
„O minte mare și un munte mare sunt primele care captează și refl ectă 
soarele de dimineață.”
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI A PLĂTIT 
ÎNCĂ 5 MILIOANE DE LEI ÎNCĂ 5 MILIOANE DE LEI (AVANS (AVANS 

SUBVENȚIE)SUBVENȚIE) CĂTRE TERMO PLOIEȘTI CĂTRE TERMO PLOIEȘTI

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20Nr. 2038 • 16 - 22 Februarie 2023
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VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

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

0788 565232 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Și nu pe ocolite. Ba chiar 
prea pe față.

Drept vă spun că mie îmi 
pare puțin cam devreme, dar 
n-ai ce-i face. E un mecanism 
uns de marile inteligențe robo-
sintetic-artifi ciale din politica 
ultimilor 33 de ani, care așa 
funcționează. Cu mai mult 
de un an înainte de alegeri 
începe FOIALA. Se vehiculează 
nume, se ticluiesc alianțe, se 
coagulează echipe de campanie.

Spun că-mi pare cam 
devreme, pentru că, deși mare 
lucru n-am văzut făcându-se 
(doar proiecte!- de care, mă 
scuzați, sunt sătul), logica mea 
e dată peste cap de principiul 
politicianului care, deși n-a 
mișcat mai nimic, se gândește 
cum să-i facă pe fraieri să 
îl voteze iar, la anu’. Și până 
atunci, marea lui grijă este să 
nu greșească fatal.

Și cum poate să facă asta? 
Simplu. Nefăcând nimic.

Îți vine să-ți iei câmpii, nu!?
Până ne facem însă mutație 

la…să zicem…Câmpina, hai să 
vedem cum arată ghioceii noii 
campanii electorale.

Cel care a dat startul a fost 
tocmai primarul Ploieștiului. 
Volosevici a semnalizat clar 
stânga, pozându-se și apoi 
postându-se pe rețelele de 
socializare alături de seniorul 
Cosma. Între noi fi e vorba, dacă 
omul mai avea în mână pixul 
unei decizii, toată tărășenia 
asta cu lipsa căldurii și a apei 
calde era de mult rezolvată. 
Cum? Cum ne-am obișnuit. 
Mai pe față, mai pe dos, mai 
cu binișorul, mai cu forța. Știți 
voi!…

Un guvern de situații Un guvern de situații 
excepționale pe altul de excepționale pe altul de 

securitate națională securitate națională 

A treia tranșă din PNRR ar putea A treia tranșă din PNRR ar putea 
fi  blocată, dacă Guvernul nu fi  blocată, dacă Guvernul nu 

adoptă o nouă lege a pensiiloradoptă o nouă lege a pensiilor

Ministerul Dezvoltării se Ministerul Dezvoltării se 
laudă cu programul de laudă cu programul de 

consolidare a clădirilorconsolidare a clădirilor

10

Înainte de a scoate la licitație serviciul de transport 
public în județ, Consiliul Județean Prahova va 

organiza, pe 20 februarie, în sala Europa de la Palatul 
Administrativ, o dezbatere publică privind noul 
regulament al acestei activități. Documentația publicată 
pe site-ul CJ Prahova arată, printre altele, că în județ vor 
exista 116 trasee, împărțite pe 12 grupe, iar operatorii 
aleși în urma licitației vor avea, cu totul, 144 de 
microbuze și 45 de autobuze (din care 38 nepoluante). 
Valoarea totală pe șapte ani a contractului de delegare 
a gestiunii serviciului este de 814.333.323, fără TVA. 
Ceea ce apare mai puțin important pentru autorități 

ar fi  prețul biletelor de transport. Ei bine, fi x înaintea 
procedurilor de achiziție publică, transportatorii au 
majorat tarifele. Dacă în urmă cu un an, creșterea a 
fost justifi cată de prețul combustibilului, anul acesta, 
deși benzina, să zicem, a staționat sau chiar a scăzut 
ca preț, operatorii au scumpit din nou biletele. Luăm, 
ca exemplu, ruta Vălenii de Munte-Ploiești: în 2022, a 
fost o primă scumpire, de la 9 lei, la 12 lei; în februarie, 
transportatorul a majorat iar tariful de la 12 lei, la 15 lei! 
Cu acordul cui a făcut asta sau pe ce baze economice a 
impus prețul nu se știe. Poate acest lucru ar trebui musai 
reglementat de CJ Prahova!

Consiliul Local Ploiești a aprobat marți, prin HCL 
48/14 februarie 2023, o nouă plată în avans către 

societatea Termo Ploiești, în sumă de 5.000.000 lei, în 
vederea achitării în avans a consumului de gaze naturale. 
Plata este cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței 
dintre prețul de producere, transport, distribuție și 
furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile 
locale de referință. De la înfi ințarea societății (august 
2022), suma acordată în avans ca subvenție se ridică la 
24.000.000 lei. Până acum, CL Ploiești a mai efectuat 

cinci astfel de plăți: HCL 46/09 februarie 2023- 5.000.000 
lei; HCL 7/19 ianuarie 2023-5.000.000 lei; HCL 5/16 
ianuarie 2023-1.000.000 lei; HCL 626/29 noiembrie 2022-
1.000.000 lei; HCL 573/14 noiembrie 2022-7.000.000 lei.

Separat, Primăria Ploiești a acordat cinci împrumuturi 
către Termo Ploiești, în valoare totală de 20. 597.960 lei, 
pe care societatea ar trebui să le ramburseze într-un an: 
HCL 693/27 decembrie 2022-1.000.000 lei; HCL 687/22 
decembrie 2022-2.097.960 lei;  HCL 645/19 decembrie 
2022-2.500.000 lei; HCL 639/13 decembrie 2022-
5.000.000 lei, HCL 488/17 octombrie 2022-10.000.000 lei.

Dacă punem la socoteală și capitalul social subscris de 5 
milioane de lei, municipalitatea a plătit până acum pentru 
înfi ințarea și funcționarea serviciului de termofi care 
aproape 50 de milioane de lei.

PÂNĂ ACUM, CHELTUIELILE 
CU CĂLDURA ALE 

MUNICIPALITĂȚII SE RIDICĂ 
LA APROAPE 50 DE MIL. LEI

TRANSPORTATORII DIN TRANSPORTATORII DIN 
JUDEȚ AU MAJORAT PREȚUL JUDEȚ AU MAJORAT PREȚUL 
BILETELOR FIX ÎNAINTE DE BILETELOR FIX ÎNAINTE DE 
LICITAREA SERVICIULUI!LICITAREA SERVICIULUI!

ALO, CJ PRAHOVA, AI AFLAT?ALO, CJ PRAHOVA, AI AFLAT?
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NOILE AUTOBUZE ELECTRICE VOR CIRCULA, 
ÎNCEPÂND DE ASTĂZI, PE TRASEUL 2

Societatea de Transport Călători „Express” a anunțat că, 
începând de astăzi, 16 februarie, noile autobuze electrice vor 

intra în circulație pe traseul 2, Gara de Vest-Gara de Sud-Prahova 
Value Center și retur. Mijloacele de transport în comun  au fost 
cumpărate in cadrul unui program european (POIM) gestionat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 
proiecte dezvoltate în parteneriat cu mai multe primării din țară.

La Ploiești, cele 9 autobuze au fost livrate de producător între 
august 2022 și ianuarie 2023, acestea intrând în probe etapizat.  
Consiliul Local Ploiești a adoptat deja o hotărâre prin care 
a inclus mijloacele de transport în inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și le-a transmis ulterior către TCE. 
De asemenea, au fost incluse în inventar și stațiile de încărcare de 
la Gara de Vest.

Fiecare are o valoare de inventar de 3,1 milioane de lei, 
echivalentul a aproximativ 634.000 de euro la cursul actual.

PE CE MAI ÎNCASEAZĂ SGU BANI 
DE LA CETĂȚENII ORAȘULUI

Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică 
un proiect de hotărâre care se referă la prețurile 

practicate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 
(SGU) pentru ceea ce se cheamă „procurare, montare, 
demontare, recondiționare sau relocare indicatoare rutiere 
și mobilier stradal.”

Nu ar trebui noi să ne ocupăm timpul  sau spațiul 
editorial cu treburile SGU, dar consultând documentele, 
zău că merită să afl ăm și noi la ce prețuri s-au aruncat 
tovărășeii aceștia care conduc vremelnic societatea afl ată în 
subordinea Consiliului Local Ploiești. Și mai ales suntem 
curioși ce devize de lucrări au realizat ei pentru a ajunge la 
așa tarife. Părerea este că de fapt costurile sunt puse așa, la 
întâmplare. Iată doar câteva exemple:

-indicator rutier de formă triunghiulară, 900 mm: 
263,93 lei-procurare, 59,79 lei-montare, 52,20 lei-
demontare, 67,12 lei-relocare;

- indicator rutier de formă octogonală, 800 mm: 302,04 
lei-procurare, 59,79 lei-montare, 52,20 lei-demontare, 
67,12 lei-relocare;

-indicator rutier cu lămpi cu LED alimentate de la 
panou fotovoltaic: 1.234,98 lei-procurare, 59,79 lei-
montare, 52,20 lei-demontare, 67,12 lei-relocare;

-panou rutier sau oglindă stradală reglabilă: 571,62 lei-
procurare, 59,79 lei-montare, 52,20 lei-demontare, 67,12 
lei-relocare;

-stâlpi ornamentali refl ectorizanți: 278,05 lei-procurare, 
94,75 lei-montare, 52,50 lei-demontare, 102,06 lei-relocare;

-limitatoare de viteză sistem liniar: 334,50 lei-procurare, 
76,75 lei-montare, 65,22 lei-demontare, 81,18 lei-relocare;

-bolarzi din beton: 486,94 lei-procurare, 52,18 lei-
montare, 56,57 lei-demontare, 85,25 lei-relocare;

-aplicare inscripție asfalt: 94,04 lei/mp.

Reprezentanții a trei comune din Prahova au semnat 
contracte de fi nanțare prin programele CNI „Anghel 

Saligny” (fonduri naționale) și PNRR (fonduri europeane), 
iar președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a ținut să 
precizeze că toate localitățile sunt conduse de primari social-
democrați. Ba înțelegem că a fost și un oarecare ajutor oferit 
de secretarul de stat de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Alexandru Stoica (PSD), căruia 
prahovenii i-au mulțumit pentru  sprijinul acordat. La 
micuța ceremonie de semnare a contractelor a fost prezent, 
alături de primarii Florin Constantin, Valentin Spătărelu și 
George Stanciu, și deputatul Bogdan Toader.

În fapt, este vorba despre niște investiții aprobate încă 
de anul trecut, dar contractele se parafează cumva în etape, 

fără să se cunoască la propriu care sunt modalitățile de 
selectare a localităților sau proiectelor.

Trecând peste aceste amănunte, proiectele pe care 
administrațiile locale le pot deja începe (proiectare, licitații 
de execuție, avize etc.) sunt: 

-Vălenii de Munte: rețea canalizare strada Primăverii 
și strada Povernei -751.630,16 (PNI „Anghel Saligny”), 
renovare energetică moderată pentru grădinița din str. 
Berceni nr. 18, corp C1- 2.296.575,42 lei (PNRR); 

-Posești: asfaltare și modernizare drumuri de interes 
local, 8 km-6.600.000,00 lei (PNI „Anghel Saligny); 

-Ceptura: 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.

PATRU NOI 
CONTRACTE 

DE FINANȚARE 
SEMNATE PENTRU 

VĂLENII DE 
MUNTE, POSEȘTI 
ȘI CEPTURA
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
INCENDIU LA O CASĂ DIN BĂRCĂNEȘTI

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
după ce focul a cuprins o casă din comuna 
Bărcănești, în apropiere de DN1. La fața locului, 
pentru localizarea și lichidarea incendiului 
s-au deplasat trei autospeciale cu apă și spumă 
și o ambulanță SMURD. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență (ISU) Prahova a precizat 
că incendiul s-a manifestat generalizat pe o 
suprafață de aproximativ 150 mp. Din fericire, 
incendiul nu s-a soldat cu victime.
INCENDIU LA O CASĂ DIN MĂGURELE

Pompierii militari au intervenit pentru 
localizarea și lichidarea unui incendiu produs la 
o casă situată în satul Coada Malului, comuna 
Măgurele. Arderea, potrivit ISU Prahova, 

s-a manifestat generalizat, pe o suprafață de 
aproximativ 150 mp, la nivelul parterului și a 
podului locuinței. La fața locului au intervenit 
trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o 
ambulanță SMURD. După stingerea incendiului, 
pompierii militari au identifi cat o victimă. Este 
vorba despre un bărbat, în vârstă de 72 de ani, 

care prezenta o plagă tăiată la mână. Victima a 
primit primul ajutor la fața locului și, ulterior, a 
fost transportată la spital. 

INCENDIU LA O HALĂ DIN LIPĂNEȘTI
Pompierii prahoveni au fost solicitați să 

intervină pentru localizarea și lichidarea unui 
incendiu izbucnit în interiorul unei hale situate 
pe strada Burebista din comuna Lipănești. 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) 
Prahova a anunțat că la fața locului au fost 
mobilizate două autospeciale de stingere cu apă 
și spumă și o ambulanță SMURD. „Arderea se 
manifesta pe 1000 mp, la așternutul din fân cu 
o grosime de aproximativ 30 cm”, a precizat ISU 
Prahova, care a anunțat că în interiorul halei nu 
se afl au animale.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DUPĂ CUTREMURUL DIN TURCIA, MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII SE LAUDĂ CU PROGRAMUL DE 

CONSOLIDARE A CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI REZIDENȚIALE

După catastrofa umanitară din Turcia, provocată de cele două 
puternice mișcări tectonice de suprafață, România și românii și-au 

adus aminte de Vrancea, de cutremurul din 1977 și de starea deplorabilă 
a unor clădiri încadrate în categoria celor care s-ar putea prăbuși la un 
seism comparabil cu cel de acum 46 de ani. Iar tendința asta a vorbitului 
exagerat și a nefăcutului nimic se regăsește și la nivel instituțional. Sau mai 
ales instituțional. De exemplu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, Cseke Attila, a dorit să arate că Guvernul de acum al 
României se mișcă într-un fel. Adică ceva de genul: uite, noi facem ceva 
practic, nu ca ceilalți guvernanți din ultimii 30-32 de ani, care nu au 
acționat în niciun fel. 

Într-un comunicat de presă, Cseke Attila se laudă că „Ministerul 
Dezvoltării consolidează 238 de clădiri, blocuri de locuințe, spitale și școli, 
afl ate în 100 de localități din România, cu fi nanțare nerambursabilă din 
Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 441 milioane de 
euro. Este vorba despre consolidarea seismică și renovarea energetică a 162 
de clădiri publice, unități medicale, de învățământ și sedii administrative 
(261.981.343,88 de euro), iar alte 20 de proiecte, în valoare de 179.057.623,29 
de euro, vizează consolidarea a 76 de clădiri rezidențiale multifamiliale. 
Până acum s-au semnat în total 168 de contracte de fi nanțare din București, 
Iași, Constanța, Galați și Prahova. Finanțarea este asigurată în întregime de 
Ministerul Dezvoltării, iar banii nu trebuie returnați.”

Până acum, pentru Prahova au fost semnate contracte de fi nanțare 
pentru următoarele investiții:

-clădiri publice:
-Baba Ana: îmbunătățire efi ciență energetic Școala 

Gimnazială-3.876.598,68 lei (787.494,40 euro) și consolidare și efi cientizare 
energetică imobil Cămin Cultural - 2.191.599,82 lei (445.202,80 euro);

-Drajna: efi cientizare energetică pavilion Spital Pneumoft iziologie - 
11.156.234,28 lei (2.266.283,60 euro), consolidare și efi cientizare energetică 
sală de festivități, satul Drajna de Jos - 2.659.655,06 lei (540.283,80 euro);

-Consiliul Județean Prahova: reabilitare, restaurare, modernizare și 

consolidare imobil Palatul Culturii - 81.265.402,50 lei (16.508.298,80 euro);
-Mizil: creșterea efi cienței energetice a corpului nr. 5 al Liceului Teoretic 

„Grigore Tocilescu”- 2.577.057,07 lei (523.504,80 euro), renovare integrată 
(consolidare și renovare energetică) a imobilului situat în str. Mihai Bravu 
nr. 166- 1.437.204,91 lei (291.954,60 euro);

-Plopeni: reabilitare seismică și îmbunătățirea efi cienței energetice a 
clădirilor stadionului - 11.062.623,23 lei (2.247.267,40 euro);

-Plopu: consolidare, modernizare, reabilitare și creștere efi ciență 
energetică și dotare Școala Gimnazială cu clasele I/VIII- 2.604.589,74 lei 
(529.097,80 euro);

-Puchenii Mari: reabilitare seismică și îmbunătățirea efi cienței 
energetice la Școala Puchenii Moșneni- 4.900.813,68 lei (995.554,00 euro);

-Teișani: creșterea efi cienței energetice și rezilienței Căminului cultural 
din sat Teișani- 5.258.738,27 lei (1.068.263,00 euro);

Clădiri rezidențiale multifuncționale (blocuri):
-Poiana Câmpina: renovare integrată a clădirilor rezidențiale bloc 

230,231 și 232- 11.256.171,98 lei (2.286.585,00 euro)
-Puchenii Mari: renovare integrată blocuri IAS și bloc A6- 8.180.715,15 

lei (1.661.835,00 euro).

PROGRAM NAȚIONAL DE CONSOLIDAREA A CLĂDIRILOR 
CU RISC SEISMIC

Separat de PNRR, Ministerul Dezvoltării derulează și Programul 
național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat care, pentru anul 
2023, are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare 
și 500 milioane de lei credite de angajament, iar fi nanțarea este de 100%. 
Ministerul nu cere cofi nanțare nici de la locatari, nici de la autoritățile 
locale sau centrale. Până în prezent, pentru acest program au fost depuse 
cereri de fi nanțare în valoare de 4.635.562.231,97 lei, pentru consolidarea 
a 277 de clădiri publice și blocuri de locuințe din întreaga țară, dintre care 
128 sunt din municipiul București. Apelul de proiecte este deschis până pe 
20 februarie 2023, ora 23:59.

Reamintim că, ofi cial, potrivit unei situații deținută de Ministerul 
Dezvoltării, Prahova are vreo 74 de blocuri din Ploiești, Câmpina, Urlați, 
Mizil, Vălenii de Munte  și Boldești Scăeni încadrate în clasa de risc seismic 
ridicat. 
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BĂTAIE ÎN CENTRUL ORAȘULUI MIZIL. 
TREI BĂRBAȚI AU FOST PLASAȚI SUB 

CONTROL JUDICIAR
Polițiștii din cadrul Poliției oraşului Mizil au 

fost sesizați despre faptul că în centrul orașului 
are loc o altercație între mai multe persoane. 
„În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața 
locului unde, din primele verifi cări, au stabilit 

faptul că între cinci persoane cu vârste cuprinse 
între 32, respectiv 57 de ani, patru bărbați și o 
femeie, din oraș, respectiv din comuna Colceag, 
a izbucnit un confl ict spontan pe fondul unor 
neînțelegeri mai vechi. Ulterior, confl ictul dintre 
aceștia a degenerat, lovindu-se reciproc, folosind 
și obiecte contondente. În urma altercației, 
bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost transportat 
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate, fără a rămâne internat”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 
baza probatoriului administrat, trei bărbați cu 
vârstele de 32, 39, respectiv 41 de ani au fost 
reținuți pentru 24 de ore, ulterior, față de aceștia 
fi ind luată măsura controlului judiciar pentru 
60 de zile. „În cauză, cercetările sunt continuate 
de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis 

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea 
sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii 
publice”, a precizat IPJ Prahova.

ACCIDENT GRAV PE DN1, ÎN ZONA 
MOVILA VULPII

Un  accident grav  s-a produs pe DN1, în zona 
Movila Vulpii, după ce un autoturism a lovit o 
tânără în vârstă de 26 de ani. „Din primele date, 
un autoturism  staționa în afara părții carosabile 
pe sensul de mers către Câmpina. O pasageră 
care se afl a în afara autoturismului în cauză ar 
fi  fost acroșată de un alt auto care se deplasa 
în aceeași direcție”, a precizat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova.Trafi cul în zonă a 
fost restricționat.  Victima a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Ploiești.

Așa cum spuneam săptămâna trecută, Primăria Ploiești a 
câștigat fi nanțare nerambursabilă din fonduri europene 

pentru modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii de la Spitalul 
de Pediatrie Ploiești. Valoarea totală a proiectului este de  6.109.384,66 
lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 12-Sănătate, Investiția 1- Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești, ghid 1.3-Unități de asistență 
medicală ambulatorie. Contractul de fi nanțare nu a fost încă semnat. De 
asemenea, Primăria Vălenii de Munte a depus un dosar și a primit fi nanțare 
chiar mai mare, de 8.939.657,12 lei, fără TVA, pentru proiectul denumit 
„extinderea și dotarea la cele mai înalte standarde a Spitalului Orășenesc 
Vălenii de Munte, unitate de asistență medicală ambulatorie”. Dosarul 
din Văleni a obținut cel mai mare punctaj dintre proiectele depuse spre 
fi nanțare de UAT-urile din Prahova.

Pe lista de rezervă se mai afl ă două proiecte din Prahova: „creșterea 
diversității și complexității serviciilor medicale curative prin asistență 
medicală ambulatorie, locație Mihai Bravu”- 17.924.457,44 lei, fără TVA, 
proiect depus de Consiliul Județean Prahova și „reabilitare, modernizare, 
extindere si dotare ambulatoriu integrat Spitalul Orășenesc Urlați” - 
13.393.550, 97 lei, fără TVA.

Ce înseamnă „rezervă” în acest caz? Că vor fi  acceptate spre fi nanțare 
doar dacă se suplimentează bugetul PNRR pentru această categorie de 

proiecte. Mă rog, dacă se schimbă Guvernul, nu vor mai primi deloc...

LISTĂ INIȚIALĂ 2022
Interesant este însă să descriem puțin cum au decurs lucrurile cu 

proiectele din Prahova, șase la număr, depuse spre a obține fi nanțare prin 
acest program gestionat de Ministerul Sănătății. Nu că am bănui ceva 
afi nități politice...

În luna decembrie 2022, când a fost publicată o primă listă cu dosarele 
analizate, un singur proiect din Prahova fusese acceptat spre fi nanțare, cel 
de la Vălenii de Munte, acesta obținând 82 de puncte.

Pe lista de rezervă de la acea dată fi gurau alte cinci proiecte din județ: 
ambulatoriul Spitalului de Pediatrie Ploiești-75 de puncte; servicii 
ambulatorii Mihai Bravu (Consiliul Județean Prahova)-72 de puncte; 
ambulatoriu integrat Spitalul Orășenesc Urlați- 72 de puncte; Spitalului 
Orășenesc Băicoi (10.650.000,00 lei, fără TVA)- 71 de puncte; reabilitare, 
modernizare si dotarea infrastructurii ambulatorii de la Spitalul Municipal 
Ploiești (13.031.558.00 lei lei, fără TVA)- 71 de puncte.

CONTESTAȚII
Contestații au depus trei UAT: Primăria Ploiești, pentru Spitalul de 

Pediatrie și Spitalul Municipal, Consiliul Județean Prahova, pentru locația 
Mihai Bravu și Primăria Urlați, pentru unitatea spitalicească din oraș. Ei 
bine, la acea reevaluare, doar proiectele Primăriei Ploiești au fost repunctate: 
Spitalul de Pediatrie, de la 75 la 77 de puncte, fi ind apoi acceptat la fi nanțare 
și Spitalul Municipal, de la 71 la 72 de puncte. Consiliul Județean Prahova 
și Primăria Urlați nu au reușit să convingă Ministerul Sănătății cu nimic.

LISTA FINALĂ 2023
Pe lista fi nală apar așadar două obiective acceptate spre fi nanțare de către 

Ministerul Sănătății (conducere PSD): Spitalul Vălenii de Munte (primar 
PSD) și Spitalul de Pediatrie Ploiești (primar suspendat din PNL, cu fățișe 
afi șări și simpatii PSD). În lista de rezerve mai sunt două proiecte: Spitalul 
Urlați (primar PNL) și ambulatoriul Mihai Bravu (președinte al CA de la 
PNL). Alte două proiecte (Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul Băicoi) au 
ieșit cu totul din vederi...

ALTE DOUĂ PROIECTE SE AFLĂ ÎN LISTA 
DE AȘTEPTARE ȘI ÎNCĂ DOUĂ S-AU 

PIERDUT PE DRUM

FINANȚARE PRIN PNRR PENTRU 
AMBULATORIILE SPITALULUI DE PEDIATRIE 
PLOIEȘTI ȘI SPITALULUI VĂLENII DE MUNTE

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

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

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0788 217199
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DOI TINERI DIN SINAIA, REȚINUȚI 

PENTRU TÂLHĂRIE. AU AGRESAT UN 
TAXIMETRIST DIN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați de către un bărbat despre 
faptul că ar fi  fost agresat de alte două persoane, 
fi indu-i sustras și telefonul mobil. Apelantul, 
în vârstă de 37 de ani, din municipiul Ploiești, 
în calitate de șofer al unei fi rme de taximetrie, 
a preluat un client pe care l-a transportat la 
destinația solicitată, iar la coborâre clientul a 
susținut că nu poate achita contravaloarea cursei, 
în acest timp sustrăgându-i telefonul mobil 
șoferului. „Ulterior, între cei doi a izbucnit o 
altercație, la care a intervenit un alt bărbat, prieten 
al clientului, aceștia lovindu-l pe șofer, care a reușit 

să-și recupereze telefonul mobil, ulterior cei doi 
plecând de la fața locului. La scurt timp, polițiștii 
au identifi cat și depistat persoanele bănuite de 
comiterea faptelor ca fi ind doi tineri cu vârstele 
de 20 și 21 de ani, din orașul Sinaia, respectiv din 
municipiul Ploiești”, a anunțat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. În baza probatoriului 
administrat, cei doi tineri au fost reținuți pentru 
24 de ore, urmând să fi e prezentați unității de 
parchet competente cu propunere de luare a unei 
alte măsuri preventive. „În cauză, cercetările sunt 
continuate de polițiști în vederea stabilirii tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, 
în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de tâlhărie”, a precizat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. DOUĂ AUTO 
IMPLICATE

Accidentul rutier s-a produs la intersecția 
străzilor Crăițelor cu Maghiranului din Ploiești. 
„Din primele date, o tânără în vârstă de 19 ani, 
în timp ce conducea un autoturism pe strada 
Crăițelor din municipiul Ploiești, la intersecția 
cu strada Maghiranului a intrat în coliziune cu 
o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă 
de 40 de ani”, a precizat Inspectoratul de Poliție 
Prahova. În urma accidentului rutier, tânăra 
a fost transportată la spital pentru îngrijiri 
medicale de specialitate. Conducătorul auto a 
fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Polițiștii rutieri continuă cercetările 
pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul rutier.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Într-o conferință de presă a PNL Ploiești, viceprimarul Daniel Nicodim 
și consilierul local Aurelian Tudor au explicat că mai multe proiecte 

inițiate de aleșii locali liberali sunt „blocate” la primărie. Acestea vizează în 
totalitate investiții la unitățile de învățământ. Blocajul, au spus consilierii, ar 
apărea în zona Direcției de Relații Internaționale (DRI), unde lucrurile nu 
s-au „mișcat” în sensul obținerii banilor. Cei doi i-au solicitat directorului 

DRI, Daniel Soare, să înceapă imediat procedurile pentru ca proiectele să 
poată „ajunge la faza de implementare”. Investițiile aprobate deja de plenul 
Consiliului Local Ploiești se referă la modernizarea unor școli precum 
Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, Școala „Sfântul Vasile”, Școala „Andrei 
Mureșanu”, Școala „Sfânta Vineri”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 
Școala „I. A. Bassarabescu” și Liceul „Toma Socolescu”.

Ministerul Mediului a anunțat că au fost aprobate 167 de proiecte 
spre a fi  fi nanțate prin PNRR, în cadrul programului privind 

construirea de insule ecologice digitalizate. Apelul are o alocare de 1,28 
miliarde de lei, iar în această etapă (februarie 2023) au fost aprobate 
propuneri cu o valoare totală de 579 milioane lei, pentru care contractele 
vor fi  semnate în următoarele săptămâni. Ministrul Mediului, Tánczos 
Barna, a declarat: „ca urmare a implementării acestei subinvestiții, până la 
30 septembrie 2024 se vor realiza și operaționaliza cel puțin 7.000 de insule 
ecologice digitalizate, iar până la 30 iunie cel puțin 13.752.”

Potrivit Ministerului Mediului, valoarea maximă eligibilă a proiectului 
este următoarea: insule supraterane încasetate cu containere-alocare 
de 10.000 euro/insulă, fără TVA; insule supraterane cu containere 
individuale-19.000 euro/insulă, fără TVA; insule subterane cu containere 
individuale-50.000 euro/insulă, fără TVA.

În această etapă, din Prahova au fost aprobate cinci proiecte, cu un total 
de 296 de insule ecologice (valorile nu includ TVA):

-Ploiești: 198 de insule supraterane tip 1, valoare eligibilă proiect -
9.740. 610,00 (95 de puncte);

-Câmpina: 50 de insule supraterane tip 1, valoare eligibilă proiect -  
2. 459.750, 00 lei (90 de puncte);

-Mizil: 9 insule supraterane tip 1, valoare eligibilă proiect - 
442.755,00 lei (85 de puncte);

-Sinaia: 23 de insule supraterane tip 1 și 2 insule subterane tip 3, 
valoare eligibilă proiect 1.623.435,00 lei (85 de puncte);

-Breaza: 14 insule supraterane tip 1, valoare eligibilă proiect 
688.730,00lei (75 de puncte).

Insula ecologică este compusă dintr-un ansamblu de containere pentru 
colectarea separată a deșeurilor care pot fi  montate pe platforme subterane 
(ce necesită lucrări de construcții și montaj) sau supraterane (care nu 
necesită construcții și montaj). Acestea sunt protejate anti-vandalism, 
sunt dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fi zice arondate, modul 
GSM pentru transmisie date, bază de date privind benefi ciarii serviciului 
și interfață de facturare pentru toate UAT-urile benefi ciare. Datele 
sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de 
monitorizare și raportare, ce oferă informații privind volumele și tipurile 
de deșeuri colectate precum și persoanele care introduc deșeurile în 
containere. Fiecare insulă ecologică trebuie să deservească minimum 200 
de locuitori/apartamente.

CONSILIERII PNL 
ACUZĂ DRI CĂ 

AR BLOCA NIȘTE 
PROIECTE DE 

MODERNIZARE A 
ȘCOLILOR

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

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

SĂ Ă Â SC SĂ Ă Â

0788 565232 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

296 DE INSULE 
ECOLOGICE ÎN PRAHOVA
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ÎN DECEMBRIE 2022, SALARIUL MEDIU 
BRUT DIN ROMÂNIA A FOST DE 7.100 LEI

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

BĂRBAT ACUZAT DE ÎNȘELĂCIUNE, 
PRINS ÎN FLAGRANT DE POLIȚIȘTI CU 

AJUTORUL UNEI MĂICUȚE
Polițiștii Biroului de Combatere a 

Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului 
au depistat în fl agrant un bărbat bănuit de 
săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Polițiștii 
au fost sesizați despre faptul că, în urmă cu 
aproximativ o lună de zile, o măicuță din cadrul 
unei mănăstiri din comuna Poienarii Burchi ar fi  
fost înșelată de către un bărbat, acesta din urmă 
solicitându-i o sumă de bani în schimbul donării 
unor produse. Femeia în cauză, a transmis 
bărbatului suma de 1.000 de lei, însă acesta nu 
și-a mai onorat promisiunea. „Ulterior, la data 
de 7 februarie, măicuța ar fi  fost contactată din 

nou de către un bărbat, care i-a comunicat faptul 
că dorește să doneze mănăstirii un camion de 
lemne, cu condiția să îi fi e transmiși 1.500 de lei, 
sumă necesară achiziționării combustibilului, în 
vederea transportului materialului lemnos. În 
baza celor sesizate, polițiștii au efectuat activități 

investigativ operative și cu sprijinul persoanei 
vătămate au reușit identifi carea și ulterior 
depistarea în fl agrant a bărbatului bănuit de 
săvârșirea faptei de înșelăciune”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
Bărbatul în vârstă 68 de ani, din județul Neamț, 
a fost condus la sediul unității de poliție pentru 
audiere. „În baza probatoriului administrat, 
față de acesta a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, urmând să fi e prezentat 
unității de parchet competente pentru luarea 
unei alte măsuri preventive. În cauză, polițiștii 
de investigații criminale din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești continuă cercetările sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, a 
anunțat IPJ Prahova.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în ultima lună a 
anului trecut, salariul mediu brut a fost de peste 7.100 lei, cu 

aproape 430 lei mai mare decât în noiembrie, iar salariul mediu net s-a 
apropiat de 4.400 lei, în creștere cu aproape 260 lei față de luna anterioară.

Totuși, puterea de cumpărare a românilor a fost tot pe minus și asta 
pentru că infl ația s-a situat la  16% în decembrie, în timp ce creșterea 
anuală a salariilor s-a limitat la 13,4%. Cele mai mari câștiguri nete au fost 
în producția de cocs și în prelucrarea țițeiului - peste 11.500 de lei, iar cele 
mai mici, în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -ceva peste 2.360 lei.

Creșteri ușoare de salarii au fost înregistrate și în sectorul public, 
respectiv, cu 1,6% în sănătate și asistență socială și 0,7 % în administrația 
publică. În învățământ, veniturile au scăzut cu 4,2 %, ca urmare a reducerii 
plății cu ora pentru cadrele didactice în timpul vacanțelor școlare.

În instituțiile de stat, cele mai mari salarii sunt în justiție. În tabelul de 
mai jos (date din 2020) aveți câteva exemple cu salariile de bază, dar la 
acestea se mai adaugă și alte sporuri, precum și venituri realizate din cumul 
de funcții. (vezi tabel)

Fiind foarte bine plătită, justiția este poate mai puțin coruptă, dar nu a 
devenit mai efi cientă sau mai bună. Încrederea în sistem era de 47% în mai 
2021. Venituri importante se realizează și în sectorul sănătate. Noi vă oferim 
câteva cifre din 2022 publicate pe pagina Spitalului Municipal Ploiești, asta 
pentru că secțiunea referitoare la lefurile de la Spitalul Județean de Urgență 
era indisponibilă la data scrierii acestui articol:
-medic specialist reumatologie: 11.787 lei + 1.532 lei spor + între 2.000-

4.100 lei gărzi;
-medic specialist oncologie: 10.952 lei +4.162 lei spor+ între 2.000-4.100 
lei gărzi;
-medic specialist anatomie patologică: 14.527 lei + 7.790 lei spor+ între 
2.000-4.100 lei gărzi;
-medic primar șef: 16.017 lei + 3.203 lei spor+ între 2.000-4.100 lei gărzi;
-medic primar chirurgie: 15.254 lei + 1.068 lei spor + între 2.000-4.100 lei 
gărzi;
-asistent primar: 4.857 lei + 729 lei + 470 lei + 805 lei sporuri etc.

Vechime Curtea de Apel Tribunal/
Tribunal Militar Judecătorie

Vechime >20 de 
ani

23.000  de lei 22.500 de lei 17.250 de lei

Vechime 15-20 
de ani

21.238-22.300 
de lei

20.524-21.550 
de lei

15.214-15.975 
de lei

Vechime 10-15 
de ani

19.773-21.800 
de lei

18.639 -20.550 
de lei

13.764 - 
15.175 de lei

Vechime 6-10 ani
17.968-20.800 

de lei
17.147 -19.850 

de lei
12.418 

-14.375 de lei

MAGISTRAȚII CÂȘTIGĂ DE TREI ORI MAI MULT

Primăria Ploiești a anunțat că, de marți, 
14 februarie, pentru o perioadă de patru 

săptămâni,  se vor strânge ajutoare care să 
vină în  întâmpinarea nevoilor celor afectați de 
cutremurele din sudul Turciei. Acestea vor fi  
colectate la  Cantina Socială din  strada Mihai 
Bravu nr. 231, de luni până vineri, între orele 
08.00-16.00.

Ploieștenii (persoane fi zice și reprezentanții 
comunității locale de afaceri) pot 
dona  următoarele   bunuri noi: paltoane, geci, 
pelerine de ploaie, ghete, cizme, pulovere, 
pantaloni, mănuși, căciuli, fulare, eșarfe, 
ciorapi, șosete, lenjerie de corp, saltele (pentru 

cort), pilote, pături, saci de dormit, 
reșouri, radiatoare, lămpi pe gaz, 
butelii, termosuri, lanterne, baterii 
externe, generatoare, cutii cu alimente 
(produse alimentare neperisabile, 
conserve), mâncare pentru bebeluși, 
scutece, produse de igienă și curățenie, 
produse de igienă pentru femei.

Ajutoarele vor fi  livrate  în orașele afectate 
din Turcia, cu sprijinul  Instituției Prefectului 
județului Prahova, Autorității pentru 
Managementul Dezastrelor Naturale, Asociației 
Oamenilor de Afaceri Turci în România și al 
Ambasadei Republicii Turcia la București.

Municipalitatea anunță că se pot face și 

donații în bani în conturile: Garanti Bank:

RO12UGBI0000122003395RON (RON); 
Garanti Bank: 

RO05UGBI0000122003396 EUR (EUR);
Credit Europe Bank:
RO57FNNB000901050794RO01 (RON).

CENTRU DE COLECTARE PENTRU CENTRU DE COLECTARE PENTRU 
SINISTRAȚII DIN SUDUL TURCIEISINISTRAȚII DIN SUDUL TURCIEI
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 17 ANI, LA VOLAN 
FĂRĂ PERMIS 

Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de poliție 
Ploiești au observat un autoturism care la 
vederea echipajului de poliție a oprit brusc, iar 
persoana care se afl a la volan a fugit. „În urma 

verifi cărilor efectuate polițiștii au identifi cat și 
depistat conducătorul autoturismului ca fi ind 
un tânăr, în vârstă de 17 ani, din municipiul 
Ploiești. Ulterior, acesta a declarat faptul că ar 
fi  luat cheile autoturismului mamei sale pentru 
a se plimba pe străzile adiacente locuinței, iar 
când a observat echipajul de poliție s-a speriat 
și a abandonat mașina în zona unei intersecții 
cu strada Vornicul Beldiman”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
În urma verifi cărilor efectuate polițiștii au 
constatat faptul că tânărul nu fi gurează ca 
deținător de permis de conducere. În cauză, 
potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere 
a unui vehicul pe drumurile publice fără permis 

de conducere.
O FEMEIE A MURIT DUPĂ CE A FOST 

LOVITĂ DE TREN 
Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de 

Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați 
despre faptul că o femeie a fost accidentată de 
un tren, în timp ce se afl a în traversarea căii 
ferate în zona Podul Înalt din Ploiești. În urma 
impactului, femeia, în vârstă de 54 de ani, a 
decedat. „În cauză, se efectuează cercetări în 
vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs evenimentul feroviar, în cadrul unui 
dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă”, a precizat 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) 
Prahova.

În acest an, de exemplu, bugetul rezervat 

pentru sprijinirea persoanelor din categoriile 

vulnerabile va atinge pragul de 1,8 miliarde 

de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a emis un comunicat prin care 
anunță pachetul de măsuri pentru 2023: 1.400 
de lei pentru facturile la energie; șase noi tranșe 
de 250 de lei pentru alimente și mese calde; 
vouchere de 500 de lei pentru achiziția de haine 

și rechizite în cazul preșcolarilor și elevilor din 

categoria „vulnerabili”; pachete alimentare de 24 

kg, cu produse românești; trusouri în valoare de 

2.000 lei pentru nou-născuți.
Potrivit MIPE, de aceste ajutoare vor benefi a 

mai multe milioane de persoane, după cum 
urmează:

-aproape patru milioane de români vor 
benefi cia de 1.400 de lei pentru a sprijini plata 
facturilor la energie, acordat în două tranșe: 
700 lei- ajutor acordat în luna februarie 2023 
pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 și 700 
lei- în luna septembrie 2023 pentru perioada 
01.07.2023 – 31.12.2023; 

-aproximativ 2,4 milioane de români vor 
primi șase tranșe de 250 de lei pentru achiziția de 
alimente și mese calde, o dată la două luni (buget 
de 765 de milioane de euro), cu o primă tranșă 
în februarie a.c.;

-400.000 de preșcolari și elevi din medii 
defavorizate vor primi vouchere de 500 de lei în 
noul an școlar pentru rechizite și îmbrăcăminte 
(buget de 44 de milioane de euro);

-1,18 milioane de români vor primi un pachet 
de 24 kg cu ajutoare alimentare, programul fi ind 
fi nanțat din fonduri europene (buget total de 235 

milioane euro);
-aproximativ 15.000 de mame din categoriile 

defavorizate vor primi sprijin în valoare de 
2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la 
nașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport 
electronic (buget de 6 milioane euro).

MIPE lucrează la o măsură prin care 
persoanele cu dizabilități să primească vouchere 
pentru a-și procura echipamente asistive care 
să le îmbunătățească viața și să le dea, totodată, 
șansa la o activitate remunerată. De asemenea, o 
altă formă de sprijin ar fi  acordarea de vouchere 
pentru reziliență socială pentru repararea 
locuințelor și pentru achiziția de electrocasnice.

Grădinița cu program prelungit de pe strada Poștei nr.23 este unul dintre 
puținele proiecte europene pe care Primăria Ploiești, prin Direcția Relații 

Internaționale, a catadicsit să le înceapă. Investiția este fi nanțată din fonduri 
europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul fi ind 
semnat la data de 13.11.2019. Valoarea inițială a proiectului a fost de 6.223.202,68 
lei. Nici nu mai contează care a fost termenul la care construcția ar fi  trebuit să 
fi e fi nalizată. Oricum, șantierul a fost deschis foarte târziu, în 2022. În prezent, 
imobilul este să zicem cam la 80% stadiul fi zic de execuție. Probabil că la sfârșitul 
acestei primăveri sediul grădiniței va fi  dat în folosință, asta dacă se va lucra intens 
la fi nisaje și dotare cu mobilier.

CÂND ESTE GATA CÂND ESTE GATA 
SEDIUL GRĂDINIȚEI DE SEDIUL GRĂDINIȚEI DE 

PE STRADA POȘTEIPE STRADA POȘTEI

ROMÂNIA CHELTUIE ÎN 2023 ROMÂNIA CHELTUIE ÎN 2023 
PESTE 1,8 MILIARDE DE EURO PESTE 1,8 MILIARDE DE EURO 
PENTRU PERSOANELE VULNERABILEPENTRU PERSOANELE VULNERABILE
Întotdeauna am fost de părere că o societate solidă economic nu are nevoie 

de ajutoare sociale pentru ceea ce în limbaj instituțional numim „categorii 
vulnerabile”. Bun, înțelegem să încadrăm aici bătrânii cu venituri reduse și lipsiți 
de ajutor, persoanele cu dizabilități sau boli severe, copiii orfani sau din familii 
dezorganizate, dar să oferi la infi nit sprijin pentru cei apți de muncă, asta denotă cât de 
slabă este țara totuși din punct de vedere al dezvoltării. În cazul nostru, știm clar că o 
masă de oameni este păstrată în această zonă a sărăciei, pentru a fi  mai apoi exploatată 
electoral. Dar corect este să creezi spațiu legislativ pentru a crea piață de muncă, o 
economie puternică, salarii bune etc., nu să toci miliarde pe tot felul de ajutoare.
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Marius 
MARINESCU

A ÎNCEPUT CAMPANIA

De ce spun asta? Pentru că sunt sigur că 
omul politic Cosma, indiferent de câte 

i se reproșează - pe drept sau pe nedrept, dar 
deocamdată nedovedit- sigur nu și-ar fi  sacrifi cat 
alegătorii, așa cum au făcut-o și încă o fac liderii 
locali de azi.

Deci, în ceea ce-l privește pe actualul primar, 
lucrurile se limpezesc…deocamdată!

De partea dreaptă a pârleazului, fac joc de 
glezne mai multe “vedete”. (Nicodim, Tudone, 
Uță și…se “coace” o fi gură nouă). Nimic însă 
cert. C-așa e-n PNL. Săgeata fi nală o trage 
președintele. Iar atunci când țintește omul 
potrivit, e musai să nu miște doamna Anastase 
de arc. Dar aici n-am prea mari “emoții”, pentru 
că amândoi sunt maeștri ai jocurilor de culise 
aducătoare de benefi cii maxime.

Și mai e ceva.
De partea grea au scăpat.
Mai departe…
Tot pe dreapta, se agită Forța Dreptei, partidul 

lui Orban la București și al lui George Ionescu 
la Prahova, dar și Alternativa Dreaptă, care l-a 
aruncat în piață pe dr Dragos Rusu.

Nu zice mare lucru numele, dar poate asta e 
și ideea.

Cea mai mare surpriză a ultimelor alegeri, 
Partidul Prahova în Acțiune, care a reușit în 
2020 să intre și în Consiliul Județean cât și în 
bună parte din consiliile locale, a făcut deja o 
mutare deloc de neglijat. S-a transformat în 
partid național, având acum numele de România 
în Acțiune, cu fi liale în majoritatea reședințelor 
de județ din țară.

Ponta, USR, Reper-Cioloș, la Prahova încă 
dorm. Nu mă miră, dar pentru că își au oameni 
puși în tot felul de funcții plătite gras de la stat, 
adică de la noi, cu siguranță vor începe viermuiala, 
că doar trebuie să-și apere buzunarele.

Nu e de neglijat nici partidul păstorit de 
Grațiela Gavrilescu, PUSL, care își joacă, cum 
ne-a obișnuit, cu dibăcie cartea alături de PSD, 
pregătind niscaiva nume noi pe care să le impună 
roșilor. Cum face asta? Prin… magie. Una la care 
doamna este maestră.

Mai nou, a mai apărut o alianță de partide 
ecologiste și progresiste care, știu că nu vă spun 
mare lucru numele lor, dar “amenință” să rupă 
gura târgului politic local și național în 2024. 
(ACUM-ACTIV-ROMÂNIA ECO)

Interesant, nu!?
Până în toamnă lucrurile vor fi  însă clare, cine 

cu cine și cine pe cine.
Cert e că la nivelul municipiului Ploiești 

numele vehiculate sunt nume de persoane care 
vor fi  sacrifi cate. O știu și mai-marii partidelor, 
dar și cei care se visează cu secretară și mașină 
la scară. Dar, n-ai ce-i face. Orgoliile oamenilor 
sunt nemăsurate. Iar puterea ia de cap pe oricine. 
Din păcate însă noi suntem în continuare 
spectatorii propriei neputințe.

De ce? Pentru că nu ieșim la vot. Pentru că nu 
ieșim în stradă să ne apărăm drepturile. Pentru 
că suntem lași. Pentru că ne ferim să spunem 
lucrurilor pe nume.

Din păcate, de un lucru sunt sigur. Nu 
s-a învățat din greșelile trecutului, iar inerția 
majorității celor amintiți mai sus este să aștepte 
ca instituțiile statului să curețe linia de start, prin 
dosare și plimbări pe la Parchete în ajun de alegeri.

Vom trăi, vom vedea și, ca fraierii, ne vom 
bucura.

• Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri •Publicitate

S-a pierdut certifi cat de înregistrare emis de Registrul Comerțului în Ploiești. 

Firma: Popescu Sorin Mihai Cătălin Persoană Fizică Autorizată. Îl declar nul.

SC ALIFLOMAR PELETI SRL, 
titular al proiectului CONSTRUIRE 
HALĂ PRODUCȚIE PELEȚI, SPAȚIU 
DEPOZITARE MATERIE PRIMĂ, 
ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, ALEI 
PIETONALE ȘI CAROSABILE anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către AGENȚIA PENTRU 
PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA de a nu 
se supune evaluării impactului asupra mediului 
și nu se supune evaluării adecvate și nu se 
supune evaluării impactului asupra corpurilor 
de apă, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
CONSTRUIRE  HALĂ PRODUCȚIE
PELEȚI, SPAȚIU DEPOZITARE MATERIE 

PRIMĂ, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ TEREN, 
ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE propus 
a fi  amplasat în BĂICOI, STR. PALTINULUI, 
NR. 68. 

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi  consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh, Gr. 
Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni - vineri, 
între orele 9-13, precum și la următoarea adresa 
de internet http://apmph.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii / 
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

Anunț public, privind decizia etapei de încadrare - (SC ALIFLOMAR PELETI SRL) 

P

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 
COMUNA OLARI, JUDEȚUL PRAHOVA 

Comuna Olari, Județul Prahova anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE, RECONSTRUIRE șI MODERNIZARE 
DRUMURI LOCALE COMUNA OLARI, JUDEȚ PRAHOVA, propus a fi  amplasat în Comuna 
Olari, județul Prahova - Sate componente: Olari, Olarii Vechi și Fînari. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul autorităţii competente pentru 
protecția mediului Prahova, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiești și la sediul Comuna Olari - 
Primăria, sat Olari, strada Principală, Județul Prahova, în zilele de luni - vineri, între orele 08 - 16. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru proteeţia 
mediului Prahova. 

A TREIA TRANȘĂ DIN PNRR 
AR PUTEA FI BLOCATĂ, DACĂ 

GUVERNUL NU ADOPTĂ O NOUĂ 
LEGE A PENSIILOR SPECIALE

România trebuie să trimită cel târziu în 
luna iunie cea de-a treia cerere de plată 

din PNRR, în valoare de 3,1 miliarde de euro. 
Livrarea banilor este condiționată de îndeplinirea 
a 55 de ținte și jaloane la care România s-a 
angajat, la semnarea PNRR, iar printre acestea 
se regăsește și reforma pensiilor speciale. Această 
țintă trebuia îndeplinită de la sfârșitul anului 
trecut, însă Guvernul a obținut o amânare până 
în luna mai 2023.

În clipa de față însă, proiectul reformării 
pensiilor creează doar tensiuni chiar în interiorul 
coaliției.

Banca Mondială a propus pentru calcularea 
pensiilor militarilor și polițiștilor o cotizare de 
45% pe ultimele 12 luni de activitate sau 65% din 
venitul mediu din întreaga carieră. 

Prima problemă întâmpinată la nivelul 
Coaliției este că PNL nu susține acest model 

de calculare a pensiilor militarilor 
și polițiștilor. O altă problemă este 
eliminarea regimului de pensii speciale 
și impunera unei cotizări a procurorilor 
și judecătorilor la sistemul de pensii.

Liderii PSD i-ar fi  reproșat 
ministrului Muncii, Marius Budăi, că 
nu a reușit să găsească soluția prin care 
să poată fi  reduse pensiile magistraților. 
De asemenea, social-democrații sunt 
nemulțumiți că Ministerul Muncii ar fi  
redactat prost proiectul de lege.

În prezent, pensia judecătorilor, procurorilor, 
magistraților-asistenți de la Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Curtea Constituțională sau 
Curtea de Conturi se calculează în cuantum 
de 80% din baza de calcul reprezentată de 
indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de 
salariul de bază brut lunar, după caz, și sporurile 
avute în ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării.

În cazul militarilor, polițiștilor și a altor 
structuri de apărare, baza de calcul folosită este 
media tuturor veniturilor brute realizate în 6 
luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, 
actualizate la data deschiderii drepturilor de 
pensie. La media obținută se adaugă un spor 
de până la 15% în condițiile stabilite prin 
ordin comun al conducătorilor instituțiilor din 
domeniul apărării naționale, ordinii publice și 
securității naționale.
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De la începutul anului, aproape 750 de palestinieni au fost 
strămutaţi forţat, din cauza distrugerii ordonate de statul evreu 

în Cisiordania și Ierusalim, constată jurnaliștii francezi de la Le Monde.

 
Pe 21 septembrie 2022, armata israeliană a invadat cătunul beduin   

din Samiya, pe dealurile stâncoase de lângă Ramallah, în Cisiordania 
ocupată pentru a demola două case acolo. Școala, construită cu ajutor 
european și inaugurată în ianuarie a.c., este și ea ameninţată: pe 10 august, 
o instanţă israeliană a ordonat distrugerea ei, argumentând că a fost 
construită fără autorizaţie – Israelul nu emite aproape niciodată autorizaţii 
pentru palestinienii din Zona C, cele 60 de procente din Cisiordania pe 
care le controlează în totalitate. Imediat după, diplomaţii europeni s-au 
grăbit la faţa locului pentru a protesta. „Practica continuă de demolări și 
evacuări în Zona C și Ierusalimul de Est ocupat încalcă dreptul internaţional 
umanitar și trebuie să înceteze”, a declarat reprezentantul UE, Sven  Kuhn 
von Burgsdorff , într-o declaraţie însoţită de o frumoasă fotografi e de grup, 
sub un soare arzător.

Israelul distruge în mod regulat structuri fi nanţate din banii 
contribuabililor europeni, fără a fi   vreodată sancţionaţi. Între noiembrie 
2020 și iulie 2021, Khirbet Humsa, un cătun beduin din nordul Văii 
Iordanului, a fost demolat parţial sau complet de șapte ori de armata 
israeliană. De fi ecare dată, europenii au reconstruit, apoi armata a venit să 
pună totul la pământ, sub pretextul că satul este situat pe o zonă de tragere. 
„Aproximativ 200 de structuri au fost distruse în opt luni”, își amintește 
Christopher Holt, directorul Consorţiului de protecţie din Cisiordania, 
o alianţă a cinci ONG-uri internaţionale, susţinută printre altele de UE. 
Palestinienii au plecat în cele din urmă, stabilindu-se chiar lângă locaţia 
iniţială a satului Khirbet Humsa.

„Între 2017 și 2021, în fi ecare an, am observat o creștere a distrugerii 
proprietăţii”, raportează Christopher Holt. Din ianuarie, peste 650 de 
structuri în care locuiau aproximativ 750 de palestinieni au fost demolate 
de Israel în Cisiordania și Ierusalim, puţin peste 13% dintre acestea au fost 
fi nanţate de donatori, în mare parte ţări europene. Costul demolărilor pe 
care palestinienii trebuiau să le plătească ei înșiși și consecinţele asupra 
accesului la educaţie sau la sănătate, ca și efectul economic general al 
distrugerii sunt greu de evaluat.

CERERE DE COMPENSARE
Din 2000, UE a acordat mai mult de 852 de milioane de euro în ajutor 

umanitar palestinienilor, fi nanţând parţial nevoile evreilor, așa cum sunt 
garantate de dreptul internaţional, dar pe care ocupaţia israeliană refuză să 
le îndeplinească. În 2014, ţările europene reunite în Consiliul UE promit 
să „promoveze sistematic împotriva fi ecărui caz de demolare/confi scare care 
afectează proiecte fi nanţate de UE sau de un stat membru” și să se angajeze 
într-un dialog cu israelienii pe această temă. Dacă nu se găsesc rezultate, 
UE va cere Israelului „întoarcerea sau compensarea proprietăţilor demolate 
și/sau confi scate”.

La sfârșitul anului 2017, la instigarea Belgiei, opt state membre, printre 
care și Franţa, au solicitat, printr-o scrisoare, rambursarea a peste 30.000 
de euro după distrugerea și confi scarea echipamentelor de producere 
a energiei solare. De atunci, ţările europene au cerut în mod regulat 
despăgubiri, dar în zadar.

Discursul european este însă complicat de contradicţii. La mijlocul lunii 
iulie, UE a anunţat că va relua reuniunile anuale ale Consiliului de Asociere 
cu Israelul, pe 3 octombrie, pentru prima dată în zece ani. Guvernul 
israelian, pe cale să plece după căderea coaliţiei în iunie, a înregistrat totuși 
un record negativ în ceea ce privește distrugerea și transferurile forţate de 
populaţie. „UE însăși a recunoscut că ceea ce a făcut până acum a fost inutil 
și totuși susţine că declaraţiile și vizitele diplomatice pe teren pot fi  sufi ciente”, 
critică Alexandra Gerasimcikova, consilier politic pentru Orientul Mijlociu 
în cadrul ACT Aliance EU, care reunește biserici și organizaţii creștine.

INTRUZIUNI VIOLENTE ALE COLONIȘTILOR
Israelul își justifi că practicile prin abaterea de la înţelegerea comună a 

dreptului internaţional umanitar. „Considerăm că teritoriul palestinian este 
un teritoriu ocupat și, prin urmare, supus dreptului internaţional. Israelienii 
consideră că este un teritoriu disputat, după cum a amintit recent prim-
ministrul, și folosesc propriile legi care nu respectă dreptul internaţional”, 
explică Andrea De Domenico, director adjunct al Biroului pentru 
Coordonarea Organizaţiilor Umanitare ale Naţiunilor Unite (OCHA) 
pentru Teritoriile Palestiniene ocupate.

Într-un răspuns pentru Le Monde, Cogat, organismul militar israelian 
responsabil cu gestionarea afacerilor civile din Cisiordania și Gaza, justifi că 
demolările ca fi ind o simplă aplicare a legii „împotriva structurilor construite 
ilegal și fără autorizaţiile necesare”.

Cu toate acestea, israelienii folosesc un sistem de planifi care inechitabil: 
conform ONG-ului Peace Now, în 2021, palestinienilor le-au fost acordate 
zece autorizaţii de construire, faţă de 2526 în coloniile israeliene vecine. 
Potrivit ONU, peste 80% din demolări sunt comandate pe o rază de doi 
kilometri în jurul coloniilor israeliene.

Aceste distrugeri, hărţuirea populaţiilor de către coloniști și forţele 
israeliene, folosirea excesivă a forţei, peste 100 de palestinieni au fost uciși 
în Cisiordania, de la începutul anului – sunt practici care pot duce, potrivit 
lui Andrea De Domenico, la „un transfer forţat (de    populaţii civile), care 
constituie o crimă de război”. În acest sens, ajutorul european rămâne 
vital: „Așa îi ajută UE pe palestinieni să rămână pe pământul lor”, insistă 
Alexandra Gerasimcikova.

La începutul lunii iulie 2022, aproximativ 100 de persoane au fugit din 
Ras Al Tin, în afara Ramallah, deoarece intruziunile violente ale coloniștilor 
și confi scările ordonate de armata israeliană deveniseră insuportabile. 
Nereușind să tragă Israelul la răspundere, Europa lasă populaţiile civile 
palestiniene expuse la mai multe traume. „Structurile pot fi  dărâmate, o 
dată, de multe ori, dar sănătatea psihologică a comunităţii nu poate fi  
refăcută. Care este impactul uman ?”, se întreabă Alexandra Gerasimcikova.

OCOLUL PĂMÂNTULUI

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ;  www.ziarulploieştii.ro www.ziarulploieştii.ro

EUROPA PLĂTEŞTE CE ISRAELUL DISTRUGEEUROPA PLĂTEŞTE CE ISRAELUL DISTRUGE

Consumul tot mai mare de gaze lichefi ate 
în Europa vine cu un cost uriaș și nu, nu 

despre fi nanţe este vorba, anunţă BBC. Datele 
ofi ciale arată că, în primul semestru din 2022, 
importurile de gaze lichefi ate au crescut cu 65% 
faţă de aceeași perioadă a anului trecut, iar asta 
se traduce printr-o creștere a emisiilor de carbon 
de zece ori mai mare decât până acum.

Pentru a lichefi a gazul, este nevoie să fi e răcit 
la -160 de grade Celsius. Odată lichefi at, acesta își 
reduce volumul de 600 de ori, ceea ce îl face mult 
mai ușor transportabil. Și, chiar dacă emisiile de 
carbon din atmosferă sunt aceleași și în cazul 
gazelor lichefi ate și în al celor transportate prin 

conducte, cantitatea de energie 
consumată pentru a le crea este 
semnifi cativă.

Practic, pentru orice container 
cu gaz lichefi at sunt eliberate 
în atmosferă circa 20 de kg de 
CO2, de zece ori mai mult decât 
în cazul gazului transportat prin 
conducte, iar asta înseamnă peste 
35 de milioane de tone de CO2 
emise în atmosferă numai în 2022, 
comparativ cu anul 2021.

Ironia este că 16% din cantitatea de gaz 
lichefi at provine tot din Rusia. Iar asta înseamnă 

nu doar fonduri pentru război, ci și pierderea 
unui război cel puţin la fel de greu – cel climatic.

TRECEREA LA GAZELE LICHEFIATE TRECEREA LA GAZELE LICHEFIATE 
NU E CEA MAI FERICITĂ IDEENU E CEA MAI FERICITĂ IDEE
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UN GUVERN DE SITUAȚII EXCEPȚIONALE UN GUVERN DE SITUAȚII EXCEPȚIONALE 
PE ALTUL DE SECURITATE NAȚIONALĂ PE ALTUL DE SECURITATE NAȚIONALĂ 

„PLEC CU SENTIMENTUL DATORIEI ÎMPLINITE 
ȘI INIMA ÎMPĂCATĂ”

Previzibilă încă din toamnă și anticipată de unele mass media la începutul 
anului curent, demisia Nataliei Gavrilița s-a produs chiar a doua zi după 
revenirea de la Bruxelles, unde prezidase, împreună cu vicepreședintele 
Comisiei Europene, Josep Borrell, cea de-a șaptea reuniune a Consiliului 
de Asociere UE - Republica Moldova. Și unde, în ajunul reuniunii, delegația 
Guvernului a avut mai multe întrevederi cu înalți ofi ciali ai instituțiilor 
europene, care au reconfi rmat apropierea Republicii Moldova de UE. 
Ținută mai multe luni în suspans, demisia avea să fi e anunțată pe rețelele 
de socializare cu o zi înainte de oligarhul fugar Veaceslav Platon, doar că 
numele protagonistului era altul – businessmanul Vasile Tofan, în opinia 
sa, un apropiat al lui Plahotniuc. Demisia a mai fost precedată de o ședință 
convocată de Maia Sandu la președinție în dimineața de 10 februarie cu 
conducerea PAS, deputați și miniștri. O ședință cu scântei, mai mulți 
membri PAS neagreând candidatura pentru care pleda Maia Sandu.     

Oricum, în cadrul unui briefi ng din zenitul zilei, Natalia Gavrilița și-a 
început discursul cu o totalizare a vizitei la Bruxelles, unde a avut mai multe 
întrevederi cu înalți ofi ciali europeni. „Ca de fi ecare dată m-am convins 
că Republica Moldova are mulți prieteni la Bruxelles. Suntem așteptați în 
UE cu brațele deschise. Dacă Guvernul ar fi  avut acasă aceeași susținere și 
încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi  reușit 
să avansăm mai mult și mai repede”, și-a motivat oarecum diplomatic 
premierul demisia sa și, implicit, a întregii echipe guvernamentale. 
Premierul în demisie a mai precizat că a preluat guvernarea cu un mandat 
anticorupție, pro-dezvoltare și proeuropean, într-o perioadă în care 
schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau 
de neînvins. După ce a trecut succint în revistă toate crizele cu care s-a 
confruntat republica și guvernul său și a precizat că statul întră într-o fază 
nouă, în care prioritatea este securitatea energetică, cibernetică, economică 
și socială, Gavrilița și-a încheiat discursul pe un ton sufi cient de optimist și 
pașnic: „Am avut onoarea să fi u prim-ministră a acestei țări și voi rămâne 
în slujba poporului meu, alături de echipa care v-a câștigat încrederea... 
Plec cu sentimentul datoriei împlinite și inima împăcată”. Semn că nu 
rupe complet relațiile cu președinta Maia Sandu. Deși se pare că nu și-a 
putut ascunde supărarea, ieșind glonț de la conferință și renunțând la 
tradiționalele întrebări și răspunsuri pentru presă. 

ORDINE ȘI DISCIPLINĂ, O NOUĂ VIAȚĂ ECONOMIEI, PACE ȘI 
STABILITATE 

Deși unele voci străine s-au grăbit cu premonițiile unei crize 
guvernamentale după demisia „neașteptată a premierului proeuropean” 
Gavrilița, președintele Maia Sandu nu a întârziat să spulbere aceste grabnice 
aserțiuni și la nici trei ore a venit cu propunerea de candidat la funcția de 
premier de natură să continue parcursul prooccidental al Chișinăului. Nu a 
fost una surpriză, mai multe surse media vehiculând cu varii ocazii încă din 
noiembrie și ianuarie numele viitorului premier. Acesta este, cum era și de 
așteptat, Dorin Recean, consilierul președintelui pe probleme de securitate 
și secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Anunț făcut în cadrul 
unui briefi ng, cu prezența spicherului Igor Grosu și a candidatului însuși. 
„Economia și securitatea țării au nevoie de o nouă viață. Noul Guvern 
va trebui să crească nivelul de securitate a țării și să păstreze Moldova în 
lumea țărilor libere”, a declarat Maia Sandu, precizând că fracțiunea PAS 
a acordat în cadrul consultării fracțiunilor parlamentare sprijinul pentru 

candidatura propusă. Și Igor Grosu a confi rmat susținerea lui Recean, mai 
precizând că în zilele următoare formațiunea pe care o conduce va avea 
discuții cu premierul desemnat despre prioritățile și agenda acestuia. „Îl 
așteptăm săptămâna viitoare cu programul de guvernare. PAS va acorda 
sprijin plenar noului Guvern, care va implementa viziunea de dezvoltare 
a Republicii Moldova pentru a duce la îndeplinire proiectul de țară – 
integrarea europeană”, a punctat Grosu. Un lucru a fost de înțeles chiar 
îndată după week-end: Recean nu va profi ta de tocmai două săptămâni, 
ci va veni cu noua garnitură chiar la începutul săptămânii curente, dacă e 
să anticipăm unele surse din cercul actualei guvernări. În cadrul aceluiași 
briefi ng, într-un discurs succint, premierul desemnat și-a făcut publice 
principalele priorități: ordinea și disciplina în instituții (care trebuie să 
deservească cetățenii și mediul de afaceri), o nouă viață pentru economie 
(mai multe resurse accesibile pentru investițiile în domeniul afacerilor, a 
întreprinderilor mici și mijlocii, locuri de muncă, salarii mai mari), pacea 
și stabilitatea (de la al Doilea Război Mondial încoace, suntem la cel mai 
înalt risc de provocări, sectorul de securitate trebuie consolidat astfel 
încât toată lumea să se simtă în siguranță). Însă dominanta proiectului 
de guvernare va fi  integrarea europeană (trebuie accelerat procesul de 
armonizare a legislației și implementate toate condiționalitățile).

CINE ESTE NOUL PREMIER DORIN RECEAN?

Dorin Recean are 48 de ani și este de specialitate economist. A absolvit 
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), specialitatea 
Managementul Relațiilor Economice Internaționale, după care a urmat 
un Master de Business Administration la Newport University, USA (fi liala 
Belgia). Ceea ce i-a facilitat nu numai poziția de lector la ASEM și la 
Newport University International din Chișinău, dar și Manager de Proiecte, 
director de Program la Agenția pentru Restructurarea Întreprinderilor 
și Asistență (ARIA, lichidată după 2000 de fostul președinte comunist 
Voronin), director executiv al Concernului MILENIUM GRUP. Experiență 
de guvernare căpăta în perioada 2010-2012, când deține funcția de 
viceministru al Tehnologiilor, Informațiilor și Comunicațiilor, iar între 
2012-2015 cea de ministru de interne în guvernele Filat și Leancă. Presa 
și cârcotașii de serviciu s-au grăbit să amintească publicului că în 2015, 
Parchetul General i-a inițiat o anchetă penală pentru depășirea atribuțiilor 
de serviciu. Dosar deschis (și ulterior clasat) în urma unei plângeri depuse 

Pe 10 februarie, cu numai două săptămâni înainte de a 
se împlini un an de la războiul declanșat în Ucraina, 

la Chișinău, în vârful arcului de guvernare s-a produs o 
schimbare politică anticipată încă din toamnă: premierul 
Natalia Gavriliță a demisionat. Demisie la scurt timp după ce 
două rachete rusești trase spre Ucraina au violat spațiul aerian al 
Republicii Moldova și la o zi după ce SIS reitera că deține informații 
despre planuri de răsturnare a actualei guvernări . La nici trei ore 
de la încheierea briefi ngului premierului, președintele Maia 
Sandu, după o consultare fulger cu fracțiunile parlamentare, 
a prezentat noua candidatură  de premier. Acesta este 
consilierul său pe securitate, Dorin Recean. Prim-ministrul 
desemnat are la dispoziție două săptămâni pentru a-și 
întocmi programul de guvernare și înainta legislativului 
echipa sa de miniștri. Va fi  un guvern absolut nou sau unul 
cu miniștri vechi și doar reformat?
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de polițistul Ruslan Saachian, cu antecedente în evenimentele din aprilie 
2009, demis și absolvit de judecată de mai multe ori. Aproape nimeni însă 
nu a amintit că în Guvernul Filat, într-o perioadă scurtă, a repurtat un salt 
enorm în modernizarea poliției, a dat independență de minister poliției 
și Poliției de Frontieră, creând IGP, INI și IGSP, a schimbat proceduri, 
operațiuni, metodele de lucru, a introdus sisteme inteligente. A reușit să 
obțină fi nanțare directă de la UE de 60 milioane euro, ce urmau să meargă 
la crearea noilor sectoare de poliție moderne, constituite de la zero pe 
principiul circumscripției polițienești. Bani ratați după lovitura de teatru 
dată de Plahotniuc. Mai mult chiar, în guvernele Filat și Leancă a fost un 
fel de cioară albă, alături de Maia Sandu, pe mai multe subiecte exprimând 
opinii distincte de cele ale colegilor. Și chiar a supărat două treimi din 
deputații PLDM când a atenționat despre riscurile acordării garanției 
Guvernului pentru băncile falimentare în rezultatul furtului bancar. De mai 
precizat că nici atunci, nici acum Dorin Recean nu a fost și nu e membru 
al vreunui partid.

UN NOU GUVERN CU MINIȘTRI VECHI ȘI DOAR PATRU NOI   

Pentru investirea Guvernului sunt necesare 51 de voturi, iar PAS are 63. 
Toți membrii fracțiunii vor vota pentru Recean și echipa sa? Deocamdată 
este evident că Maia Sandu a câștigat această partidă. În același timp e greu 
de crezut că cineva din PAS să meargă la un risc care ar putea chiar răsturna 
formațiunea de la guvernare, când perspectiva electorală pentru eventuale 
anticipate sau chiar următoarele parlamentare se întrevede la ora actuală 
deocamdată problematică. Va face PAS și Recean un guvern de alianță 
socială sau unul de partid? „ Mare parte din miniștrii Guvernului Gavrilița 
se vor regăsi în componența propusă de Dorin Recean. Lista ar urma să 
fi e făcută publică luni sau cel târziu marți. Guvernul nou investit va lucra 
în baza priorităților executivului Gavrilița”, a declarat presei deputatul 
PAS, Radu Marian după o discuție la președinție în dimineața zilei de 
luni anume despre componența noului executiv. Potrivit unor surse ce 
și-au dorit anonimatul, din fostul guvern vor pleca trei miniștri – Andrei 
Spânu, Sergiu Litvinenco și Dumitru Budianschi (de la fi nanțe). În locul 
lor s-a putea să vină însă patru, deoarece Ministerul Infrastructurii 

și Dezvoltării Regionale, responsabil în ultimul an și jumătate de 
securitatea energetică, va fi  divizat în Ministerul Infrastructurii și un 
Minister al Energeticii. Dintre cei „plecați”, Litvinenco și Budenaschii nu 
au excelat. Maia Sandu însă va trebui să țină cont de alte două fi guri mai 
importante, Andrei Spânu și Natalia Gavrilița, vicepreședinți ai PAS și 
cei mai performanți în cele două electorale, prezidențială și parlamentare 
anticipate. Pentru unul Maia Sandu a identifi cat ad-hoc soluția – luni a 
semnat decretul prin care Andrei Spânu a fost numit secretar general 
al Aparatului Președintelui Republicii Moldova chiar din 14 februarie 
curent. Cum va proceda cu Natalia Gavrilița, al cărei mandat, degrabă 
de pompier pentru situații excepționale, a avut parte de câteva crize 
grave care i-au erodat puternic imaginea și nivelul de încredere: criza 
pandemică, a refugiaților din Ucraina, a prețurilor și energiei etc. Toate 
au dus la nemulțumiri masive în rândul populației, speculate nu numai 
de partidele lui Dodon ori Shor, dar și de unii lideri de partide declarate 
proeuropene. „Nu a plecat, a fost plecată. O plecare mult prea întârziată”, a 
luat în zefl emea Vlad Filat demisia Nataliei Gavrilița. Nu au găsit cuvinte 
de câtuși de mică recunoștință nici liderul PPDA Dinu Plângău, nici cel al 
CUB, Igor Munteanu, excelând tot cu critici mai vechi, ambalate în fraze 
noi. Mă rog, fi ecare lider își lustruiește ilăul propriului partid (ca să nu 
apelez la vechea zicătoare: „Tot țiganul își laudă ciocanul”). 

În pofi da criticilor, judecând după  mesajele de mulțumire adresate deja 
de foștii săi colegi de executiv, Natalia Gavrilița nu va rămâne pe margine 
de drum. Fie că i se va încredința postul de Guvernator al Băncii Naționale, 
după cum se vehiculase anterior, fi e că va fi  desemnată drept candidat 
pentru… funcția de edil al capitalei. „Apropo, chișinăuienii cu siguranță vor 
avea doar de câștigat dacă Natalia (Gavrilița) va deveni Primar General al 
Municipiului Chișinău. În orice caz, competiția și dezbaterile electorale cu 
participarea Nataliei, a lui Ivan Ceban și Ruslan Codreanu (așa ca între foști 
colegi cândva la Cancelaria de Stat) vor fi  despre Chișinău și administrarea 
treburilor publice, nu despre politică și geopolitică”, scrie într-un mesaj de 
mulțumire pe contul său de Facebook Iulia Groza, directorul executiv al 
Institutului pentru Politici și Reforme Europene. De ce nu?

MINISTRUL APĂRĂRII MINISTRUL APĂRĂRII 
DE LA LONDRA, DE LA LONDRA, 

VIZITĂ ÎN PREMIERĂ VIZITĂ ÎN PREMIERĂ 
LA CHIȘINĂULA CHIȘINĂU

Ofi cialul britanic a fost întâmpinat de către ministrul Apărării 
în exercițiu, Anatolie Nosatîi, cei doi ofi ciali purtând discuții 

despre cooperarea bilaterală în domeniul militar dintre cele două state și 
perspectivele intensifi cării acesteia, reforma derulată în Armata Națională, 
precum și despre situația de securitate din regiune.

De asemenea, ministrul Nosatîi a menționat, în cadrul întrevederii, 
că Regatul Unit reprezintă pentru Republica Moldova „un important și 

credibil partener strategic” de la stabilirea primelor relații diplomatice, 
prin sprijinul acordat la implementarea democratică a reformelor în 
republica noastră.

De asemenea, Anatolie Nosatîi a subliniat asistența substanțială oferită 
de partea britanică la consolidarea parteneriatelor dintre Republica 
Moldova și organizațiile internaționale și a mulțumit Regatului Unit 
pentru expertiză și oportunitățile de instruire pentru efectivul Armatei 
Naționale în instituțiile britanice de profi l, dar și pentru susținerea oferită 
în contextul realizării Programului de Dezvoltare Profesională (PDP) și 
Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare (DCBI).

La rândul său, James Heappey a declarat că Guvernul britanic va 
continua să susțină Armata Naţională în realizarea obiectivului de 
transformare în conformitate cu standardele occidentale, transmite 
Ministerul Apărării.

De menționat că, la Chișinău, ministrul de stat al Forțelor Armate ale 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, James Heappey, are 
planifi cate întrevederi cu mai mulți reprezentanți ai Guvernului Republicii 
Moldova.                                                                                  Sursa: timpul.md

Ministrul Forțelor Armate ale Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, James Heappey, efectuează, în premieră, o 

vizită ofi cială în Republica Moldova, transmite Ziarul Național.

 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 
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„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!”
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ULTIMA ÎNTÂLNIRE EXTERNĂ CU „ADRIAN”

Am primit prin sistemul de legătură 
secret un mesaj de la spionul „Adrian”. 

Mă chema urgent pentru a-mi preda un set de 
microfi lme. Locul de întâlnire stabilit era în 
Bangkok și această acţiune însemna, pe lângă 
eforturile materiale, și o mulţime de riscuri 
cauzate de controalele riguroase la fi ecare graniţă 
și pe care trebuia să le trec în calitate de român.

Toate serviciile de spionaj ale lumii au și 
o componentă denumită „ilegali”. România 
nu a făcut excepţie. Acești oameni au avut o 
contribuţie importantă, care nu va fi  niciodată 
știută, la menţinerea independenţei ţării și, în 
primul rând, la propășirea economică.

Supusă presiunilor politice și economice 
externe, ţara noastră nu putea să importe 
tehnologii vitale pentru economia naţională, nu 
putea ţine pasul cu progresul tehnologic în plin 
avânt în ţările capitaliste. Spionajul românesc 
a primit misiunea să intervină și să trimită 
spioni în ţările industrializate, să pătrundă în 
obiectivele unde existau acele date și informaţii 
necesare României, să le obţină și să le aducă în 
ţară pentru implementare.

Multe dulapuri din marile institute de 
cercetări din România erau pline cu asemenea 
date și documente aduse cu riscuri și sacrifi cii 
de la spionii români, de fapt ofi ţeri ai Securităţii 
române. Multe dintre aceste date și informaţii 
erau prelucrate și implementate în fabrici și 
uzine. O mare parte dintre ele au fost folosite de 
cercetători români pentru a-și pregăti și susţine 
lucrări știinţifi ce, doctorate sau pentru a se 
remarca pe plan profesional.

Ne amintim cum imediat după decembrie 
1989 au început să se întoarcă în ţară mulţi dintre 
cei care se autointitulau „exilul românesc”. Odată 
cu ei au venit și spionii români trimiși în misiune 
în perioada la care mă refer. Ei au abandonat 
agoniseala de o viaţă, mașini, vile, uneori 
impresionante, au părăsit poziţii sociale obţinute 
cu greu și au revenit acasă, în ţară. Așa cum au 
primit ordin. Acum ei trăiesc în anonimat, din 
pensii modeste, în diferite localităţi ale României. 
Unul dintre ei „Adrian”, omul care mă chema 
atunci tocmai în îndepărtata Asie.

După ce m-am documentat temeinic cu 
privire la traseul cel mai puţin periculos, am ales 
cursele de avioane care aveau escale noaptea. 
Mi-am cumpărat un bilet de transport doar până 
în Singapore. Nimeni nu trebuia să cunoască 
destinaţia fi nală a deplasării mele. Așa cere 
rigoarea impusă de legile scrise și nescrise ale 
muncii de spionaj. Am decolat de la aeroportul 

Otopeni având doar o sacoșă pe umăr. Prima 
escală am făcut-o pe aeroportul din Amsterdam. 
M-am îmbarcat într-un avion „Jumbo-jet” și 
mi-am ocupat locul indicat pe bilet. Am trecut 
repede peste perioada de acomodare, am adaptat 
scaunul la o poziţie mai bună și, pentru că nu 
puteam să dorm, m-am gândit la evoluţia relaţiei 
mele cu fostul student eminent din anii 

,
70, cel pe 

care, după ce l-am recrutat pentru a fi  pregătit și 
trimis ca spion român în Occident, îl botezasem 
„Adrian”.

Mi-am amintit de primul nostru contact și 
de cele ulterioare până când a sosit timpul să fi e 
pregătit ca spion pentru România. Mi-am amintit 
de greutăţile prin care a fost nevoit să treacă și 
testele grele la care a fost supus în perioada de 
pregătire și de verifi care. Am rememorat episoade 
din activitatea lui desfășurată în condiţiile foarte 
aspre și periculoase de atunci, când România, 
devenită ţară comunistă prin decizia celor trei 
mari conducători ai lumii, învingătorii din cel 
de al doilea Război Mondial, Stalin, Roosevelt 
și Churchill, devenise, din cauza confruntării 
dintre capitalism și comunism, ţinta multor 
lovituri pe care nu le-a meritat, dar pe care le-a 
primit cu vârf și îndesat.

„Adrian” a acceptat misiunea grea care urma 
să îi fi e încredinţată și de atunci a început pentru 
el o viaţă plină de restricţii și de privaţiuni în 
care fi ecare gest și fi ecare vorbă trebuiau foarte 
bine gândite. Ca să fi e spion „Adrian” a acceptat 
să renunţe la perspectiva unei vieţi normale 
și de succes în România (era inginer, deștept, 
frumos, curtat de multe fete cu părinţi infl uenţi 
și cu o situaţie materială bună), și-a abandonat 
familia, și-a schimbat identitatea și a acceptat să 
„fugă” în Occident, să se angajeze într-un anume 
obiectiv industrial. Acolo a reușit să promoveze 
până la nivelul care îi permitea să aibă acces la 
documentaţiile tehnice importante de care ţara 
noastră avea nevoie.

„Adrian” nu era comunist. Provenea dintr-o 
familie de ţărani mijlocași care trecuseră forţat 
la colectiv cu toată gospodăria, inclusiv cu boii și 
căruţa din curte. În primii ani de facultate a mers 
la cursuri încălţat cu teniși și, pentru a avea bani 
de cărţi și de buzunar, dădea meditaţii unor elevi 
de liceu la matematică, fi zică și uneori la chimie.

Avea o construcţie fi zică deosebită, era plăcut 
la înfăţișare, plin de sănătate. Făcea sport, dar își 
crea timp și pentru viaţa spirituală. În studenţie 
renunţase de multe ori la masa de la cantină 
pentru a cumpăra un bilet la o piesă de teatru 
sau la un spectacol deosebit.

 După primele verifi cări, a rezultat că are 
calităţi să ajungă spion și merită să investesc 
în el. Era destul de greu să ajungă la fi nalul 
pregătirii care dura poate cinci sau mai mulţi 
ani. Abia atunci puteam spune că era pregătit și 
aveam încredere să-i dăm drumul într-o misiune 
externă. Din cinci sau șase candidaţi afl aţi în 
pregătire ajungeau la sfârșitul perioadei unul 
sau cel mult doi care primeau botezul de spion 
și erau lăsaţi să plece în Occident. Greul muncii 
lor începea abia după ce plecau defi nitiv din 
ţară fi indcă trebuiau să se integreze în mediul 
în care ajungeau, să se remarce din punct de 
vedere profesional, să fi e promovat și să ajungă în 
locurile unde erau informaţiile care ne interesau. 
Este evident că pentru cei mai tineri care, pe 
deasupra, veneau dintr-o ţară comunistă era 
foarte greu să obţină o promovare în muncă.

În toamna anului 1989, când am plecat la 
această întâlnire, mai toate ţările comuniste 
din Europa făcuseră transformări politice 
spre economia de piaţă, numai România 
se încăpăţâna să menţină un regim politic 
comunist cu Ceaușescu la conducere. Din acest 
motiv, mulţi români afl aţi din diferite motive 
în străinătate, refuzau să continue colaborarea 
cu autorităţile de la București și așteptau să se 
schimbe conducerea politică pentru a hotărî 
cum să procedeze în viitor. Noi, cei din serviciul 
de spionaj, cunoșteam foarte bine acest lucru și 
misiunea mea de acum era, de aceea, foarte grea. 
Mă gândeam că „Adrian” ar putea să mă predea 
organelor de contrainformaţii și îmi pregăteam 
minuţios conduita într-o atare situaţie; mă mai 
gândeam că ar putea fi  și el însuși urmărit și 
exista riscul să fi m amândoi arestaţi.

„Adrian” a fost în pregătire și verifi care în 
ţară mai mulţi ani, timp în care, de două sau de 
trei ori pe săptămână, ne afl am amândoi în casa 
conspirativă, unde fi e îl instruiam cu mijloacele 
de legătură specifi ce muncii de spionaj, fi e îi 
predam teoretic temele de specialitate și puneam 
la punct diferite acţiuni practice, fi e discutam 
problemele sale personale. Devenisem cel mai 
sigur confi dent al său. Îmi spunea tot ce face. Era 
multă nevoie de această apropiere și deschidere 
faţă de mine, fi indcă trebuia să urmăresc dacă 
cele relatate de el personal coincideau cu datele 
pe care le primeam prin mijloacele de verifi care 
cu care îl urmăream pas cu pas. Între instructor 
și viitorul spion se creează o legătură care 
trebuie să se bazeze pe afecţiune și sinceritate. 
În momentul în care apare, de o parte sau de 
alta, lipsa de încredere sau de afecţiune se trage 
semnalul de alarmă. Ori instructorul nu este 
compatibil cu viitorul spion, ori viitorul spion 
nu corespunde. Acest lucru nu poate fi  ascuns, 
deoarece rezultă din materialele de verifi care 
obţinute din tehnica operativă, din investigaţii și 
toate celelalte mijloace specifi ce de urmărire sub 
care acesta se afl a permanent.

Cu toate acestea, atunci, în toamna anului 
1989, se strecurase în mintea mea un dram 
de îndoială chiar în legătură cu „Adrian”. La 
ultima întâlnire de analiză pe care o avusesem în 
străinătate, am constatat la el o oarecare tristeţe, 
întrucât, așa  cum mi-a declarat, nu dorea ca 
sacrifi ciul său să fi e zadarnic. Mi-a spus fără ocol, 
că, deși la București se fac mereu promisiuni 
despre un trai mai bun în viitor, el vede și aude 
că lipsurile se înmulţesc, oamenii o duc din ce 
în ce mai greu, nu este mâncare etc. De fapt, nici 
eu, ca mulţi alţi români cinstiţi, nu mai credeam 

Colonel (r) Gheorghe GHERGU
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în promisiunile lui Ceaușescu despre o 
viitoare viaţă mai bună. Toată lumea aștepta 
o schimbare, așa cum începuse procesul în 
celelalte ţări ale Europei de răsărit. Mulţi 
susţinători ai lui Ceaușescu, afl aţi în posturi 
de conducere, parcă în mod intenţionat îl 
lăsau să continue regimul dictatorial și să 
persiste în greșeli.

Întrucât cursa de avion cu care plecasem 
de la Amsterdam a avut întârziere, 
am pierdut legătura la Singapore. 
Mi-am cumpărat bilet pentru prima cursă 
disponibilă, dar a trebuit să rămân pe 
aeroport aproape 24 de ore. Din acest motiv 
am ratat prima întâlnire cu „Adrian”. În fi ne, 
m-am îmbarcat în avionul care mă ducea 
la întâlnirea de rezervă și pe la mijlocul 
dimineţii am aterizat la Bangkok. De la ora 
aterizării și până la ora 18.00, când era fi xată 
întâlnirea, am făcut autoverifi carea în mod 
cu totul excepţional, luând în consideraţie 
noua conjunctură internaţională. La ora 
17.50 am ajuns în apropierea locului de 
întâlnire și, ca de obicei, m-am așezat 
într-un loc de unde puteam urmări sosirea 
lui „Adrian” și puteam să văd dacă „are 
coadă”, adică dacă este urmărit de organele 
de fi laj. Făceam acest lucru întotdeauna.

Îl așteptam cu înfrigurare pe „Adrian”, 
nu informaţiile pe care el urma să mi le 
aducă, deoarece trebuie să recunosc că, 
printr-un acord tacit cu o parte dintre 
generalii noștri de la București, la data 
respectivă făceam tot posibilul să nu 
expunem oamenii afl aţi în misiuni externe, 
să nu-i facem să riște procurând informaţii 
secrete. Și noi, ca și majoritatea românilor, 
așteptam schimbarea și eram siguri că ea 
va avea loc și în ţara noastră cât de curând. 
Ţineam la „Adrian” ca la un frate, iar acest 
sentiment era reciproc. „Adrian” a fost omul 
care nu m-a minţit niciodată. Îmi spunea tot 
ce face și tot ce gândește. A avut curajul să-
și lase viaţa și viitorul în mâinile mele și nu 
a  pregetat să treacă prin anchete, cercetări, 
prin lagăre de exilaţi, a răbdat de foame, 
pentru ca mai apoi, prin muncă asiduă, 
să ajungă un mare specialist într-o uzină 
importantă. De acolo, de la locul său de 
muncă, sustrăgea documente și informaţii 
secrete pe care le trimitea în ţară convins 
că poporul lui, pe care l-a iubit și îl iubește 
necondiţionat, o va duce mai bine. Pe el nu 
l-a interesat regimul politic din România, nu 
l-a interesat Ceaușescu sau oricare altul care 
ar fi  fost la conducerea ţării. Singurul lucru 
care îl interesa pe „Adrian” era ca poporul 
lui să trăiască mai bine.

Spionii sunt căutaţi cu îndârjire de 
serviciile de contraspionaj ale tuturor 
ţărilor pentru că, prin activitatea lor, ei 
aduc prejudicii ţărilor în care acţionează. 
În același timp însă, ei sunt respectaţi de 
aceste servicii fi indcă în toată lumea sunt 
consideraţi eroi pentru ţările lor.

Pe când așteptam cu emoţie venirea 
lui „Adrian”, mi-am amintit momentul 
despărţirii noastre, când a renunţat la 
viaţa liniștită de inginer într-o fabrică din 
România pentru a pleca defi nitiv undeva 
unde nu știa ce o să întâlnească. Ne-am 

privit atunci mai lung în ochi și ne-am 
promis unul altuia că ne vom apăra și ne 
vom ajuta la greu.

În fi ne, după câteva minute de așteptare, 
am zărit statura sportivă a lui „Adrian”, care 
se îndrepta spre locul de întâlnire, arborând 
semnul de recunoaștere.

În munca de spionaj este o regulă sfântă ca 
spionul să fi e cunoscut fi zic de cât mai puţine 
persoane, dar, pentru orice eventualitate, 
există și un sistem de semne de recunoaștere 
și parole pentru situaţia că la întâlnire ar fi  
venit din Centrală o persoană necunoscută. 
Văzându-l că vine la întâlnirea de rezervă, 
am uitat de regula conspirativităţii și m-am 
repezit spre el îmbrăţișându-l. Am plecat 
apoi spre un loc mai liniștit, ales de mine în 
timpul traseului de autoverifi care, și, după 
câteva minute, timp în care i-am explicat 
de ce și cum am ratat prima întâlnire, i-am 
spus că familia sa este bine și sănătoasă. Am 
preluat materialele și am continuat discuţia. 
La un moment dat am văzut că „Adrian”s-a 
schimbat la faţă și l-am întrebat direct ce 
are, așa cum făceam de fi ecare dată.

„Adrian” m-a privit în ochi și, cu mâhnire 
dar și revoltă în voce, m-a întrebat:

- Ce se întâmplă, domnule, în ţară? Ce 
este domnule, cu Nicolae Ceaușescu de nu 
renunţă la putere și nu se dă la o parte? El 
nu vede că prin încăpăţânarea lui face rău 
poporului? Nu vede că în ţările comuniste 
din jur se schimbă vechii conducători?

Am răspuns că majoritatea românilor vor 
ca ţara noastră să iasă din izolarea în care a 
ajuns și că sperăm că nu va mai dura mult 
până când o să se întâmple acest lucru. El 
m-a privit în ochi neîncrezător.

- Păcat de ţara noastră și de români! 
Istoria se repetă și din nou greul v-a apăsa 
pe umerii celor mulţi, a afi rmat el cu 
nemulţumire în glas.

Am mâncat, am băut o bere, am vorbit, 
am făcut planuri de viitor, l-am instruit 
cu noul ordin de misiune și apoi ne-am 
despărţit cu formula „Pe curând și sănătoși”.

La scurtă vreme, Nicolae Ceaușescu 
a fost înlăturat de la putere, s-au produs 
schimbările cunoscute, iar în România 
au avut loc evenimentele sângeroase care 
au mâhnit și zdruncinat lumea, care au 
bulversat ţara, aruncând-o în haos. Toate 
canalele de televiziune din lume au transmis 
în direct imagini care arătau cum românii 
se omoară între ei. „Adrian” a urmărit 
acele emisiuni și a văzut cum mulţi români 
erau otrăviţi de ură și incitaţi la violenţă 
împotriva Securităţii din care făcea parte și 
el.

După anul 1990, și-a încheiat misiunea 
în străinătate, a venit în ţară executând 
ordinul Centralei, și-a reluat identitatea și a 
continuat să muncească în calitate de militar 
până în 1996, când a fost scos legal la pensie 
cu gradul de colonel. Acum trăiește într-un 
oraș de provincie cu o pensie de 3000 de 
lei și mă întreabă din când în când de ce 
românii, pentru care și-a sacrifi cat tinereţea 
și viaţa, îl acuză pentru ce a făcut.

Și, cu toată sinceritatea, recunosc că nu 
știu ce răspuns să-i dau.

Biserica Ortodoxă se afl ă pe 18 februarie 2023 în 
ziua de pomenire a celor trecuți în veșnicie, ziua 

“moșilor de iarna”, așa cum mai este cunoscută în popor. 
În această zi, în toate bisericile ortodoxe se va ofi cia Sfânta 
Liturghie și slujbe speciale de pomenire a celor care au 
trecut la cele veșnice.

Slujba în care se pomenesc cei adormiți întru Domnul 
poartă numele de Parastas. Parastasele sunt liturghii 
speciale ale Bisericii, la care credincioșii aduc coliva, ce 
simbolizează trupul mortului, colivă făcută din boabe 
de grâu. Să nu uitam că bobul de grâu, așa cum spune 
Mântuitorul Iisus Hristos, este simbol al Învierii - dacă 
nu este îngropat în pământ și nu putrezește, acesta nu 
rodește, nu înviază spre o rodire multiplă (cf. Ioan 12, 24).

Parastasul este slujba prin care preotul și creștinii se 
roagă pentru cei trecuți la viață veșnică, aducând înaintea 
lui Dumnezeu cereri pentru că El să le ierte păcatele și 
astfel sufl etele celor adormiți să aibă parte de mântuire.

Biserica a consacrat ziua de sâmbăta pentru pomenirea 
morților. Sâmbăta e ziua în care Mântuitorul a stat în 
mormânt cu trupul, iar cu sufl etul S-a pogorât la iad, ca 
să elibereze din el pe toți drepții adormiți. Biserica face 
pomenirea celor adormiți sâmbăta și pentru că aceasta zi 
premerge duminicii - ziua Învierii - numită și cea dintâi zi 
a noii creații sau a opta zi, ziua veșniciei.

În calendar avem și sâmbete speciale de pomenire 
a tuturor morților: sâmbăta dinaintea Înfricoșătoarei 
Judecați, Sâmbăta Rusaliilor și prima sâmbăta a lunii 
noiembrie, zile care poarta denumirea de moșii de iarna, 
moșii de vara și moșii de toamna.

În Postul Sfi ntelor Paști există și rânduiala sărindarelor, 
adică a pomelnicelor pe care credincioșii le aduc la 
biserică, pentru a fi  pomenite timp de 40 de zile. Finalul 
acestor pomeniri se face în Sâmbăta lui Lazăr, dinaintea 
Duminicii Floriilor.

POMENIREA 
CELOR 

ADORMIȚI- 
MOȘII DE IARNĂ

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti
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Editorial

DINCOLO DINCOLO 
DE ARENĂ DE ARENĂ 

ÎNCREDERE ÎN ÎNCREDERE ÎN 
FC PETROLULFC PETROLUL
Am încercat să găsesc un alt subiect 

pentru rubrica din această săptămână, 
dar tot la clubul de fotbal Petrolul Ploiești 
m-am oprit, pentru că două chestiuni sunt de 
disecat acum.

Primul este unul pozitiv, pentru că echipa 
iubită de prahoveni a reușit o nouă victorie 
în Superligă, 2-0 cu AFC Hermmanstadt, 
pe teren propriu, la începutul săptămânii. 
Este primul succes cu noul tehnician, Florin 
Pârvu, pe bancă, dar mult mai important, este 
o victorie venită după o secetă de cinci etape. 
Suporterii au fost mulțumiți și au cântat iar, 
la fi nal de joc, alături de jucători, atmosfera 
în lot pare să fi e iar una optimistă, ceea ce 
este extrem de important pentru viitorul pe 
termen scurt al galben-albaștrilor.

Cel de-al doilea aspect vizează faptul că, 
potrivit unei informații care a fost publicată 
de un cotidian de sport, o parte din drepturile 
TV pentru sezonul viitor au fost deja 
cesionate către jucători. Asta în condițiile 
în care nimeni nu se gândește la o utopică 
retrogradare și, automat, la volatilizarea 
acestor sume de bani. Faptul că jucătorii au 
fost de acord cu clubul în atari condiții ne 
certifi că faptul că ei sunt convinși, nu doar 
încrezători, că vor duce corabia la mal. HAI 
PETROLUL!

În luna martie, va debuta un nou program 
educațional, unul ce vine ca o continuare a 

primei ediții Football Academies, inițiată de către 
Federația Română de Fotbal.

Acest proiect este unul de mentorat al 
cluburilor și la el vor participa șase academii 
din România: CSA Steaua București, Rapid 
București, Universitatea Craiova, UTA Arad, 
CFR Cluj și U Cluj. Principiile care au stat la baza 
selectării acestor academii au fost: participarea la 
proiectul Football Academies și evaluarea fi nală 
a directorului de academie la examenul fi nal, 
poziția în Clasifi carea Academiilor, numărul de 
jucători dați la echipa națională și, bineînțeles, 
dorința academiilor de a participa.

Ca și FRF Football Academies, noul proiect 

este și el subvenționat de 
Federația Română de Fotbal, 
în proporție de 75%. FRF 
Football Implementation va 
consta în patru vizite a câte 
două zile, la fi ecare dintre cele 
6 academii, a unei delegații 
ce va fi  formată din Lucian 
Burchel, directorul SFA, 
Ilie Alexe, director sportiv 
loturi naționale de juniori 
U15-U19, Vlad Munteanu, 
manager de proiect, și 
specialiști cu experiență 
internațională în domeniu, 
reprezentanți ai academiilor 
de top din străinătate sau 
de la alte federații. În cadrul 
acestor vizite vor avea loc 

discuții cu staff -urile și antrenorii academiilor, 
precum și antrenamente practice pe teren.

Totodată, se vor atinge următoarele subiecte: 
managementul și rolul strategic al unei academii; 
managementul staff -ului și conectarea tuturor 
departamentelor; dezvoltarea unei fi lozofi i 
la nivelul fi ecărui club în strânsă legătură cu 
tendințele din fotbalul european; talent ID și 
selecție; dezvoltare individual; tranziția către 
prima echipă; identifi carea unor indicatori de 
performanță în activitatea academiei, practică pe 
terenul de joc.

Proiectul va debuta pe 7 martie 2023 și se va 
încheia la fi nalul acestui an. Obiectivul este ca 
fi ecare academie să aibă, la fi nalul acestui curs, o 
strategie de dezvoltare bine defi nită.

Două dintre sportivele secţiei de handbal a CSM Ploieşti, portarul Elena Coşerea Pîtiu 
şi centrul Delia Roşu, au fost convocate la echipa naţională de cadete a României care 

va participa la Jocurile Mediteraneene de la Nafplio (Grecia), programate în perioada 26 
februarie – 5 martie.

Înainte de plecarea la competiţie, lotul pregătit de Elena Moise şi Alina Iordache va efectua, 
în intervalul 23-26 februarie, un stagiu centralizat la Izvorani. Celelalte ţări participante la 
turneul din Grecia sunt Algeria, Croaţia, Italia, Kosovo, Muntenegru, Spania, Tunisia, Turcia 
şi, bineînţeles, ţara gazdă.

Elena Coşerea Pîtiu şi Delia Roşu sunt pregătite la club de Geta Opincariu şi Cristi Roşu 
şi evoluează cu precădere în echipa de junioare 3, Delia fi ind utilizată frecvent şi la nivelul 
junioarelor 2.

Anul trecut, CSM Ploieşti a fost reprezentat de Alexia Niţă la aceeaşi competiţie, România 
reuşind atunci să câştige Jocurile Mediteraneene, iar sportiva să vină acasă cu titlul de „cea mai 
bună extremă stânga”.

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu 
fundașul central Paul Papp (33 ani), cel care va 

îmbrăca, astfel, în perioada următoare tricoul „galben-
albaștrilor”. 

Ultima dată la Universitatea Craiova, echipă pentru 
care a bifat 17 prezențe în această ediție din Superliga, 
Papp are în palmares un titlu de campion național (2015) 
și trei Cupe ale României (2014, 2015, 2021), dar și 18 
prezențe în echipa națională. De-a lungul carierei, noul 
jucător al echipei noastre a mai evoluat pentru Unirea 
Dej, FC Botoșani, FC Vaslui, Farul Constanța, Chievo 
Verona, Astra Giurgiu, Steaua București, FC Will 1900, 
Karabukspor și Sivasspor.

PAUL PAPP A SEMNAT CU PAUL PAPP A SEMNAT CU 
PETROLUL PLOIEȘTIPETROLUL PLOIEȘTI

6 ACADEMII DE FOTBAL, INCLUSE6 ACADEMII DE FOTBAL, INCLUSE
 ÎNTR-UN PROGRAM EDUCAȚIONAL AL FRF ÎNTR-UN PROGRAM EDUCAȚIONAL AL FRF

CONVOCĂRI LA ECHIPA CONVOCĂRI LA ECHIPA 
NAȚIONALĂ DE CADETENAȚIONALĂ DE CADETE
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Tenis

Fotbal

Judo

După succesul din deplasare, contra Th ailandei, cu 3-2, echipa 
masculină de tenis a României va înfrunta Taiwanul în Grupa 

Mondială I a Cupei Davis by Rakuten, potrivit tragerii la sorţi efectuate 
joi, 9 februarie 2023, la Londra.

Meciurile se vor disputa în România în zilele de 15-16 sau 16-17 
septembrie 2023, câştigătoarea mergând în califi cările pentru turneul 
fi nal al Cupei Davis, în timp ce echipa învinsă va juca în continuare în 
play-off  pentru menţinerea în Grupa Mondială I.

Taiwan a învins cu 3-1 echipa Mexicului, în deplasare, la Metepec, cei 
mai buni jucători taiwanezi, la simplu, din echipa de Cupa Davis fi ind: 
Tung-Lin Wu - locul 173 ATP, Yu Hsiou Hsu - 197, Jason Jung - 331, 
Tsung-Hao Huang - 568, Ray Ho - 863 etc. La dublu, cele mai bune clasări 
le au jucătorii: Yu Hsiou Hsu - 180, Tung-Lin Wu - 277, Ray Ho - 306 şi 
Chun-Hsin Tseng - 473, scrie Agerpres.

Antrenorul echipei României, Andrei Mlendea, a declarat că “jucăm 
într-o fază superioară a competiției și respectăm adversarul cu care vom 
juca, însă faptul că vom juca acasă și ne vom putea alege suprafața de joc 
constituie un ușor avantaj pentru noi». 

Iată programul complet al întâlnirilor din Grupa Mondială I a Cupei 
Davis: România - Taiwan; Bosnia Herţegovina - Germania; Bulgaria - 
Kazahstan; Belgia - Uzbekistan; Argentina - Lituania; Ukraina - Columbia; 
Ungaria - Turcia; Israel - Japonia; Austria - Portugalia; Grecia - Slovacia; 
Peru - Norvegia; Danemarca - Brazilia.

Sportivii secţiei de judo a CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au participat, în 
weekend, la Finala Campionatelor Naţionale individuale de Judo 

pentru Juniori 2 – „U18”, de la Craiova, reuşind să obţină două titluri de 
campioni naţionali, două medalii de bronz şi două locuri V.

Cele două medalii de aur au fost cucerite de Alexia Cristea, la categoria 
„-44 kg”, şi David Ţugui, la „+90 kg”, bronzul le-a revenit lui Sebastian Petre 
(-73 kg) şi Bianca Ungureanu (-63 kg), iar cele două locuri V au fost ocupate 
de Mihai Boghici (-73 kg) şi Ana Tunea (-63 kg). Din păcate, din cauza unei 
accidentări suferite cu câteva zile înainte de competiţie, Vanessa Tolea nu a 
putut participa la întrecerea de la Craiova.

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti sunt pregătiţi de Gheorghe Savu 
(coordonator), Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.

Petrolul Ploiești a spart gheața în acest an și a reușit, luni seara, primul 
succes după o pauză de cinci jocuri în care nu a cunoscut gustul 

victoriei, impunându-se cu 2-0 în fața lui AFC Hermmanstadt, într-un joc 
disputat pe arena “Ilie Oană”, în Superligă.

Golurile primei victorii a Petrolului cu Florin Pârvu pe banca tehnică în 
postura de antrenor principal au fost marcate de Jair (min. 15) şi Irobiso 
(min. 45+1). Din minutul 56, Petrolul a evoluat cu un jucător mai puţin, 
după eliminarea lui Irobiso.

Petrolul: Leitner – Borţa, Pashov, Meijers, Mathaus, Ţicu – Jair (Achim 
– 90+3), Seto, Grozav (Dumitriu – 88) – Irobiso, Budescu (Moldoveanu – 
83). Antrenor: Florin Pârvu.

Hermannstadt: Letica – Butean, Bejan, Ene, Opruţ – M. Sota, Biceanu 
(Babic -60) – Balaure (Buhăcianu – 74), Petrescu (Limaj – 46), C. Popescu 
(Oroian -74) – Paraschiv. Antrenor: Marius Măldărăşanu.

Cartonaşe galbene: Irobiso (8, 56), Pashov (39) / Mino(4), Bejan (56), 

Opruţ (69). Cartonaş roşu: Irobiso (56).
Arbitri: Adrian Cojocaru – Vladimir Urzică, Alexandru Vodă – Iulian 

Dima. Camera VAR: Andrei Chivulete, Mihaela Ţepuşă. Observatori: Iosif 
Olah, Paul Mincu.

DEBUT REUȘIT PENTRU FLORIN DEBUT REUȘIT PENTRU FLORIN 
PÂRVU: PETROLUL PLOIEȘTI, PÂRVU: PETROLUL PLOIEȘTI, 

PRIMA VICTORIE DUPĂ 5 ETAPEPRIMA VICTORIE DUPĂ 5 ETAPE

ROMÂNIA VA ÎNTÂLNI TAIWAN ÎN GRUPA ROMÂNIA VA ÎNTÂLNI TAIWAN ÎN GRUPA 
MONDIALĂ I A CUPEI DAVISMONDIALĂ I A CUPEI DAVIS

DOUĂ TITLURI DE CAMPIONI DOUĂ TITLURI DE CAMPIONI 
NAȚIONALI LA TÂRGU JIUNAȚIONALI LA TÂRGU JIU
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Un eveniment cultural-istoric de înaltă 

ținută, sub egida Ambasadei Irlandei, ce va 

comemora 111 ani de Titanic. Eveniment ce vă va 

purta înapoi în timp în anul 1912, la bordul vasului 

Titanic, la salonul de la Clasa I. Veți savura meniul 

servit în ultima seară de 14 aprilie 1912 la restaurantul 

de la Clasa I, recreat în cel mai mic detaliu. În același 

timp vă veți delecta cu întreaga muzică a acelei epoci 

interpretată magistral de către cvartetul Cronos al 

Filarmonicii Paul Constaninescu.

Întreaga atmosferă trăită de pasagerii de la Clasa 

I o veți trăi și o veți simți dumneavoastră în seara 

acestui eveniment unic. La acest eveniment se 

adaugă o expoziție unică de fotografi e, a întregii 

evoluții a vasului Titanic și o colecție de obiecte de 

la bordul vasului.

Povestea unicei românce ce a fost pe Titanic și a 

supraviețuit, va fi  prezentată cu detalii surprinzătoare.

Un ceas creat special de către Augustin Watches by 

Augustin Matei, ce conține un fragment de cărbune 

recuperat de la bordul vasului Titanic, va fi  licitat în 

seara evenimentului, iar cei ce își doresc să dețină o 

mică parte din vasul Titanic la mâna lor vor putea 

licita pentru achiziția lui. 

Un tablou dedicat și creat de Iatropulus Art by 

Cristiana Iatropulus special Titanicului, va fi  și el 

licitat.

Vă garantăm o seară ce va rămâne în amintirea 

dumneavoastră ca una memorabilă și unică ce nu va 

fi  lipsită și de alte momente speciale.

*O parte din încasările rezultate din acest 

eveniment vor fi  donate unor cauze umanitare grave. 

Împreună putem acorda o șansă la viață celor ce se 

luptă pentru ea.

TITANIC 111TH TITANIC 111TH 
ANNIVERSARY ANNIVERSARY 

EVENIMENT DE GALĂ EVENIMENT DE GALĂ 
COMEMORATIV COMEMORATIV 

LA 111 ANI DE LA LA 111 ANI DE LA 
TITANICTITANIC


