ar fi  
vrut să o acopere cu totul şi să o protejeze. Atunci 
au decis să lase copacul să crească cum vrea. Din 
păcate, însă, unul dintre angajații grădinii, la 
fi ecare mare sărbătoare la care se agață lumini 
în copaci, prindea cablurile acestora în nituri. 
Cu timpul, aceste fi are au distrus copacul şi l-au 
omorât. La scurt timp după aceea, însă, acum 
6-7 ani, un alt copăcel a răsărit, de data aceasta, 
din fața statuii lui Buddha. De asemenea, şi acest 
copac s-a strecurat spre vârful stupei. El trăieşte 
şi astăzi, când am avut bucuria să îl văd, neudat 
de nimeni, şi creşte în continuare. 

Călugărul Popa ne-a servit cu câte un Masala 
şi ne-a povestit tot felul de alte lucruri interesante. 
De exemplu, faptul că tibetanii meditează cu 
ochii deschişi sau că, pentru ca un lucru să fi e 
efi cient, acesta trebuie făcut cu perseverență şi 
consecvență. Ne-a dat exemplul focului care, 

pentru a fi  aprins, are nevoie de frecarea unor 
bețe timp de un minut. Degeaba frecăm acele 
bețe timp de 59 de secunde. Dacă ne oprim, va 
trebui să o luăm de la capăt, cu cele 60 de secunde 
necesare pentru aprinderea focului. 

Ei, şi între toate poveştile astea, a început 
să ne explice Popa al nostru cum stă treaba cu 
meditața, având în vedere că ne aştepta yoghinul 
plecat dintre noi în poziție de Lotus. Ei, bine, 
acesta a fost momentul în care, brusc, am adormit 
stând în fund pe canapea, cum făcea Mimi a mea 
în fața televizorului. Aşa că nu am auzit nimic 
din ce a povestit călugărul în această privință. 
M-am trezit când unul dintre colegii de grup a 
pus următoarea întrebare.

Am rămas datoare cu privire la ce s-a întâmplat 
cu cel de-al patrulea mare yoghin care meditează 
ani de zile. Da, meditează încă, pentru că este în 
viață, foarte bătrân. Am sperat să ne întâlnim 
cu yoghinul şi să ne primească în audiență, însă 
odată ajunşi în fața porții locuinței lui, am afl at 
că se afl ă în retreat, deci nu vorbeşte cu nimeni. 
Stând noi la poartă, deodată ne-am bucurat să 
vedem că se afl ă într-un ritual de înconjurare 
a clădirii, în sensul acelor de ceas, mişcare care 
se spune că adună energia. Văzând că nici la al 
treilea tur nu plecăm de lângă poartă, a venit spre 
noi zâmbind. S-a oprit şi ne-a binecuvântat din 
privire, apoi a plecat. Involuntar, lacrimile mi-au 
curs pe obraji, pentru că, în momentul în care 
m-a privit în ochi, privirea lui a cuprins toată 
pacea, liniştea şi bunătatea lumii. Pot spune că 
a fost cea mai puternică experiență pe care am 
avut-o în Tibet.

Fasolea verde ne oferă cantităţi generoase de vitamine 
(A, B, C, K), dar și multe minerale (fi er, calciu, magneziu, 
mangan, potasiu, fosfor).

PUŢINE CALORII, MULŢI NUTRIENŢI
Vitamina A, luteina, zeaxantina și betacarotenul din compoziţia 

legumei ne feresc de cancer și boli de inimă, minunata vitamină 
C ne ajută să luptăm cu infecţiile și să eliminăm toxinele din 
corp, iar vitamina K intervine în coagularea sângelui și, alături de 

calciu, ne menţine oasele rezistente. Fasolea verde are doar 31 de 

calorii la 100 de grame. 

ALIATUL SILUETEI
Pe lângă faptul că are foarte puţine calorii, este o sursă 

grozavă de fi bre alimentare: o porţie de 100 g ne oferă 4 g de 
fi bre, în timp ce multe alte legume conţin doar 2 g de fi bre la 
100 g. Fibrele reduc riscul cancerului de colon și sunt aliaţi 

de nădejde în orice cură de slăbire, întrucât menţin saţietatea, 
reglează tranzitul intestinal și stabilizează nivelul glicemiei, 
astfel că poft ele vor fi  mai puţin intense. Deci, dacă vrei să 
slăbești, nu ocoli fasolea verde!

PROASPĂTĂ, LA CONSERVĂ, CONGELATĂ
Cum preferi și cum  ţi-e la îndemână. Chiar și conservată, 

fasolea verde își păstrează aproape intactă valoarea nutritivă 
(conţinutul de vitamina C se reduce însă prin fi erbere). 
Nu același lucru se poate spune și despre gust: consumată 
proaspătă, imediat după ce a fost culeasă, are, în mod 
indiscutabil o savoare mult mai bogată.

Ideal ar fi  să includem fasolea verde în meniu de cel puţin 
două-trei ori pe săptămână. Ceea ce nu e greu de făcut, fi indcă 
o poţi adăuga în diverse mâncăruri – ciorbe de legume, salate 
(crudă sau fi artă) -, iar alături de alte legume, devine un 
component delicios pentru cartofi , orez, bulgur, paste.

FASOLEA VERDE PLINĂ DE FIBRE
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

POSTUL CRĂCIUNULUI 
- DRUMUL CĂTRE BETHLEEM 

Mesajul principal al Postului  Nașterii Domnului este acela că Iisus 
Hristos a venit în mijlocul nostru ca să aducă mântuire, alegând să 

Se nască într-o familie modestă, din părinții Iosif și Maria, într-o peșteră 
sărăcăcioasă; cu toate acestea, tabloul acestei sărbători importante este 
doar o parte din planul operei de mântuire a lui Dumnezeu.

 Postul Nașterii Domnului aduce și un mesaj al păcii; este mesajul de 
dragoste al lui Dumnezeu prin care a venit să ne mântuiască, adică să 
împace oamenii cu Cerul, din pricina păcatului strămoșesc săvârșit de 
protopărinții noștri, Adam și Eva. Cu toate acestea, încă de la nașterea 
lui Hristos, mulți oameni au avut și au, până în zilele noastre, atitudini și 
reacții diferite față de acest mesaj de iubire a lui Dumnezeu. Dacă această 
sărbătoare nu aduce schimbarea pe care a adus-o și în viața magilor, vom fi  
poate printre cei mai săraci oameni de pe pământ.

Ne punem întrebarea: de ce magii? Pentru că acești oameni simpli lasă 
deoparte casa și slujba lor, adică lasă tot și se îndreaptă spre locul nașterii 
Domnului fi ind călăuziți doar de o stea; exegeții sunt de părere că magii au 
mers aproximativ un an pentru a ajunge în Bethleem.

 Observăm faptul că magii au acordat o importanță maximă lucrurilor 
spirituale iar acest lucru, într-un sfârșit, le-a adus bucuria cea desăvârșită 
a întâlnirii cu pruncul Iisus, închinându-I-se Lui și oferindu-I cele mai de 
preț daruri pe care le aveau: aur, smirnă și tămâie. Ne punem întrebarea: 
noi ce îi dăruim pruncului Iisus? Ar trebui să medităm mult mai profund 
la aceasta...

Iisus Hristos S-a născut pentru fi ecare dintre noi, de aceea suntem 
datori să ne însușim acest mesaj divin, să îl percepem într-un mod cât 

mai adecvat și să îl transmitem mai departe generațiilor viitoare până la 
sfârșitul veacurilor!

Am constatat, cu satisfacție, că acum, în 
preajma Festivalului de Teatru „Toma 

Caragiu” Ploiești, instituțiile de cultură ale 
orașului și-au intensifi cat activitatea valorifi când 
opera creatorilor de artă ploieșteni și prahoveni 
și apetitul cultural al locuitorilor orașului și 
județului. 

În cele ce urmează ne vom referi la câteva 
acțiuni culturale desfășurate în prima jumătate 
a lunii noiembrie sub egida Bibliotecii Județene 
„Nicolae Iorga”, remarcabile prin diversitatea și 
calitatea lor.

O reușită îmbinare, în același eveniment 
cultural, a două domenii diferite ale artei, s-a 
organizat în sala de lectură „Nichita Stănescu”  
în ziua de 3 noiembrie a.c.  prin contribuția 
unor creatori originari din  comuna  Șirna și 
din Ploiești precum  și a publicului ploieștean 
receptiv la fenomen.

A participat un număr însemnat de șirneni 
și ploieșteni, iubitori de pictură și poezie, 
din rândul cărora notăm  numele câtorva 
reprezentanți de frunte ai culturii prahovene: 
scriitorul Nicolae Dumitrescu, prof. univ. dr. 
Gheorghe Calcan, prof Domnica Alexandrescu, 
prof. Gheorghe Matei, prof. Eugen Antonescu, 

prof. Rodica Dragu, poetul Nicolae Stanciu, 
istoricul Marin Constantin.  

Acțiunea a fost moderată cu distincție, calm 
și seninătate de către directoarea Bibliotecii 
Județene, doamna Radu Mihaela.

Prima parte a acțiunii a fost consacrată 
picturii.  Iuliana-Camelia Pîrvu și-a prezentat 
expoziția fl orală, o serie de tablouri înfățișând 
individualizat conturul gingaș, luminozitatea și 
grația corolelor fl orale și, uneori, verdele vivant, 
totul pe un fond coloristic inspirat ales. 

Pictorița, pentru că asta este pe lângă profesia 
de bibliotecară, a relatat împrejurările în care 
a pictat tablourile, justifi când titlul expoziției 
Jurnal de pandemie.  A impresionat, sinceritatea 
ei în dezvăluirea detaliilor condițiilor în care a 
lucrat și a trăirilor din timpul creației.

Lirismul tablourilor proiectate pe ecranul TV 
în timpul desfășurării evenimentului și lirismul 
expunerii pictoriței au constituit liantul perfect 
pentru partea a doua a evenimentului în care 
cunoscutul poet Ion D. Șirna (pseudonimul 
profesorului Ion Dumitru), fost ani în șir, ca 
inspector școlar,  unul dintre stâlpii învățării 
limbii române în școlile prahovene, ne-a 
prezentat cele mai recente creații ale sale 
adunate/ publicate în volumele:  Întoarcerea lui 
Prometeu și Catrene antistres, ambele la Editura 
Karta-Graphic, 2022.

Cu emoție în glas, poetul s-a referit la 
momentul debutului său publicistic, la sursele 
poeziei sale și a citit câteva dintre preferatele 
sale din creația epigramatică și poetică. Sunt de 
relevat tinerețea spirituală și echilibrul dintre 
clasicism și neomodernism din creațiile sale 
literare.

Atmosfera de lirism pe care o luase 
evenimentul a fost înviorată de intervențiile 
epigramistului Constantin Tudorache  și 
actorului Nelu Stan. Constantin Tudorache 
a prezentat și evidențiat notele specifi ce ale 

creației epigramatice a lui Ion D. Șirna. Înzestrat 
cu o memorie remarcabilă și aptitudini de 
recitator, Constantin Tudorache a pus în valoare 
poantele epigramelor spre deliciul publicului. 
Amintind despre o cronică a domniei sale la 
cartea Catrene antistres, Constantin Tudorache 
a adăugat o precizare a lui Păstorel Teodoreanu: 
„nu există volum de epigrame, ci o singură 
epigramă, care a constituit pretextul tipăririi 
unui volum”. Criticul Constantin Tudorache a 
precizat că, în volumul Catrene antistres există 
șapte epigrame foarte bune, față de volumele 
unor autori consacrați de azi, în cărțile cărora 
nu găsești nici măcar o epigramă bună. Nelu 
Stan a citit, cu obișnuita-i forță interpretativă 
și adaptare la situațiile scenei, din creația 
poetică a lui Ion D. Șirna. Amuzantă a fost 
disputa dintre autor și actor pentru desemnarea 
celor mai semnifi cative poezii, preferințele lor 
diferențiindu-se în această privință. Doamna 
Olimpia Popescu, matematician de formație a 
evocat amintiri despre poeții matematicieni și 
a găsit elemente de rigurozitate matematică în 
poezia lui Ion D. Șirna. 

Originar din Șirna, dar stabilit în Ploiești, 
poetul se afi rmă ca o forță stimulatoare, ce 
coagulează în jurul său pe alți creatori din diferite 
domenii ale artei din localitate. În context, un 
alt șirnean, poetul Valentin Popescu ne-a citit 
din manuscrisele sale, punându-și în evidență 
sensibilitatea și stăpânirea artei poetice. A fost 
un adevărat desant artistic din Șirna semnalând, 
după opinia noastră, ambiția localnicilor de a-și 
înscrie așezarea pe harta culturală a țării. 

În preambulul și fi nalul acțiunii culturale, 
participanții au vizitat, delectându-și sufl etele 
cu poezia tablourilor ori asigurându-și 
permanentizarea ei achiziționând cărțile 
poetului. 

                                                                   Traian 
D. Lazăr, Membru al Uniunii Scriitorilor

APETIT CULTURAL
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DINCOLO 
DE ARENĂ 

ROMÂNIA, LA UN PAS DE TURNEUL ROMÂNIA, LA UN PAS DE TURNEUL 
FINAL AL BILLIE JEAN KING CUPFINAL AL BILLIE JEAN KING CUP

Echipa Națională feminină de tenis 

bate din nou la porțile marilor 

performanțe în competițiile pe națiuni, 

după victoria categorică cu Ungaria, din 

Billie Jean King Cup și va juca, în 2023, cu 

Slovenia, în deplasare, pentru califi carea în 

turneul fi nal.

Toți cei care au contribuit la organizarea 

evenimentului din Oradea Arena, sponsorii, 

partenerii, autoritățile locale, suporterii 

minunați, voluntarii au adus un plus de 

energie fetelor din echipa României care 

au obținut un succes dorit de toți iubitorii 

tenisului din țara noastră. O reușită pe 

care ne-am dorit-o și am obținut-o într-o 

manieră entuziasmantă.

Ar fi  fost poate, prea frumos (titlul unei 

celebre cărți de sport) ca România să câștige 

marți seara și partida cu Muntenegru la 

turneul fi nal al Campionatului European de 

handbal feminin și să meargă în semifi nalele 

competiției. Am trăit cu speranțe, mai ales 

după succesul obținut in extremis cu Spania, 

dar nu a fost să fi e.

Oricum, aceste rezultate și evoluții sunt 

pași care ne fac să credem că în viitorul nu 

foarte îndepărtat putem aspira la mai mult 

și asta este foarte bine. 

MAESTRUL TITI TUDOR DĂ MAESTRUL TITI TUDOR DĂ 
PLOIEȘTILOR ȘI ȚĂRII UN NOU PLOIEȘTILOR ȘI ȚĂRII UN NOU 
CAMPION NAȚIONAL LA BOX: CAMPION NAȚIONAL LA BOX: 

FABIAN STROEFABIAN STROE
AVEM DIN NOU MOTIVE DE MÂNDRIE! ȘI AVEM A-L APLAUDA pe maestrul TITI 

TUDOR: Secţia de box a CSM Ploiești se poate lăuda cu un nou campion naţional, Fabian Stroe 
fi ind cel care a urcat pe prima treaptă a podiumului cu prilejul Campionatelor Naţionale de Box pentru 
Juniori, de la Brăila.

Sportivul pregătit de Titi Tudor și Adrian Pîrlogea a cucerit medalia de aur a categoriei „48 kg” după 
trei victorii consecutive obţinute săptămâna trecută, toate la puncte, cu 5-0: în primul tur a trecut de 
Florin Petrișor Petrea (CSM Bacău), apoi, în semifi nale, l-a învins pe Adrian Daniel Fleșeriu (Sibiu), 
pentru ca, în fi nală, să câștige în faţa lui Alberto Alexandru Borlan (Călărași).

Component al lotului naţional, Fabian Stroe a fost medaliat cu aur, în luna iunie, tot la Brăila, la Cupa 
României pentru juniori, iar în luna septembrie a reprezentat România la Campionatul European de 
Juniori, din Italia.

Performanţei reușite de Fabian i se adaugă o medalie de bronz obţinută de Daniel Sebastian Gheorghe 
la categoria „57 kg” după un parcurs mai difi cil, cu patru meciuri disputate. Ploieșteanul a trecut, pe 
rând, de Mark Gabor (Regaz) prin RSC în prima repriză, apoi de Denis Mihai Fieraru la puncte, 5-0, și 
de Sorin Adrian Mayer (Olimpia București), tot la puncte, 5-0, pentru ca, în semifi nale, să fi e învins, la 
puncte, cu 4-1, de Florin Căldărariu (Târgu Jiu).

La o zi după spectaculoasa victorie contra 
Ungariei, scor 4-0 la general, de la Oradea, 

echipa reprezentativă feminină a României și-a 
afl at adversara din califi cările pentru turneul 
fi nal al Billie Jean King Cup. Conform tragerii la 
sorți, efectuată chiar de către fosta mare jucătoare 
care dă numele actual al competiției, România va 

întâlni Slovenia, în deplasare, partida urmând să 
se dispute în zilele de 14 și 15 aprilie 2023.

România a învins categoric Ungaria, în 
minimum de meciuri, în play off -ul Billie Jean 
King Cup, în partida disputată în Oradea Arena.

Echipa noastră a avut o primă zi perfectă în 
partida cu Ungaria, grație victoriilor reușite de 

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian în fața Dalmei 
Galfi , respectiv Anna Bondar, în primele două 
meciuri de simplu, din Oradea Arena. Mai 
întâi, Ana Bogdan s-a impus în două seturi, scor 
6-1, 6-4, în fața Dalmei Galfi . Setul întâi a fost 
fără istoric, însă al doilea a fost caracterizat de 
echilibru până la 4-4, când Ana a avut din nou un 
forcing reușit și a adus primul punct României. 
În jocul al doilea al zilei, Jaqueline Cristian a 
câștigat după un thriller de aproape trei ore în fața 
Annei Bondar, cu 6-2, 4-6, 7-6 (3), într-un meci 
care a avut de toate: răsturnări de scor, puncte 
spectaculoase, emoții pe teren și în tribune, fani 
entuziaști, putere de luptă, încredere și în fi nal un 
succes care ducea România la o singură victorie 
de califi care.

În primul joc al zilei a doua a confruntării, Ana 
Bogdan a învins-o categoric pe Panna Udvardy 
(care a înlocuit-o în ultimul moment pe Anna 
Bondar), cu 6-0, 6-2 și a adus României punctul 
califi cării! Echipa noastră a câștigat și în partida 
de dublu, Monica Niculescu și Jaqueline Cristian 
impunându-se cu 5-7, 6-4, 10-4 în fața cuplului 
Panna Udvardy/Reka Luca Jani.
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Fotbal
PETROLUL ARE 4 MECIURI PETROLUL ARE 4 MECIURI 

ÎN LUNA DECEMBRIEÎN LUNA DECEMBRIE

FOTBALUL JUVENIL, ORGANIZAT ÎN ONG-URI, FOTBALUL JUVENIL, ORGANIZAT ÎN ONG-URI, 
POATE ATRAGE RESURSE FINANCIARE DIN PIAȚA DE POATE ATRAGE RESURSE FINANCIARE DIN PIAȚA DE 

BUSINESS, FONDURI EUROPENE, FINANȚĂRI PUBLICE

Comitetul Executiv al Federației Române 
de Fotbal a aprobat, în ședința din 15 

noiembrie a.c., propunerea de modifi care 
a Regulamentelor naționale de licențiere a 
cluburilor și de sustenabilitate fi nanciară 
(masculin și feminin), precum și modifi cări la 
regulamentele privind procedurile comisiilor 
pentru acordarea licențelor și de monitorizare 
fi nanciară.

De asemenea, a fost modifi cat și regulamentul 
de monitorizare a cluburilor din Liga 1: s-a 
păstrat cerința pragului de rentabilitate, 
cerința de stabilitate (venituri > cheltuieli – sau 
încadrarea în abaterea acceptabilă), denumită 
venituri nete din activitatea fotbalistică; 
controlul costurilor cu echipa, pentru a încuraja 
costurile legate de performanță, procent din 
venituri din exploatare + rezultatul net din 
transferuri alocat costurilor cu echipa (90%, 
80%, 70% de la 31.12.2023); încălcarea acestor 
indicatori va avea ca sancțiuni interzicerea 
legitimării jucătorilor; capacitatea de plată – 
lipsa datoriilor către cluburi, angajați, autorități 
– va avea ca sancțiuni deducerea de puncte (4 
puncte în loc de 3/per articol): monitorizare la 
15 iulie, pentru datorii rezultate din activități 
până la 30.06 și scadente la 30.06; monitorizare 
la 15 octombrie pentru cluburile care rămân cu 
datorii la verifi carea de la 15 iulie; se va sancționa 
cu 1 punct/articol pentru existența datoriilor 

scadente la 30.09 din activități desfășurate 
până la 30.06 (datoriile scadente la 30.09 din 
activități desfășurate până la 30.06 trebuie să 
fi e plătite până la 15 octombrie); monitorizare 
la 15 noiembrie pentru cluburile care rămân 
cu datorii la verifi carea de la 15 iulie și/sau 
15 octombrie, când se verifi că lipsa datoriilor 
scadente la 30.09, din activități desfășurate până 
la 30.09 (pentru 2023-2024 nu se iau în calcul 
datoriile iulie-septembrie) – 3 puncte/articol.

„Noile măsuri de dezvoltare a fotbalului din 
România cuprind și posibilitatea ca un club 
organizat sub forma unei societăți pe acțiuni să 
își poată muta activitatea echipelor de juniori, 
care nu participă la competițiile organizate de 
Federația Română de Fotbal, pe o organizație 
non-guvernamentală. Astfel, pentru dezvoltarea 
fotbalului juvenil, ONG-ul poate atrage resurse 
fi nanciare din piața de business, fonduri 
europene, fi nanțări publice”, informează site-ul 
Federației Române de Fotbal.

Profi tând de pauza mai lungă din campionat, Superliga fi ind întreruptă 
pe timpul desfășurării fazei grupelor Campionatului Mondial din 

Qatar, petroliștii se bucură de o vacanță ceva mai consistentă în această 
perioadă. Astfel, imediat după meciul de vineri, de la Sf. Gheorghe, elevii 
lui Nicolae Constantin au primit liber, reunirea lotului fi ind programată 
pentru joi, 17 noiembrie, atunci când vor demara pregătirile pentru ultima 
parte a anului 2023.

După trei victorii consecutive reușite în campionat, Petrolul a fost 
nevoită să se recunoască învinsă, la capătul unui meci în care Sepsi s-a 
dovedit a fi  mai bună. “Dubla” lui Rondon (min. 16, 56) a făcut diferența pe 
tabela de marcaj, iar covăsnenii au ajuns, după acest rezultat, la un punct în 
spatele galben-albaștrilor.

Până la începutul lunii decembrie, antrenamentele se vor derula la 
Ploiești, în unele zile în regim de semi-cantonament, intenționându-se și 
disputarea unor jocuri de verifi care. În situația în care nu vor interveni 
modifi cări de ultimă oră, miercuri, 23 noiembrie, Petrolul va merge, 
din nou, la Sf. Gheorghe, pentru un test cu Sepsi OSK (ora 12.00), iar 
sâmbătă, 26 noiembrie, formația noastră o va întâlni pe FC Voluntari, 
locul desfășurării jocului și ora de start a întâlnirii urmând să fi e stabilite 
în perioada următoare.

ȚICU ȘI BRATU, CONVOCAȚI LA LOTURILE NAȚIONALE

Pentru doi dintre jucătorii formației noastre antrenamentele au continuat 
și în această perioadă, Vali Țicu și Mario Bratu fi ind convocați la acțiunile 
echipelor naționale „U21”, respectiv „U20”. Astfel, Țicu participă la un 
stagiu de pregătire, în țară, al reprezentativei de tineret, ce are programate 
două jocuri-test, cu CSA Steaua (17 noiembrie, ora 17.00) și FC Argeș (21 
noiembrie, ora 13.00), în vreme ce Bratu (foto www.frf.ro) a mers la Arad, 
acolo unde selecționata „U20” va întâlni, în meciuri amicale, Italia (17 
noiembrie, ora 21.00) și Polonia (21 noiembrie, ora 20.00).

PATRU MECIURI ÎN DECEMBRIE!

Finalul anului 2022 va fi  unul extrem de încărcat, cu patru meciuri 
ofi ciale programate în decurs de circa două săptămâni, trei dintre acestea 
urmând să se dispute pe „Ilie Oană”.

Superliga se va relua în jurul datei de 3 decembrie, atunci când, în 
etapa a 19-a, FC Petrolul va primi vizita Universității Cluj. Apoi, la 

jumătatea săptămânii următoare sunt programate meciurile din etapa a 
treia a fazei grupelor Cupei României, în cadrul căreia, tot la Ploiești, echipa 
noastră o va întâlni pe U Craiova 1948 (în jurul datei de 7 decembrie), 
anunță site-ul ofi cial al Petrolului.

Imediat, în preajma zile de 10 decembrie, este programat derbiul din 
deplasare cu Rapid București (etapa 20 din Superliga), iar anul se va încheia 
cu un nou duel cu U Craiova 1948, și tot pe „Ilie Oană”, dar, de data aceasta, 
în runda a 21-a din Superliga (în jurul datei de 17 decembrie). După aceea 
se va intra în pauza de Sărbători, prima etapă din 2023 fi ind programată să 
se desfășoare pe 21 ianuarie.

 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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SINAIA ARE O SORĂ SINAIA ARE O SORĂ 
GEAMĂNĂ… JAHORINA!GEAMĂNĂ… JAHORINA!

La mai puțin de 30 de km de Sarajevo, mai precis în Republica Srpska, parte a 
Bosniei și Herțegovina, se afl ă sora mai mică a Perlei Carpaților. Am numit aici 

stațiunea montană Jahorina. 
 Știu că nu vă spune multe numele dar dacă vă amintesc că Olimpiada de Iarnă din 

1984 s-a ținut în fosta Iugoslavie, parcă-parcă încep să se aprindă beculețele.
 Jahorina este Perla munților cu același nume. Și cum știm cât de mândri sunt sârbii 

de pâmântul dat de Dumnezeu lor, nu puteau să se dezmintă acum.
 Situată la altitudine de 1300-1800 de metri, cu 46 de kilometri de pârtie, cu tunuri 

de zăpadă artifi cială de ultimă generație, cu facilități de vârf, cu peste 10.000 de locuri 
de cazare pentru toate categoriile de turiști, cu infrastructură demnă de stațiuni cu 
renume din vestul Europei, cu petreceri și concerte non-stop, cu mâncare excepțională 
și, cel mai important, cu OAMENI de o ospitalitate de care doar noi, cei din Balcani 
suntem în stare!

 Pe scurt, investiții de peste 150 de milioane de euro.
 Doar o mică parte din ceea ce înseamnă noua vedetă a turismului montan din partea 

asta de lume, a fost prezentată la TÂRGUL NAȚIONAL DE TURISM-Bucuresti 2022, 
eveniment ce s-a bucurat de prezența Excelenței sale, dl Slavisa Ceranic, ambasadorul 
Bosniei si Hertegovinei în România, dar și de alți membri ai corpului diplomatic, agenții 
de turism, membri ai Camerei de Comerț și Industrie, președintele și vicepresedintele 
ANAT dar și extrem de mulți oameni interesați de noua destinație!

Marius Marinescu
Consul Onorifi c, Bosnia si Herțegovina

În tot Ploieștiul se lucrează intens la 
instalațiile de iluminat ornamental pentru 

sărbătorile de iarnă. Uneori, observând starea de 
curățenie nu prea bună din oraș și rememorând 
criza apei calde, pe urmă restanțele la proiectele 
europene, te întrebi dacă chiar e nevoie de atâta 
fast. Dacă va fi . 

Și, evident, ne gândim și la bani. În bugetul 
anual, pentru iluminatul ornamental a fost 
prevăzută suma de 1,2 milioane de lei. Din 
totalul alocat, s-au plătit cheltuielile din sezonul 
de anul trecut (dezinstalare, de exemplu) așa 
că, pentru decembrie, a rămas suma de 750.000 
lei. Evenimentele (spectacole) vor costa în plus 
101.000 lei, iar focul de artifi cii face și acesta 
35.000 lei. În total așadar, costurile se ridică 
deocamdată la 886.000 lei. Reamintim că, în 
acest an, Orășelul Copiilor va fi  amenajat la 
Hipodromul Ploiești, iar în toate marile parcuri, 
pe arterele importante de circulație și intersecții 
vor fi  amplasate decorurile de sărbători.

 

 
 
 
 
 

Anu

A
pentru 
1956 în
din dom

P
semn r
(MAT) 
(AIMMA

O
prin aj
FOOD, 
capital
crizei 
prev zu
efectel

P
-men in
-men in
depune

V
477.793

P
Program

un  încep
capital

ALIGRIG A
Capital d

nscris în ca
meniul agr
Proiectul s
rii contrac

i Agen ia
AIPE), resp
Obiectivul 
jutorul de
în baza fo

l de lucru
provocate
u i de O.U
le pandem
Proiectul a
nerea activ
nerea sau
erii cererii
Valoarea 
3,35 lei gr
Proiect co
mul Opera

pere proi
 de lucru

AGRO SRL a
de lucru AG
adrul M su
roalimenta
se derulea
ctului de f
a pentru 
ectiv M2-A
proiectul

 stat acor
ormularulu
 acordate

e de COVI
U.G. nr 61
iei de COV
are printre
vit ii pe o
u suplime
, pe o peri
proiectulu

rant i 71.6
ofinan at 
ional Com

Jude ul P

iect fina
u AGRI FO

anun  lan
GRI-FOOD 

urii ”Grant
r”, institu
az  pe o p
finan are 
IMM, Atra

AGRI-1956 
ui îl repre
rdat sub f
ui electron
e entit ilo
ID-19, pen
1 din 06 m
VID-19. 
e principale
o perioada

entarea nu
ioad  de m
ui este de
669,01 lei c

din Fond
mpetitivita

ALIG

rahova, lo
parcel

Perso
Alin Co

n at prin
OOD”- A
 

nsarea pro
ALIGRIG A

uri pentru
it  prin OU
perioad  d
cu Ministe
agere de 
din 20.06.
ezint  spri
form  de 
nic de însc
or din dom
ntru bene
mai 2022 a

ele rezulta
a de minim
um rului
minimum 6
e 549.462
cofinan ar
dul Europ
ate 2014-20

GRIG AGRO
 

ocalitatea H
la A480 i C

 
oan  de con
onstantin G

0745510682

n M2 „Gr
LIGRIG A

oiectului c
AGRO SRL

u capital de
UG nr 61/0
de maxim 
erul Antre
Investi ii 
2022. 
ijinirea so
grant pen

criere, prin
meniul ag
eficiarii di
a c ror ac

ate, urm t
m 6 luni 

locurilor 
 luni, la da
,36 lei (v
re. 
ean de D
020 

O SRL  

H tc r u, 
CC 481 

ntact: 
Grigoras 

2 

anturi pe
AGRO SRL

u titlul ”A
” proiect 
e lucru aco
06.05.2022
12 luni, î

eprenoriatu
i Promo

ocieta ii AL
ntru capita
n m sura „
roaliment
n domeni

ctivitate a 

toarele:  

de munc
ata acord
valoarea t

Dezvoltare

tarlaua 9,

17.11

entru 
L 

Accesare G
nr RUE M
ordate ent

2. 
începând c
ului i Tur
ovarea Exp

LIGRIG AG
al de lucr
„Granturi 
tar”, în co
iul agroali
fost afec

a fa  d
rii grantur

total ) din

e Regiona

 

1.2022 
 

Granturi 
2-AGRI-
tit ilor 

cu data 
rismului 
portului 

GRO SRL 
ru AGRI 
pentru 

ontextul 
imentar 
tat  de 

e data 
rilor 
n care: 

l  prin 


