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DIPLOMAȚIE? 
CE-I AIA?

•
Dacă-i întrebi pe ruși de ce 

au intrat în Ucraina, îți 
spun că rostul a fost să-și apere 
conaționalii. Dacă-i întrebi pe 
ucrainieni de ce se înarmau la 
graniță, îți spun că se apărau de 
ruși. Și uite așa a trecut un an și, 
atât unii, cât și ceilalți își plâng 
zecile de mii de morți. Iar cum 
retorica continuă în aceeași notă, 
și războiul va continua.

•
Dacă-i întrebi pe moldoveni 

de ce se manifestă ca anti 
ruși, o să îți spună că se apără de 
celulele sârbo-muntenegreano-
rusești care vor să destabilizeze 
Moldova. Dacă-i întrebi pe ruși 
de ce vor să intervină în Chișinău 
o să îți spună că nu știu despre ce 
vorbim dar că, dacă ar fi  adevărat, 
ar fi  și justifi cat, pentru că da, 
ați ghicit, își apără conaționalii 
din Transnistria și din întreaga 
Moldovă. Așa că tensiunile 
continuă. Unii cu săbiile lui 
Ștefan, ceilalți cu armata a 14-a.

•
Dacă-i întrebi pe ucrainieni 

de ce sapă în canalul 
Bâstroe mai mult decât e normal, 
o să îți spună că ei nu fac așa ceva. 
Dacă îi intrebi pe români, ei o să 
îți spună că ucrainienii au făcut-o 
deja. Rezultatul: românii latră, 
ucrainienii sapă în continuare, 
până când canalul va deveni 
navigabil, iar scuza că le trebuie 
ca să iasă cu cerealele la mare din 
cauza războiului, va fi  acceptată, 
adâncind în români sentimentul 
de nedreptate, lucru care va 
răbufni la un moment dat.
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Mare scandal mare din pricina modalității de repartizare 
de către Consiliul Județean Prahova a sumei de 

38.176,00 mii lei, cotă din IVG pentru echilibrarea bugetelor 
locale. Cei mai deranjați-și pe bună dreptate- au fost PSD și 
primarul Ploieștiului. Ambii acuză că au fost favorizaţi primarii 
liberali. Dar noi zicem că ciondăneala cu președintele liberal 
al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, ar trebui încheiată din două 
motive: Primăriei Ploiești și dacă i s-ar fi  dat întreaga sumă 
și tot nu i-ar fi  ajuns ca să acopere golurile imense din buget; 
PSD trebuie să își amintească faptul că la fel a procedat când se 
afl a la conducerea CJ, favorizând constant și pe față localitățile 
conduse de social-democrați.

Problema termofi cării din Ploiești nu este deloc 
simplă. O avarie din Mihai Bravu, care a lăsat 

1.357 de apartamente fără apă caldă și căldură, și o alta 
la Crâng, demonstrează încă odată că am avut dreptate. 
Rețeaua de termofi care din oraș este praf. Ultimele 
modernizări au avut loc în primul mandat al primarului 
Emil Calotă și viceprimarului Nicolae Oprea. De la cei 
doi încoace, Primăria și Consiliul Județean Prahova nu 
au mai investit absolut niciun leu. Și nici vechiul operator 
nu știm ce a păzit vreme de aproape 20 de ani; știm doar 
că spunea mereu că și-a asumat prin contract investiții de 
25 de milioane de euro în SACET, iar la un moment dat 
afi rma că a dus suma la vreo 32 de mil. euro. În acest timp, 
Primăria Ploiești și CJ Prahova (proprietari, pe rând, ai 
rețelei) s-au mulțumit să aibă niște reprezentanți în AGA 
fostului operator. Iar Primăria Ploiești s-a mulțumit să 
plătească subvenții. Multe. Uriașe. Peste 400 de milioane 
de lei, între 2000 și 2021. Cu acești bani vă imaginați că 
s-ar fi  schimbat mai mult de jumătate din conducte. Un 

singur proiect european (POIM) a angajat anul trecut 
Consiliul Județean Prahova, în valoare de 114.753.366,92 
de lei, dar și acesta a eșuat, fi indcă între timp SACET 
și-a schimbat proprietarul...Și întrebarea care se pune 
este următoarea: se trezește careva din somn? Se trezește 
cineva să scrie proiecte și să aducă bani europeni pentru 
modernizarea SACET?  Între timp însă există un motiv 
de culcat pe-o ureche: directorul Termo Ploiești susține 
că operatorul va intra pe profi t începând cu luna martie...

PSD ȘI PRIMARUL VOLOSEVICI ACUZĂ PSD ȘI PRIMARUL VOLOSEVICI ACUZĂ 
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, 

CONDUS DE PNL, DE ALOCĂRI BUGETARE CONDUS DE PNL, DE ALOCĂRI BUGETARE 
PE CRITERII STRICT POLITICEPE CRITERII STRICT POLITICE

 ÎNTRE NOI FIE VORBA, LA FEL PROCEDA 
CJ ȘI CÂND ERA DIRIJAT DE PSD!

Ce fac autoritățile române după un cutremur 
catastrofal produs la sud de Balcani? Comisii 

și comitete, ședințe, rapoarte, liste... O astfel de listă 
a adus și Ministerul Educației, în ședința comitetului 
interministerial de marți, de la Palatul Victoria. Iar 
aceasta conține date despre 39 de școli din țară, încadrate 
în categoria clădirilor cu risc seismic I, dar numai 21 

dintre acestea sunt în uz (15 clădiri au destinația săli de 
clasă/laboratoare, iar 6 clădiri au alte destinații). Printre 
cele 21 de imobile care ar cădea ca un castel de cărți la un 
seism major se afl ă și una din Prahova, Școala Primară 
Dâmbu, din Băicoi. Primarul orașului a găsit soluția cu 
viteza fulgerului: „clădirea va intra într-un program de 
consolidare.” De ce n-o fi  intrat până acum?

O SINGURĂ ȘCOALĂ DIN PRAHOVA, O SINGURĂ ȘCOALĂ DIN PRAHOVA, 
ÎN CLASA DE RISC SEISMIC IÎN CLASA DE RISC SEISMIC I

Petrotel Lukoil Petrotel Lukoil 
sprijină Young sprijină Young 

Engineers PloieştiEngineers Ploieşti
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DUPĂ NUMAI 17 ZILE, CJ PRAHOVA A 
MODIFICAT LISTA DE INVESTIȚII FINANȚATE 

DIN CREDITUL INTERN DE 300.000.000 LEI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PREȚURI APROAPE DUBLE PENTRU 
CASELE DE TIP FAMILIAL DE LA 
RÂFOV ȘI BOLDEȘTI- SCĂENI

Pe 28 octombrie 2021, Consiliul Județean Prahova 
a aprobat două hotărâri (HCJ 254 și HCJ 252) cu 

privire la închiderea Centrului de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploiești 
și mutarea celor 53 de copii și tineri în alte centre ce 
urmează să fi e construite la Râfov și Boldești-Scăeni.

La Râfov, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova propunea înfi ințarea a două 
case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii 
(capacitate cumulată pentru 24 de copii/tineri, câte 12 în 
fi ecare casă), valoarea proiectului aprobat de CJ fi ind de 
7.260.381,73 lei, cu TVA, iar contribuția CJ era estimată la 
2.513.261,73 lei.

La Boldești Scăeni, DGASPC are în plan să construiască 
două case de tip familial, cu o capacitate de câte 12 locuri 
fi ecare și un centru de zi, aici urmând să fi e transferați 
alți 24 de copii. Valoarea proiectului a fost estimată 
la 6.649.514,33 lei, cu TVA, contribuția CJ fi ind de 
1.902.394,33 lei.

Cele două proiecte urmau să fi e depuse la ADR Sud-
Muntenia pentru a obține fi nanțare europeană prin POR 
2014-2020.

În luna iulie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației a anunțat că ambele dosare au 
fost acceptate spre fi nanțare, valoarea nerambursabilă a 
fi ecărui proiect fi ind de 4.747.120 lei.

În clipa de față, investițiile sunt în fază de pregătire. 
În cazul nostru, pregătire înseamnă actualizare de preț. 
Iar actualizarea de preț, cităm din hotărârile CJ Prahova 
din 17 februarie, „are un caracter urgent, datorită (n.n-
poate din cauza) duratei procedurii de achiziție de lucrări, 
care poate începe doar după aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați, a noilor sume rezultate 
din fi nalizarea proiectului tehnic și a devizului general 
actualizat.”

Prețul nou este, cum deja v-ați obișnuit, unul exagerat 
de mare: 14.445.258,29 lei, cu TVA, pentru casele și centrul 
de la Râfov, o creștere așadar de 98,96% față de valoarea 
din 2021 și 11.525.510,15 lei, cu TVA, pentru casele + 
centrul de la Boldești Scăeni, o majorare de 72,33% față de 
valoarea din 2021.

Nu bănuim ce gândire managerială sau viziune există 
la nivelul Consiliului Județean Prahova de vreme 

ce, în decurs de 17 zile, sunt schimbări substanțiale privind 
obiectivele ce ar urma să fi e fi nanțate din creditul de 300 
de milioane de lei pe care instituția tocmai l-a angajat. 
Există cumva senzația unui oarecare amatorism sau 
superfi cialitate, dacă nu cumva totul este dictat de voia unui 
singur om, iar consilierii județeni votează ca niște automate.

Haideți să vedem despre ce este vorba. Prin HCJ 26/1 
februarie 2023, CJ Prahova a aprobat contractarea și 
garantarea unei fi nanțări rambursabile interne în valoare de 
300.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani. Tot atunci, a fost 
stabilită și lista obiectivelor de investiții de interes public 
județean ce urmau să fi e susținute din acest credit intern. 
Iar aceasta arăta în felul următor:
-pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu 
DJ 101 I și strada Buda: 98.000.000 lei;
-variantă Ocolitoare Păulești: 50.000.000 lei;
-variantă Ocolitoare Mizil: 44.000.000 lei;
-variantă Ocolitoare Bănești-Valea Doft anei: 98.000.000 lei;
-implementarea unui sistem inteligent de monitorizare 
și supraveghere video a trafi cului pe drumurile publice 
de interes județean și dezvoltarea unui centru de 
management al trafi cului prin aplicații video specializate 
(actualizare)-10.000.000 lei.

După 17 zile, strategii CJ s-au răzgândit, astfel că lista a 
fost modifi cată cu totul surprinzător, fi ind diminuate sume 
și adăugate alte două investiții:
-pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu 
DJ 101 I și strada Buda: 48.000.000 lei;
-variantă Ocolitoare Păulești: 50.000.000 lei;
-variantă Ocolitoare Mizil: 44.000.000 lei;
-variantă Ocolitoare Bănești-Valea Doft anei: 48.000.000 lei;
-implementarea unui sistem inteligent de monitorizare 
și supraveghere video a trafi cului pe drumurile publice 
de interes județean și dezvoltarea unui centru de 
management al trafi cului prin aplicații video specializate 
(actualizare)-10.000.000 lei;
-access rutier complementar descărcare A3 - Comarnic: 
50.000.000 lei;
-acces rutier complementar descărcare A3- Azuga - Bușteni: 
50.000.000 lei.

Deocamdată la asta vedem că se pricepe CJ, să facă 
strategii pe hârtii fi indcă, la lucruri practice, se mișcă mai 
greu. Mult mai greu. În afară de trei investiții europene sau cu 
fonduri norvegiene (Traseul Regional 3 DJ 102K, DJ102D, 
DJ 100C, Traseul Regional DJ720 și Casa Memorială „Paul 
Constantinescu”), CJ Prahova nu a deschis niciun alt 
șantier. Doar a scris (pe bani mulți) foarte multe studii de 
fezabilitate și a re-reactualizat prețuri și cam atât.

Când deschideți 
și dvs. un 

șantier nou?
Maria BOGDAN; 

www.ziarulploieştii.ro
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ȘOFERI LA UN PAS DE COMĂ 
ALCOOLICĂ, DEPISTAȚI LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 

Ciorani, în timp ce desfășurau activități pe linie 
rutieră pe raza de competență, au oprit, pentru 
control, pe raza comunei Ciorani, un autoturism 
condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani, din 
comună. „Întrucât conducătorul auto emana 
halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest 
care a indicat valoarea de 1,26 mg/l alcool pur 
în aerul expirat, ulterior, acesta fi ind condus la o 
unitate medicală în vederea recoltării de mostre 
biologice de sânge”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. În cauză, a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice. Acesta nu este singurul caz depistat 
de oamenii legii. Polițiștii Secției nr.1 de Poliție 
Ploiești, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Republicii 
din municipiu, au oprit, pentru control, un 
autoturism condus de un tânăr în vârstă de 23 de 
ani, din comuna Posești. „Întrucât conducătorul 
auto emana halenă alcoolică a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,63 
mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fi ind 
condus la o unitate medicală pentru prelevarea 
de mostre biologice de sânge”, a precizat IPJ 
Prahova. Și în această cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 

de conducerea unui vehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice. Polițiștii din cadrul Secției 
Rurale de Poliție Drajna, în timp ce se afl au 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza 
comunei Drajna, au oprit, pentru control, un 
autoturism condus de un bărbat în vârstă de 
62 de ani, din comună. „Întrucât acesta emana 
halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest 
care a rezultat o valoare de 1,02 mg/l alcool 
pur în aerul expirat, ulterior fi ind condus la o 
unitate medicală pentru prelevarea de mostre 
biologice de sânge. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducerea unui vehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice”, a anunțat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

DOUĂ NOI PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR, 
OBȚINUTE ȘI SEMNATE DE CJ PRAHOVA

Administrația municipală a început lucrările de 
reparații curente (de întreținere) pe strada Mihai 

Bravu, pe tronsonul cuprins între strada Apelor și Uztel 
S.A. Acestea-a anunțat Primăria Ploiești- vor fi  derulate în 
cadrul „Programului de reparații curente și întreținerea 
străzilor în municipiul Ploiești” și vor fi  executate de 
către S.C. Drum Concept S.R.L., în baza contractului 
subsecvent nr. 3340/14.02.2023, în cadrul acordului 
cadru nr. 8849/02.05.2022. Potrivit unui comunicat al 
autorităților, „lucrările constau în operațiunea de frezare 
mixtură asfaltică, pe zonele degradate ale carosabilului și 
activitatea de pregătire strat suport, în vederea așternerii 
stratului de uzură din mixtură asfaltică.” Circulația rutieră 
nu va fi  oprită, iar durata lucrărilor este condiționată de 
condițiile meteorologice.

Săptămâna trecută, președintele Consiliului 
Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a 

semnat contractele de fi nanțare pentru renovarea 
energetică a clădirilor publice de la Complexul 
de servicii comunitare Breaza și de la Centrul de 
servicii comunitare „Sf. Maria“-Vălenii de Munte. 
Fondurile vor fi  asigurate prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR). Schema de fi nanțare 
va asigura lucrări de creștere a efi cienței energetice, 
de consolidare seismică, de protecție împotriva 
incendiilor, accesibilitate etc.

În mod practic, soluțiile tehnice se referă la: izolarea 
termică a pereților exteriori cu 10 cm vată minerală 
bazaltică; termoizolarea planșeului superior spre pod, 
cu 25 cm vată minerală bazaltică; izolarea termică a 

planșeului inferior;  înlocuirea tâmplăriei exterioare cu 
tâmplărie performantă energetic;  înlocuirea parțială 
(acolo unde este cazul) a elementelor sistemului de 
distribuție centralizată a agentului termic (fi ttinguri, 
țevi, radiatoare);  instalarea unor sisteme alternative 
de producere a apei calde (panouri solare);  instalarea 
unor sisteme alternative de producere a energiei 
electrice (panouri fotovoltaice); reabilitarea instalației 
de iluminat (corpuri de iluminat cu efi cienţă 
energetică ridicată). 

Valoarea investiției se ridică la 6.170.596,57 lei, 
cu TVA, pentru CSC Breaza și la 9.129.713,26 lei, cu 
TVA, pentru CSC „Sf. Maria “ Vălenii de Munte.

Termenul de fi nalizare a fost fi xat la 36 de luni de 
la data semnării contractului de fi nanțare.

SE REPARĂ STRADA 
MIHAI BRAVU!

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Cseke 

Attila, a semnat 56 de noi contracte de 
fi nanțare prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală 
de 481.030.662,09 lei. Lista conține și patru 
proiecte din Prahova, ceea ce înseamnă deja 
că primăriile pot deschide șantierele:

-pod rutier comuna Dumbrăvești peste 
pârâul Vărbilău, amplasat pe DC 16-
11.000.000 lei;

-reabilitare și extindere rețea de 
alimentare cu apă în comuna Măgureni, 
etapa a doua-3.704.835,69 lei;

-extindere rețea de canalizare menajeră 
strada Rizănești și strada Pajiștei, în orașul 
Vălenii de Munte-2.174.266,03 lei;

-extindere rețea canalizare menajeră și 

reabilitare rețea alimentare cu apă, strada 
Crasna, sat Izvoarele, comuna Izvoarele- 
4.254.455,27 lei.

La nivel național, cu aceste proiecte, 
numărul contractelor semnate, până în 
prezent, în cadrul PNL „Anghel Saligny”, 
se ridică la 513, în valoare totală de 
5.335.734.294,30 de lei.

De asemenea, Cseke Attila a semnat și 
60 de noi contracte de fi nanțare, depuse 
prin componenta C10-Fondul Local din 
Planul Național de Redresare și Reziliență, 
în valoare totală de 199.483.665,57 de lei. 
Un singur proiect din Prahova a fost semnat 
luni, respectiv, dezvoltarea infrastructurii 
pentru transport verde, construire traseu 
pistă pentru biciclete în orașul Breaza, în 
valoare de 7.679.412,00 lei.

CINCI NOI PROIECTE DIN 
PRAHOVA AU PRIMIT UNDĂ 

VERDE LA FINANȚARE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

TÂNĂR AMENINȚAT ȘI RĂNIT LA 
DUMBRĂVEȘTI. AGRESORUL A FOST 

ARESTAT PREVENTIV
Polițiștii din cadrul Poliției oraşului Plopeni 

au fost sesizați de către un tânăr din comuna 
Dumbrăvești, despre faptul că o persoană l-ar fi  
amenințat și l-ar fi  rănit cu un obiect înțepător. 
În baza sesizării, potrivit Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova, polițiștii s-au 
deplasat la fața locului, din primele verifi cări 
stabilindu-se faptul că, în timp ce se afl a în fața 
unei societăți comerciale din comună, tânărul 
în vârstă de 26 de ani ar fi  fost agresat verbal 

de către un alt bărbat în vârstă de 54 de ani, 
din aceeași comună. „Ulterior, între cei doi 
a izbucnit un confl ict, generat de mai multe 
neînțelegeri existente între cei doi, în urma 

căruia, tânărul ar fi  fost rănit cu un obiect 
înțepător. În urma altercației, acesta din urmă a 
necesitat îngrijiri medicale de specialitate, fi ind 
transportat la spital”, a precizat IPJ Prahova. 
În baza probatoriului administrat, bărbatul 
de 54 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, 
ulterior față de acesta fi ind dispusă măsura 
arestării preventive pentru 30 de zile. „În cauză, 
cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul 
unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii 
publice și lovirea sau alte violențe”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

DONAȚII TRIMISE DE 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI 

ÎN TURCIA

Reprezentanții Primăriei Ploiești au donat, pe 17 februarie 2023, 
produse de prim ajutor pentru sinistrații din Turcia. Acestea au 

constat în 105 pături, 40 baxuri pampers copii, 22 baxuri pampers adulți, 
25 baxuri servețele umede, 20 baxuri tampoane, 30 baxuri pastă de dinți, 
20 baxuri periuțe de dinți, toate în valoare de 12.500 lei. Municipalitatea 

le reamintește ploieștenilor care vor să fi e solidari cu cei grav afectați de 
cutremure că pot face donații în continuare la Cantina Socială a Primăriei 
Ploiești, până pe data de 14 martie a.c, de luni până vineri, în intervalul 
orar 08.00 -16.00.

Pot fi  donate următoarele bunuri:
-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. 

Consiliul Județean Prahova a organizat, luni, dezbaterea publică 
privind proiectul referitor la organizarea serviciului public de 

transport de persoane, prin curse regulate, pe raza județului Prahova. 
La această întâlnire, președintele CJ, Iulian Dumitrescu, nu a considerat 
că este necesară prezența sa, discuțiile fi ind moderate de unul dintre cei 
doi vicepreședinți, Cristian Apostol. În sală au fost prezenți primari și 
viceprimari, consilieri județeni și reprezentanți ai fi rmelor de transport 
din județ. Punctele de vedere ale celor din urmă au fost susținute 
de Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de 

Transport. CJ Prahova asigură că toate propunerile expuse de către 
cei prezenți, dar și cele care au fost trimise în scris la sediul instituției, 
vor fi  analizate, urmând să fi e luate decizii în privinţa introducerii lor 
în proiectul de hotărâre, în conformitate cu legile și regulamentele din 
domeniu. 

DEZBATERE PUBLICĂ 
PRIVIND SERVICIUL DE 
TRANSPORT JUDEȚEAN

ELEVII NAVETIȘTI VOR BENEFICIA DE O 
SUMĂ FORFETARĂ PENTRU TRANSPORT
Guvernul României a adoptat, pe 17 

noiembrie 2022, Ordonanța de Urgență 
nr. 159 prin care a stabilit că elevii care sunt 
școlarizați într-o altă localitate decât cea de 
domiciliu vor primi o sumă forfetară pentru 
cheltuielile de transport. Ordonanța a intrat 

acum în procesul legislativ din Parlament. 
Documentul va fi  votat necondiționat, dată fi ind 
susținerea PSD-PNL-UDMR.

Suma se alocă în funcție de distanța 
dintre localitatea de domiciliu și localitatea 
în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata 
cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educației și prin unitățile 
de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii 
benefi ciază de plata în avans a sumei forfetare 
lunare. Aceasta este neimpozabilă și nu este 
luată în considerare la calculul venitului mediu 
net lunar pe membru de familie, necesar pentru 
obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de 
ajutor social. De asemenea, elevilor care sunt 
cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde 

studiază li se asigură decontarea cheltuielilor 
de transport între localitatea în care studiază și 
localitatea de domiciliu, astfel:

- contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, 
din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile 
de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea 
se face pe baza documentelor de transport;

-  contravaloarea unei călătorii dus-întors 
efectuate în perioada fi ecărei sărbători legale, din 
bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de 
învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se 
face pe baza documentelor de transport;

Atenție: școlile sunt cele care trebuie să 
asigure suma forfetară pentru toți elevii navetiști. 
Banii ar trebui să ajungă la unitățile școlare de la 
Ministerul Educației.
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ACCIDENT GRAV PE BULEVARDUL 

REPUBLICII DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul 

Republicii, în zona centrală din Ploiești. 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 
anunțat că o tânără, în vârstă de 20 de ani, în timp 
ce se afl a la volanul unui autoturism a surprins și 

accidentat un bărbat în vârstă de 82 de ani, care 
se afl a în traversarea părții carosabile. Pietonul a 
fost transportat la spital, în vederea acordării de 
îngrijiri medicale de specialitate. Conducătoarea 
auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul 
fi ind negativ. Trafi cul auto, potrivit IPJ Prahova, 
a fost dirijat de către polițiștii rutieri.

ACCIDENT GRAV PE DN1B, LA BUCOV
Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, pe 

raza localității Bucov, pe sensul spre Buzău. 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 
anunțat că un bărbat care efectua lucrări la 
acostamentul  drumului ar fi  fost surprins și 
accidentat de un autoturism. Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova a anunțat că victima, 
în vârstă de 60 de ani, a fost transportată la 

spital pentru acordarea de asistanță medicală.  
Conducătorul auto, în vârstă de 31 de ani, a fost 
testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0.

PIETON LOVIT DE AUTO PE STRADA 
GĂGENI

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, care se 
angajase în traversarea străzii, a fost lovit de 
un autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 54 de ani. Șoferul a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost 0. Victima a fost 
transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Ploiești pentru acordarea de 
îngrijiri medicale de specialitate. Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova a anunțat că în zona 
accidentului nu au fost semnalate probleme de 
trafi c. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DIPLOMAȚIE? 
CE-I AIA?

Marius 
MARINESCU

•
Dacă-i întrebi pe liberali de 

ce fac pregătiri pentru a 
rupe alianța cu PSD, o să îți spună 
că nu e adevărat. Că ei respectă 
înțelegerea. Dacă-i întrebi pe 
pesediști dacă o să-i lase, din 
mai, tot pe peneliști să guverneze, 
Ciolacu și ai lui o să se jure pe cei 
trei trandafi ri că nu e așa. Până 
atunci nu mai e mult, așa că vom 
asista, ori la ofi lirea rozelor, ori la 
ruperea săgeții liberale în capul 
lui Ciucă și în inima lui Iohannis.
                        •
Dacă-i întrebi pe români 

dacă înțeleg ce trăim zilele 
astea și de trei ani încoace, o să îți 
zică unii că nu știu, dar că e mai 
rău, iar alții o să îți spună că nu 
au habar, dar sigur o să fi e ȘI MAI 
RĂU.

Așa arată lumea și societatea în 
care trăim.

•
Pe scurt: MINTE-MĂ CA 

SĂ TE MINT
Unii îi spun neghiobie, alții 

că e diplomație. Eu zic că e o 
mare prostie amestecată într-o 
porcărie.

Ori mi s-a defectat mie cipul 
băgat în vaccin și nu mai înțeleg 
lucruri simple, ori vaccinul a fost 
stricat și ne-a îndobitocit într-un 
hal fără de hal.

Concluzia mea e simplă. Ori 
ne cred proști, ori suntem proști.

Aaa, și mai e o posibilitate.
Ne pregătesc de lucruri și mai 

grave.
Dar ni le spun pe ocolite…mai 

diplomatic, așa. Că doar, deh, nu 
degeaba DIPLOMAȚIA ESTE 
ARTA DE A SPUNE “CUȚU-
CUȚU”, PÂNĂ CE APUCI SĂ 
PUI MÂNA PE O PIATRĂ.

HIDRO PRAHOVA HIDRO PRAHOVA 
ÎNCEPE PROIECTUL ÎNCEPE PROIECTUL 

EUROPEAN DE EUROPEAN DE 
DEZVOLTARE A DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII INFRASTRUCTURII 
DE APĂ ȘI APĂ UZATĂDE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

Anul trecut, pe 3 octombrie 2022, la Consiliul 
Județean Prahova a fost semnat  contractul de 

fi nanțare privind implementarea proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Prahova, o investiție derulată în cadrul POR 
2014-2020, în valoare de aproximativ 690 milioane 
de euro, dintre care 85% reprezintă fonduri europene 
nerambursabile. Obiectivul proiectului viza extinderea 
și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 
42 de localități din județ: Adunați, Albești Paleologu, 
Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, 
Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, 
Cărbunești,  Cerașu, Comarnic,  Drăgănești, Dumbrava, 
Fulga, Gherghița, Izvoarele,   Mizil, Păcureți, Podenii 
Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, 
Provița de Jos,     Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, 
Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, 
Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

Pentru sectorul de apă, investițiile se referă la: 
reabilitarea a 15 surse de apă (10 foraje și 5 surse de 
suprafață); execuția a 26 puțuri forate noi, reabilitarea/
înlocuirea/execuția a 104,34 km conducte de aducțiune, 
reabilitarea/extinderea a 306,84 km rețele alimentare 
cu apă, construcția/reabilitarea a 32 stații de pompare 
apă, construcția/reabilitarea a 14 stații pentru clorinarea 
apei, construcția/reabilitarea a 18 stații de tratare a apei 
și construcția/reabilitarea a 30 rezervoare de apă.

Pentru sectorul de apă uzată, în proiect se prevedea: 
construcția a 4 noi stații de epurare, construcția a 325 
stații de pompare apă uzată, extindere/construire/
reabilitare rețele de canalizare- 481,29 km, construcție 
conducte de refulare -89,80  km.

Întregul proiect ar trebui fi nalizat la fi nalul anului 
2025, iar după implementarea sa,  91.872   locuitori 
vor benefi cia de o mai bună alimentare cu apă față de 
capacitățile existente, iar 190.810  locuitori echivalenți, 

de o mai bună tratare a apelor uzate.

PRIMELE LUCRĂRI AU FOST SCOASE LA 
LICITAȚIE ÎN LUNA FEBRUARIE 2023

Operatorul regional Hidro Prahova, cel care va pune 
în practică proiectul, a publicat o primă serie de anunțuri 
privind licitarea unor lucrări în valoare cumulată de 
911.249.523 de lei. Lista, valorile și durata lucrărilor 
sunt următoarele:

-execuție rețele de alimentare cu apa și canalizare în 
Vălenii de Munte și Cerașu: 42.652.612 lei (termen de 
execuție-24 de luni);

-construire rețele de alimentare cu apa și canalizare 
în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni: 96.613.810 lei 
(termen de execuție, 31 de luni);

-execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în 
Slănic, Vărbilău și Ștefești: 179.455.161 de lei (termen de 
execuție, 30 de luni);

-execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în 
Câmpina și Poiana Câmpina: 154.038.786 de lei (termen 
de execuție, 31 de luni);

-execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în 
Aluniș și Bertea: 103.253.283 de lei (termen de execuție, 
31 de luni);

-construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în 
Adunați, Provița de Jos, Provița de Sus: 100.274.828 de 
lei (termen de execuție, 30 de luni);

-execuție rețele de canalizare în Șirna și Poienarii 
Burchii: 67.447.887 de lei (termen de execuție, 30 de 
luni);

-execuție rețele de canalizare în Cărbunești, Păcureți, 
Bălțești, Șoimari, Surani, Ariceștii Zeletin și Podenii 
Noi: 141.134.194 de lei (termen de execuție, 24 de luni);

-execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în 
Urlați, Mizil, Albești Paleologu și Tomșani: 68.988.310 
lei (termen de execuție, 30 de luni).

Continuare din pagina 1
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PSD ȘI PRIMARUL VOLOSEVICI ACUZĂ 
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA, CONDUS 

DE PNL, DE ALOCĂRI BUGETARE PE CRITERII 
STRICT POLITICE. ÎNTRE NOI FIE VORBA, LA FEL 

PROCEDA CJ ȘI CÂND ERA DOMINAT DE PSD!

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

UN BĂRBAT I-A AMENINȚAT 
CU TOPORUL PE ANGAJAȚII ȘI 

BENEFICIARII CENTRULUI SOCIAL DIN 
PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați de către o femeie, despre 
faptul că un bărbat care se afl ă pe Bulevardul 
Petrolului din municipiu, amenință cu un topor. 
„Din verifi cări, s-a stabilit faptul că, persoana 
reclamată, un bărbat în vârstă de 54 de ani, 
din municipiu, s-a deplasat la un centru social 
din municipiu, iar în urma unor neînțelegeri 
cu angajații și benefi ciarii centrului, bărbatul 
i-ar fi  amenințat pe aceștia cu acte de violență, 
având asupra sa un obiect tăietor-înțepător. 
Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul 
unității de poliție în vederea audierii”, a anunţat 
Inspectoratul de Poliție Prahova. În baza 
materialului probator, față de bărbatul în cauză 
a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, 
urmând ca azi să fi e prezentat unității de parchet 

competente cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. „În cauză, cercetările sunt 
continuate de polițiști în cadrul unui dosar 
penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de amenințare”, a anunțat IPJ Prahova.
DOSAR PENAL PENTRU UN TÂNĂR DIN 

TULCEA. A FURAT MAȘINA DATĂ LA 
SCHIMB ȘI A CONDUS BEAT PE DN1
Polițiștii din cadrul Poliției oraşului Breaza au 

fost sesizați de către un tânăr, din oraș, despre 
faptul că i-ar fi  fost sustras autoturismul care se 
afl a în fața locuinței sale. „În baza sesizării și a 
primelor verifi cări efectuate, autoturismul a 

fost dat în atenție pe raza stațiunii Sinaia, acesta 
fi ind identifi cat și oprit, pentru control, de către 
polițiștii subunității Sinaia, pe Drumul Național 
1. La volan, a fost identifi cat un tânăr în vârstă de 
27 de ani, din județul Tulcea, iar întrucât acesta 
emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat valoarea de 0,83 mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. Ulterior, tânărul 
a fost condus la o unitate medicală în vederea 
recoltării de mostre biologice de sânge. „Din 
verifi cări, s-a stabilit faptul că între cei doi a avut 
loc un schimb între autoturisme, și întrucât cel 
pe care l-a primit bărbatul de 27 de ani prezenta 
anumite defecțiuni, s-a deplasat la domiciliul 
tânărului sustrăgând autorismul dat la schimb. 
În cauză, a fost întocmit un dosar penal deschis 
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt in 
scop de folosință și conducerea unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice”, a anunțat IPJ Prahova.

Acuma, fi e vorba între noi, suma repartizată 
către cele 104 UAT este prea mică pentru 

a se face atâta zarvă. Cele câteva zeci de milioane 
nu ar ajunge Ploieștiului nici pentru o lună, la cât 
s-a îndatorat municipalitatea în ultimii ani. Chiar 
dacă s-ar fi  dus toate fondurile la Primăria Ploiești 
și tot nu ar fi  ajutat-o să iasă din capcana în care 
a intrat, cea a subvențiilor la energia termică. Pe 
de altă parte, nu este prima dată când se creează 
discuții pe marginea felului în care CJ alocă banii 
în teritoriu. La fel s-a întâmplat în fi ecare an, 
inclusiv când CJ a fost condus de PSD. În opinia 
noastră, nu este corect nici ce fac astăzi liberalii, 
nu a fost corect nici ce au făcut deunăzi vreme 

social-democrații; banii ar trebui reparțizați pe 
niște criterii care țin de populație, suprafață, 
venituri realizate la bugetul local, numărul de 
proiecte europene angajate etc. Ei bine, în fi ecare 
an se fac anumite propuneri legate de criterii, dar 
întotdeauna acestea sunt încălcate. Și anul trecut 
CJ a aprobat o astfel de listă, iar acum nu s-a mai 
respectat nimic. De altfel, cum vă spuneam, de 
vreo 20 de ani se întâmplă la fel. 

ALOCARE GENERALĂ DE 38,176 
MILIOANE DE LEI

În fi ne, să trecem la subiect. Consiliul Județean 
Prahova a aprobat, pe 17 februarie, într-o ședință 
de îndată, repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a fondului afl at la dispoziția CJ pe 
anul 2023, în sumă de 38.176,00 mii lei, pentru 
susținerea programelor de dezvoltare locală și 
a programelor de infrastructură care necesită 
cofi nanțare. În plen, proiectul de buget a suferit 
o singură modifi care, cea a suplimentării cu 
50.000 lei a sumei alocate comunei Gornet și 
diminuarea, cu aceeași valoare, a fondurilor 
repartizate municipiului Câmpina. Din suma de 
38.176 mii lei, 30.075 mii lei au revenit celor 90 
de comune, 12 orașe au primit 6.626 mii lei, iar 
municipiile Câmpina și Ploiești au benefi ciat de 
1.475 mii lei.

ORAȘELE AU PRIMIT, ÎN MEDIE, 578. 643 
LEI/UAT

Municipiile și orașele au primit, însumat, 
8.101 mii lei, ceea ce reprezintă 21,22% din 
totalul sumei afl ată la dispoziția CJ Prahova 
și o medie de 578. 643 lei/UAT. Banii au fost 
repartizați astfel:

*Azuga (PNL)- 300.000 lei
*Băicoi (PPU-SL)-450.000 lei
*Boldești Scăeni (PSD)-300.000 de lei
*Breaza (USR)-1.000.000 lei
*Bușteni (PNL)-600.000 lei
*Comarnic (PSD)-450.000 lei

*Mizil (PSD)-450.000 lei
*Plopeni (PNL)-700.000 lei
*Sinaia (PNL)-600.000 lei
*Slănic (PSD)- 400.000 lei
*Urlați (PNL)-600.000 lei
*Vălenii de Munte (PSD)-700.000 lei
*Câmpina (independent)-1.375.000 lei
*Ploiești (PNL suspendat)-100.000 lei
Dacă ar fi  să facem o medie în funcție de 

apartenența politică a primarilor, vedem că, 
de fapt, cele mai avantajate au fost primăriile 
de la USR (Breaza) sau cu primar independent 
(Câmpina). Localitățile conduse de primari 
liberali au primit o medie de 483.333 lei, iar cele 
cu primari PSD sau afi liați (PPU-SL)-458.333 lei. 
Vedem așadar că diferența dintre PSD și PNL 
nu este atât de uriașă pe cât se acuză. Dacă ar fi  
însă să judecăm neutru, Boldești Scăeni (PSD) și 
Azuga (PNL) nu pot fi  puse pe picior de egalitate, 
fi e și din punctul de vedere al populației. Ca 
venituri generale însă normal că primul oraș 
(Boldești Scăeni) are buget net superior, dar și 
puține spre deloc proiecte europene, comparativ 
cu Azuga, stațiunea numărând vreo 8- 10 
investiții europene...

PLOIEȘTIUL, CONSTANT DEZAVANTAJAT 
DE CJ PRAHOVA, INDIFERENT DACĂ A 

FOST CONDUS DE PNL SAU PSD
Dar haideți să vedem ce spune primarul 

Ploieștiului, Andrei Volosevici, cel care, se știe, a 

Consiliul Județean Prahova a reușit să 
provoace iar nemulțumiri, iar cele 

mai vocale riposte au venit de la primarul 
Ploieștiului, Andrei Volosevici și de la 
președintele fi lialei județene a PSD, Bogdan 
Toader. De fapt nu CJ a iscat nemulțumirile, 
ci persoana președintelui liberal Iulian 
Dumitrescu. Motivul? Felul în care CJ a 
repartizat unele sume pentru echilibrarea 
bugetelor locale, iar acuzația de fond a constat 
în împărțirea banilor strict pe criterii politice, 
avantajate fi ind, în opinia celor doi, primăriile 
conduse de primari ai PNL.
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intrat în confl ict deschis cu PNL  și a manifestat 
o apropiere fățișă față de PSD: „Azi (n.n.-17 febr.) 
s-au alocat cotele IVG aparținând Consiliului 
Județean Prahova. Ploieștiul, reședința de județ, 
orașul cu populație ce reprezintă 33% din județ și 
produce aproximativ 40% din PIB, a primit suma 
de doar 100.000 lei (20.000€)! Prin comparație, 
Ploieștiul a primit de 14 ori mai puțin decât 
Câmpina, de 10 ori mai puțin decât Breaza și 
de 8 ori mai puțin decât Vălenii de Munte! Tot 
ca termen de comparație, încălzirea pentru o zi 
(cumpărarea gazului pentru producerea agentului 
termic, adică apă caldă și căldură), ne costa pe 
noi, ploieștenii, 1.700.000 lei, adică de 17 ori mai 
mult decât ni s-a alocat de către CJ, pentru tot 
anul! Aceasta este grija președintelui Consiliului 
Județean față de ploieșteni!”

Da, primarul Volosevici are dreptate. 
Dar gândindu-ne la Ploiești și ploieșteni, nu 
la confl ictul personal dintre domnia sa și 
președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. 
De altfel, nu este prima dată când CJ Prahova 
ocolește municipalitatea de la repartizarea 
fondurilor. Alteori a fost chiar mai rău. De 
exemplu, anul trecut, dar și când conducerea CJ 
era asigurată de PSD (2017 și 2019), Primăria 
Ploiești nu a primit nici măcar un leu!

-2022 (HCJ 143/ 22 iunie)-zero lei
-2021 (HCL 116/30 iunie): 750.000 lei
-2020 (HCJ14/ 20 februarie): 1.000.000 lei
-2019 (HCJ 18/19 martie): zero lei
-2018 (HCL15/ 16 februarie): 1.000.000 lei
-2017 (HCL 31/17 martie): zero lei
-2016 (HCJ/ 27 ianuarie):250.000 lei
Pe de altă parte, Ploieștiul nu înseamnă 

numai subvenție sau energie termică. Ploieștiul 
înseamnă și străzi, școli sau înseamnă și case 
unde locatarii plătesc facturi lunare la gaz și de 
900-1.000 lei! În altă ordine de idei, la câte datorii 
a însumat municipalitatea numai pe subvenții la 
gigacalorie-și vorbim de peste suta de milioane 
de lei- putea CJ să-i ofere toată suma pentru 
echilibrare și tot nu se rezolva mare lucru.

MEDIA ALOCATĂ COMUNELOR: 
333.611 LEI/UAT

În privința comunelor, media alocată este 
de 333.611 lei/UAT. Acuma, cât au primit 
localitățile conduse de primari ai PNL sau PSD 
+afi liații (Pro România, PPU-SL, alte alianțe) 
vedeți din exemplele de mai jos. Și se vede cu 
ochiul liber că primăriile liberale au fost net 
avantajate. Drept este că tot primăriile liberale 
au cele mai multe proiecte europene aprobate 
(Drajna, Gorgota, Puchenii Mari). Dar la fel de 
adevărat ar fi  și că administrațiile conduse de 
primari PSD, cei care chiar fac lucruri bune, au 
primit valori comparabile cu cele ale primarilor 
liberali: Tomșani, Olari, Provița de Jos, Cornu. 
Cât despre Primăria Blejoi (PSD), suma este 
asemănătoare cu cea primită de Brazi (PNL) sau 
Ariceștii Rahtivani (USR), cele trei fi ind totuși 
cele mai bogate trei așezări rurale din județ.
Adunați (PNL)-300.000 de lei
Albești Paleologu (PNL)- 400.000 de lei
Aluniș (PSD)-150.000 de lei
Apostolache (PNL)-375.000 de lei
Ariceștii Rahtivani (USR)-100.000 de lei
Ariceștii Zeletin (PNL)-250.000 de lei
Baba Ana (PNL)-275.000 de lei
Balta Doamnei (PSD)-150.000 de lei
Bălțești (PNL)-500.000 de lei
Bănești (PNL)-450.000 de lei
Bărcănești (PNL)-400.000 de lei
Bătrâni (PSD)-150.000 de lei
Bertea (PNL)-250.000 de lei

Berceni (PNL)-500.000 de lei
Boldești Grădiștea( PNL)-250.000 de lei
Blejoi (PSD)-100.000 de lei
Brebu (PNL)-550.000 de lei
Brazi (PNL)-100.000 de lei
Bucov (PNL)-700.000 de lei
Călugăreni (PSD)-150.000 de lei
Cărbunești (PNL)-275.000 de lei
Ceptura (PSD-PPUSL)-400.000 de lei
Cerașu (PNL)-350.000 de lei
Chiojdeanca (PSD)-300.000 de lei
Ciorani (PNL)-500.000 de lei
Cocorăștii Colț (PSD)-150.000 lei
Cocorăștii Mislii (PNL)-350.000 lei
Colceag (PNL)-400.000 lei
Cornu (PSD)-450.000 lei
Cosminele (Pro România)-400.000 lei
Drajna (PNL)-700.000 lei
Drăgănești (PSD)-200.000 lei
Dumbrava (PNL)-450.000 lei
Dumbrăvești (PNL)-300.000 lei
Filipeștii de Pădure (PNL)-500.000 lei
Filipeștii de Târg (PNL)-600.000 lei
Fântânele (PSD)-200.000 de lei
Florești (PNL)-600.000 de lei
Fulga (PSD)-100.000 de lei
Gherghița (PSD)-400.000 de lei
Gorgota (PNL)-750.000 de lei
Gornet (PSD)-150.000 de lei
Gornet Cricov (PNL)-400.000 de lei
Gura Vadului (PNL)-250.000 de lei
Gura Vitioarei (PNL)-525.000 de lei
Iordăcheanu (PNL)-300.000 de lei
Izvoarele (PSD)-150.000 de lei
Jugureni (PSD)-150.000 de lei
Lapoș (PNL)- 250.000 de lei
Lipănești (PNL)-625.000 de lei
Măgurele (PNL)-850.000 de lei
Măgureni (PSD-PPUSL)-200.000 de lei
Măneciu (PNL)-400.000 de lei
Mănești (PNL)-300.000 de lei
Olari (PSD)-400.000 de lei
Păulești (PNL)-700.000 de lei
Păcureți (PSD)-150.000 de lei
Plopu (PNL)-350.000 de lei
Podenii Noi (PSD-PPUSL)-150.000 de lei
Poenarii Burchi (PSD)-150.000 de lei
Poiana Câmpina (PNL)-425.000 de lei
Posești (PSD)-150.000 de lei
Predeal Sărari (PNL)-325.000 de lei
Provița de Jos (PSD)-300.000 de lei
Provița de Sus (PNL)-300.000 de lei
Puchenii Mari (PNL)-650.000 de lei
Râfov (PSD)-200.000 de lei
Salcia (PNL)-250.000 de lei
Sălciile (PNL)-275.000 lei
Scorțeni (PNL)-325.000 lei
Secăria (PSD)-200.000 lei
Sângeru (PSD)-150.000 lei
Starchiojd (PSD)-200.000 lei
Surani (PNL)-300.000 lei
Șirna (PNL)-400.000 lei
Șoimari (PSD)-150.000 lei
Șotrile (indeendent susținut de PSD)- 400.000 lei
Ștefești (PSD)-150.000 lei
Talea (PSD)-150.000 lei
Târgșoru Vechi (PNL)-600.000 lei
Tătaru (PSD)-150.000 lei
Teișani (PNL)-325.000 lei
Telega (PSD)-150.000 lei
Tinosu (PNL)-250.000 lei
Tomșani (PSD)-400.000 lei
Vadu Săpat (PSD)-150.000 lei
Valea Călugărească (independent)-600.000 lei
Valea Doft anei (PNL)-700.000 lei
Vărbilău (PSD)-150.000 lei
Vâlcănești (PNL)-275.000 lei

CE SPUNE PREȘEDINTELE PSD, BOGDAN 
TOADER

Fostul președinte PSD al CJ Prahova, deputatul 
Bogdan Toader, are un mesaj foarte dur la adresa 
președintelui CJ, liberalul Iulian Dumitrescu: 
„Asta se întâmplă când cunoști mai bine Dubai 
și Maldive decât județul Prahova! Domnule 
președinte al Consiliului Județean Prahova, este 
normal să alocați sume infi me unor comunități 
de zeci de mii de oameni doar pentru că primarii 
sunt de la Partidul Social Democrat? (...) Cum 
este posibil ca un oraș precum Boldești-Scăeni, cu 
aproape 10.300 de locuitori, să primească aceeași 
sumă cu cea repartizată comunei Surani (1.635 
de locuitori)? (...) Pe ce criterii ați alocat 850.000 
de lei comunei Măgurele (4.444 locuitori, primar 
PNL), iar comunei Drăgănești (4.432 de locuitori, 
primar PSD) numai 200.000 de lei?

Vi se pare echitabil?
-Berceni (5.925 de locuitori, primar PNL)-

500.000 de lei/ Băicoi (16.722 de locuitori, primar 
PSD-PPUSL)-450.000 de lei

-Salcia (843 de locuitori, primar PNL)- 250.000 
de lei/ Râfov (5.213 locuitori, primar PSD)-
200.000 de lei

-Cosminele (926 de locuitori, primar Pro 
România)-400.000 de lei/ Gornet (2.670 de 
locuitori, primar PSD)-100.000 de lei.”

CE AR PUTEA PRIMARII SĂ-I RĂSPUNDĂ 
DOMNULUI TOADER: „CE ȚIE NU-ȚI 

PLACE, ALTUIA NU-I FACE”! 
Domnul Toader pesemne a uitat că fi x la fel 

proceda și domnia sa când era președinte al CJ 
Prahova. Și luăm exemplul din 2020. Iată ce scria 
ziarul nostru atunci, după ce a realizat calcule 
exacte: „39 de UAT-uri conduse de primari PSD au 
primit fonduri în valoare de 11, 3 mil. lei (41,36% 
din totalul sumei), rezultând o medie de 289.743, 
589 lei/localitate. În schimb, 46 de comune conduse 
de primari PNL au avut alocări de 8,151 mil. lei 
(29,83% din suma totală), rezultând o medie de 
177.195,652 lei/localitate, cu 112. 547,937 lei mai 
puțin decât primăriile PSD (...) Drajna (PNL), 
care derulează 7 proiecte europene, s-a ales cu 
180.000 lei, în timp ce comuna Bănești (PSD) a 
primit 420.000 lei! Comuna Gorgota (PNL), care 
gestionează și ea 5 proiecte europene, a primit 
170.000 lei, cu mult sub Gherghița (PSD)-350.000 
lei sau Râfov (PSD)-340.000 lei, comune fără 
proiecte europene. Continuând comparația în 
funcție de numărul de locuitori, avem o oglindă 
clară a favoritismelor politice (n.n.-în avantajul 
PSD): 

-Chiojdeanca (PSD), 1.600 de locuitori-280.000 
lei, Sălciile (PNL), 1.870 de locuitori- 135.000 lei; 

-Adunați (PSD), 2.100 de locuitori-230.000 lei, 
Apostolache (PNL), 2.130 de locuitori-180.000 lei; 

-Șotrile (PSD), 3.360 de locuitori-280.000 lei, 
Bertea (PNL), 3.200 de locuitori-140.000 lei; 

-Tomșani (PSD), 4.400 de locuitori-380.000 lei, 
Baba Ana (PNL), 4.200 de locuitori-145.000 lei.”
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ACȚIUNI CONCRETE DE 
ECOLOGIZARE, RECICLARE ȘI 
REFOLOSIRE A DEȘEURILOR

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
AUTOUTILITARĂ NEÎNMATRICULATĂ ȘI 

CU NUMERE FALSE. ȘOFERUL S-A ALES 
CU DOSAR PENAL

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 
Apostolache, în timp ce desfășurau activități pe 
linie rutieră pe raza de competență, au oprit, 
pentru control, pe DJ 102 C, o autoutilitară 
condusă de un bărbat în vârstă de 55 de ani, din 
comuna Apostolache. „Cu ocazia verifi cărilor 
efectuate, polițiștii au constatat faptul că seria 
din certifi catul de înmatriculare nu corespunde 
cu seria de pe caroseria autoturismului în cauză. 
În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de punerea în circulație a 
unui vehicul neînmatriculat și cu număr fals de 
înmatriculare”, a precizat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. 

BĂRBAT RĂNIT GRAV DUPĂ CE A 
CĂZUT DINTR-UN COPAC, LA TĂRICENI

Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, s-a rănit grav 
după ce a căzut dintr-un arbore, de la o înălțime 
de patru metri, în satul Tăriceni, comuna Șirna. 
Salvatorii, potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Prahova, au intervenit cu o 
ambulanță SMURD pentru acordarea primului 

ajutor medical. Impactul a fost unul extrem 
de dur. Echipajul medical ajuns la fața locului 
a constatat că victima este inconștientă. În 
sprijinul echipajului de prim ajutor la fața locului 
s-a deplasat un elicopter SMURD.

EXPLOZIE LA O BUTELIE, ÎNTR-O 
LOCUINȚĂ DIN GORNET CUIB. DOUĂ 

PERSOANE AU FOST RĂNITE
Pompierii prahoveni au fost solicitați să 

intervină pentru asigurarea măsurilor specifi ce 
în urma producerii unei explozii neurmată de 
incendiu, în satul Gornet Cuib, comuna Gornet. 
La fața locului s-au deplasat o autospecială de 
stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. 
Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat 
că două persoane prezintă arsuri. Victimele au 
necesitat asistență medicală.

În Ploieşti se desfăşoară în această perioadă un 
proiect de ecologie inedit! Asociația România 

ECO a pornit anul trecut campania «Cum sortezi 
corect deşeurile?» 10.000 de broşuri atractive au 
fost distribuite în şcoli şi grădinițe din Ploieşti, 
având ca scop informarea cu privire la colectarea 
selectivă corectă/reciclarea/refolosirea deşeurilor şi 
la conştientizarea impactului utilizării iraționale a 
resurselor, precum și acțiuni concrete de ecologizare, 
reciclare şi refolosire a deşeurilor.

Odată pornită campania, în decurs de o lună 
şi jumătate, peste 20.000 de capace colorate din 
plastic au fost strânse de către copiii ploieşteni de la 
Grădinița nr.20 din Mitică Apostol, Grădinița nr.50, 
Şcoala Gimnazială «George Emil Palade», Colegiul 
de Artă «Carmen Sylva», Liceul Tehnologic «Victor 
Slăvescu» şi Colegiul Național «Mihai Viteazul». Pe 
parcursul primelor luni ale anului, copiii vor refolosi 
capacele într-un mod foarte atractiv, prin crearea 
unor tablouri colorate care vor fi  expuse în şcoli şi 
grădinițe. 

În prezent, în Asociația România ECO activează, 
crează şi se distrează, în acelaşi timp, peste 20 de 
voluntari. Aceştia nu pierd nicio ocazie pentru a 
se întâlni şi a aduce bucurie, de la participarea la 
evenimentele asociației sau sprijinirea comunităților 
nevoiaşe, până la susținerea de ateliere interesante cu 
teme de mediu. 

Odată colectate capacele de plastic din şcoli şi 
grădinițe, voluntarii au trecut la sortarea acestora 
pe culori, o îndeletnicire anevoioasă, dar care a adus 

multă satisfacție 
prin numeroase 
întâlniri pline de 
voie-bună la sediul 
ONG-ului, într-un 
total de aproape 
20 de ore de 
muncă îmbinată cu 
distracție. 

Însă cea mai 
frumoasă etapă a 
proiectului a avut 
loc la fi nalul lunii 
trecute, când peste 
4.000 de capace 
colorate au început 
să prindă formă în 
cadrul celui mai 
mare tablou din 

materiale refolosite din Ploieşti. Acesta are 4 metri 
pătrați şi a fost creat de 8 dintre voluntarele asociației 
România ECO (Beatrice, Ana, Dana, Corina, 
Georgiana, Oana, Mihaela şi Cristina), în decurs 
de 8 ore. Zilele trecute, alți 2 voluntari (Cristian şi 
Cornel) au acoperit tabloul pentru a-l proteja de 
ploaie şi l-au montat cu grijă în centrul Ploieştiului. 

În cadrul proiectului «Cum sortezi corect 
deşeurile?», încă 6 tablouri din capace de plastic se 
pregătesc să înveselească Ploieştiul.

«Eşti curios să vezi primul tablou ECO din oraşul 
tău? Dă o fugă pe Strada Basarabilor nr.2! Dacă 
ți-a plăcut tabloul, fotografi ază-te alături de acesta, 
trimite fotografi a prin mesaj privat adresat paginii de 
FB Asociația România ECO - fi liala Prahova, iar noi 
te vom surprinde când nici nu te aştepți!» Acesta este 
mesajul ONG-ului, transmis pe pagina de Facebook 
a acestuia.

Se pare, însă, că proiectul nu se va încheia aici. 
«Odată expus în centrul oraşului, primul tablou ECO  
a atras nu numai privirile încântate ale trecătorilor, ci 
şi dorința altor directori de şcoli din Ploieşti, dar şi 
din restul Județului Prahova, de a intra în parteneriat 
cu Asociația România ECO pentru extinderea 
campaniei şi cu acestea, inclusiv prin crearea de 
tablouri eco.

Un lucru e sigur: locuitorii din Prahova se 
vor gândi de două ori înainte să arunce plasticul 
la gunoi!», spune Cristina Toma-Cochinescu, 
Preşedintele Filiale Prahova a Asociației România 
ECO

Pentru a deveni voluntar România ECO este 
sufi cient mesajul privat «VOLUNTAR» adresat 
paginii de Facebook Asociația România ECO - fi liala 
Prahova sau un mesaj trimis prin WhatsApp la 
numărul de telefon 0769.999.119.

MUZEUL 
MEMORIAL 

„B.P. HAŞDEU” 
CÂMPINA A 

RĂMAS FĂRĂ 
DIRECTOR

Academicianul Valeriu Matei a 
câștigat concursul organizat 

pentru postul de director general al 
Editurii Academiei Române, într-o 
competiție unde i-a avut contracandidați 
pe Eugen Mihăescu (pictor, grafi cian și 
om politic, mebru de onoare al Academiei 
Române) și Ionel Cândea (istoric, 
membru corespondent al Academiei 
Oamenilor de Știință din România). Cu 
alte cuvinte, acesta va părăsi Câmpina și 
se va muta la București, pentru a prelua 
noua funcție. Din acest moment, postul 
de responsabil (director) al Muzeului 
Memorial „B.P.Hașdeu” rămâne vacant, 
după numai cinci luni de directorat al 
academicianului moldovean. Între noi 
fi e vorba, poziția era una minoră dacă 
ne gândim la personalitatea lui Valeriu 
Matei: poet, istoric, scriitor și om 
politic din Republica Moldova, deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova între 
1990 și 2001, membru al Academiei de 
Științe a Moldovei, membru de onoare 
al Academiei Române din 2011.
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Când India și-a revizuit programul de recrutare militară în luna 
iunie a.c., au izbucnit proteste în întreaga ţară. În cadrul noului 

sistem (cunoscut sub numele de Agnipath sau „calea focului”), proaspeţii 
recruţi vor servi timp de patru ani, după care doar sfertul cu cele mai bune 
performanţe va urma o carieră militară mai lungă. Restul vor fi  lăsaţi să 
plece cu o sumă forfetară de aproximativ 15.000 de dolari, fără pensie sau 
benefi ciile de care se bucură militarii de carieră. Anterior, recruţii din 
India serveau patria pentru minimum 10 ani și puteau rămâne membri 
ai serviciului militar, iar, după aceea, aceștia erau eligibili pentru o pensie 
dacă serviciul lor totaliza cel puţin 15 ani.

Sistemul Agnipath urmărește să scadă vârsta medie a forţelor armate 
indiene și să reducă cheltuielile guvernamentale, fără a face compromisuri 
în privinţa forţei de muncă. Însă, pentru mulţi indieni, reforma a făcut ca 
o carieră militară, considerată cândva un bilet sigur de ieșire din sărăcie, 
să devină o chestiune mult mai complexă și mai complicată. Drept răspuns 
la această schimbare, aspiranţii furioși la o carieră în armată au ieșit în 
stradă, vandalizând proprietăţi publice și provocând unde și valuri de șoc 
în întreaga ţară.

Repercusiunile sistemului Agnipath se fac simţite și dincolo de graniţele 
Indiei, în mica naţiune himalayană Nepal. În fi ecare an, sute de bărbaţi 
nepalezi se înrolează în armatele Indiei și ale Marii Britanii, într-un 

aranjament care datează încă de la începutul secolului al XIX-lea. Aceștia 
sunt numiţi Gurikhas, un termen generic pentru grupurile etnice din 
Himalaya cunoscute pentru abilităţile lor de a lupta. În prezent, aproximativ 
30.000 de Gurkhas servesc în armata indiană, iar numărul total de veterani 
ai acestei forţe depășește 100.000. Sumele pe care Gurkhas le trimit acasă 
au oferit Nepalului o amortizare economică în vremuri difi cile. Contribuţia 
lor la PIB-ul Nepalului este comparabilă cu cea a sectoarelor de pescuit sau 
de transport ale ţării, de aproximativ 3,7% în anul 2015. Numai salariile și 
pensiile Gurikhas care servesc în India se ridică la un total mai mare decât 
propriul buget de apărare al Nepalului. La fel ca în India, în Nepal există 
acum îngrijorări că majoritatea celor aproximativ 1.400 de recruţi Gurkha, 
care se înrolează în fi ecare an în armata indiană, vor fi  neglijaţi din cauza 
sistemului Agnipath. La începutul lunii octombrie a.c. guvernul nepalez a 
declarat că va opri temporar recrutarea soldaţilor Gurkha pentru armata 
indiană. În  Nepal, s-au organizat alegeri parlamentare în luna noiembrie, 
iar noul guvern va lua decizia *fi nală. Reticenţa nepalezilor de a se alinia 
noului plan militar al Indiei ar putea reprezenta un alt eșec în relaţia deja 
complicată dintre cei doi vecini. În plus, a reînviat o dezbatere de tradiţie 
cu privire la chestiunea dacă cetăţenii nepalezi ar trebui să lupte pentru alte 
ţări sau nu.

Un scurt istoric interesant: între anii 1814-1816, fi ind impresionată 
de abilităţile luptătorilor nepalezi, Compania britanică a Indiilor de Est 
a început să recruteze Gurkhas pentru a lupta alături de propriile trupe. 
Primul lot de Gurkhas a fost format din aproximativ 5.000 de bărbaţi 
nepalezi. Oportunităţile economice în Nepal erau limitate, iar plecarea în 
străinătate pentru a câștiga bani era o idee populară. Gurkhas și-au dovedit 
loialitatea faţă de Coroană în 1857, când au ajutat la reprimarea unei 
rebeliuni a soldaţilor indieni din India britanică vecină. În 1886, Nepalul și 
Marea Britanie au semnat un tratat pentru a ofi cializa recrutarea tinerilor 
nepalezi în 10 regimente Gurkha înfi inţate de armata britanică. Până la 
Primul Război Mondial, peste 200.000 de Gurkha au fost înrolaţi în armata 
britanică. Când India și-a câștigat independenţa faţă de Marea Britanie în 
1947, s-a acceptat un acord tripartit, pentru a împărţi regimentele Gurkha; 
șase au revenit Indiei, iar celelalte patru au revenit Marii Britanii.

Femeile afgane nu vor mai fi  lăsate să intre în parcuri, a anunţat un purtător 
de cuvânt al Ministerului taliban pentru Propagarea Virtuţii și Prevenirea 

Viciilor, relatează Reuters și Agerpres. Anunţul a fost făcut de Mohammad Akif 
Muhajir, purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru Propagarea Virtuţii și 
Prevenirea Viciilor.

„În ultimele 14-15 luni, noi am încercat să oferim  un mediu în conformitate cu 
Sharia (legea islamică) și cultura noastră, pentru ca femeile să meargă în parcuri. 
Din păcate, proprietarii parcurilor nu au cooperat cu noi foarte bine și, de asemenea, 
femeile nu au purtat hijab după cum s-a sugerat. De acum, s-a decis ca ele să nu mai 
poată intra în parcuri”, a spus Mohammad Akif Muhajir.

Aproape toate femeile din Afganistan poartă în public hijab, care le acoperă 
capul. Însă talibanii susţin că femeile ar trebui să poarte haine lungi și largi, care 
să le acopere corpul și de  asemenea faţa, cum este burqa. Unele femei din Kabul și 
din alte centre urbane nu-și acoperă faţa în public, iar altele poartă mască sanitară.

TALIBANII LE-AU INTERZIS TALIBANII LE-AU INTERZIS 
FEMEILOR SĂ INTRE ÎN PARCFEMEILOR SĂ INTRE ÎN PARC

Parc în Afganistan  /Foto: Ebrahim Noroozi / Associated Press / Profi media Images

ISRAEL A ALES ISRAEL A ALES 
FEDERAŢIA RUSĂFEDERAŢIA RUSĂ
Să trecem la chestiunea complicată dintre Federaţia Rusă și 

Israel. În urmă cu ceva timp, am consemnat: publicul larg 
trebuie să înţeleagă că evreii și statul Israel joacă un rol deosebit 
de însemnat în acest confl ict. Iar acum, cel puţin aparent, evreii 
joacă la două capete. Iar oricare ar fi  rezultatul războiului, statul 
Israel va ieși mai puternic ca niciodată. Din punctul meu de 
vedere, partea care va oferi mai multe avantaje evreilor va deveni 
tabăra învingătoare. Ce s-a întâmplat? La doar o zi după ce 
ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, a anunţat că Israelul 
refuză cererea Ucrainei de a primi armament israelian pentru a 
se proteja de atacurile aeriene rusești, numeroși experţi și factori 
de decizie din Statele Unite și Europa au devenit brusc extrem de 
furioși din cauza deciziei Israelului, care a făcut din această ţară o 
excepţie rară în rândul ţărilor occidentale. Oare de ce? Israelienii 
nu uită și nu iartă, dar și recompensează. La ce mă refer? Uniunea 
Sovietică a fost prima ţară care a recunoscut Israelul (de jure – 
recunoașterea de jure poate fi  acordată fi e cu sau fără acordarea 
recunoașterii de facto. Acest mod de recunoaștere se acordă 
atunci când statul nou format dobândește stabilitate și statalitate 
permanentă. Modul de recunoaștere de jure acordă statutul 
permanent al unui stat nou născut ca stat suveran) la 17 mai 1948, 
urmată de Nicaragua, Cehoslovacia, Iugoslavia și Polonia. Statele 
Unite au extins recunoașterea după primele alegeri israeliene, la 
31 ianuarie 1949. Ei bine, semnele au fost și sunt clare: israelienii 
au ales Federaţia Rusă. Interesant este că israelienii susţin Rusia 
mai mult din umbră, iar iranienii pe faţă. Poate va avea loc și o 
înţelegere între Iran și Israel, dacă  nu cumva a și avut loc deja. 
Demn de precizat este și faptul că Iranul și Rusia sunt aliaţi 
strategici și formează o axă în Caucaz. Alături de Armenia, Iranul 
și Rusia sunt de asemenea, aliaţi militari în confl ictele din Siria și 
Irak și parteneri în Afganistan și în Asia Centrală post sovietică. 
Iar, mai nou, iranienii și rușii luptă cu ucrainenii.
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Un nou val de proteste pare să cuprindă lacul broaștelor din partidele 
dușmănoase actualei guvernări după avertismentul lui Volodimir 

Zelenski și declarațiile Maiei Sandu privind existența unui plan de 
răsturnare a puterii de la Chișinău. Anunțul liderului de la Kiev a fost 
făcut la Reuniunea extraordinară a Consiliului European din 9 februarie 
de la Bruxelles și a surprins întrucâtva participanții. Or, despre o tentativă 
de lovitură de stat nu se aude prea des și  discuția pe acest subiect nu a 
continuat, deși se cunosc prea bine presiunile Moscovei asupra Chișinăului 
prin batalioanele din colana a 5-a și nu numai. Declarația Maiei Sandu la 
puține zile după ce a fost informată personal de președintele ucrainean a 
stârnit și reacții ale guvernelor țărilor vizate. Care să fi e adevărul vis-a-vis 
de presupusul plan de destabilizare a puterii de la Chișinău? 

„AM DEJUCAT PLANURILE DE A DESTABILIZA REPUBLICA 
MOLDOVA”

La trei zile după ce președintele ucrainean a informat pe liderii europeni 
că serviciul de spionaj ucrainean a descoperit un plan de „distrugere” a 
Republicii Moldova pus la cale de Moscova, Maia Sandu a declarat că 
serviciile de informații au dejucat planurile de destabilizare a situației din 
republică. Ca și pentru participanții la summitul de o zi de la Bruxelles, 
pentru Chișinău anunțul lui Zelenski nu a fost surprinzător. Tentative de 
destabilizare și subminare erau cunoscute încă din toamnă, când partidul 
„ȘOR” a organizat mai multe săptămâni în șir „proteste” care foarte 
curând au degradat în dezordini în masă și altercații brutale cu forțele 
de ordine. Sub acoperirea unor revendicări privind creșterea (provocate 
altminteri în toată lumea tot de cei care îi asmuț la destabilizarea situației) 
liderii așa-ziselor proteste cereau nedisimulat „Jos Maia Sandu!”, „Jos 
Guvernul!”, „Anticipate!” etc. Și promiteau mulțimii manipulate că 
de cum vor aburca ei la putere, vor băga actuala guvernare acolo unde 
de fapt e locul lor – la închisoare. Atunci, în toamnă, poliția și SIS au 
intervenit în mai multe cazuri de organizare a elementelor criminale, 
curmând tentative de violență. Noul plan de destabilizare și, eventual, 
de răsturnare a puterii legitime de la Chișinău, include deja acțiuni cu 
implicarea unor diversioniști atât din interior, cât și din afară, cu pregătire 
militară, deghizați în civili, care să întreprindă acțiuni și mai violente – 
atacuri asupra unor instituții de stat și luare de ostatici. „Documentele 
recepționate de la partenerii noștri ucraineni demonstrează o bună 
documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor 
activități subversive. Materialele conțin instrucțiuni despre regulile 
de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, 
Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru”, a afi rmat Maia Sandu, mai 
precizând că acest plan urma a fi  pus în aplicare cu complicitatea lui Shor 
și Plahotniuc, doi fugari în căutare internațională pentru frauda bancară, 
puși și pe lista sancțiunilor de SUA și Marea Britanie. Șefa statului a cerut 
tuturor instituțiilor statului vigilență maximă și a anunțat că legislativul 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicoale MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Republica Moldova și România au semnat pe 9 februarie un Acord 
privind controlul coordonat în punctul de trecere al frontierei de 

stat Leușeni-Albița, pe sensul de intrare în România. Potrivit Ministerului 
Afacerilor Interne de la Chișinău, Acordul va contribui la garantarea 
securității frontierei dintre cele două state românești, care este frontiera 
externă a Uniunii Europene, precum și la asigurarea securității naționale, 
bunăstării economice a ambelor state, prevenirea și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere organizate și terorismului Internațional. În 
același timp, va servi o soluție de deblocare a lanțului logistic de aprovizionare 
în contextul crizei generate de războiul din Ucraina.

Odată cu instituirea controlului coordonat al trafi cului în baza 
principiului „oprire unică”, va avea loc accelerarea și facilitarea traversării 
frontierei comune, fapt care va reduce timpul de așteptare la trecerea 
hotarului, inclusiv a transportului de mărfuri. ,,Acordul pe care l-am 
semnat  azi este un început al unei cooperări la nivel înalt, care va 
fi   mai  proactivă și adaptată vremurilor prezente. Noi știm că echipele 
moldo-române afl ate în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița 
deja lucrează consolidat de mai multă vreme. De anul trecut s-a alăturat și 
Frontex în misiunile de protecție a frontierei de stat. Aceștia sunt primii 
pași spre calea europeană și integrarea Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană”, a menționat Ana Revenco, ministrul afacerilor interne al 
Republicii Moldova. „Semnarea acestui acord este o dovadă că Republica 
Moldova este un partener de încredere al UE. Mă bucur să colaborăm și 
să lucram împreună în benefi ciul cetățenilor și sunt sigur că demersurile 
comune nu se opresc aici ”, a declarat și ministrul afacerilor interne al 
României, Lucian Bode.

Războiul din Ucraina, care a generat creșterea fără precedent a trafi cului 
de persoane și de mărfuri prin punctele de trecere a frontierei dintre 
Republica Moldova și România a stat la baza inițierii acestui proiect. 
Acordul între cele două guverne privind controlul coordonat în punctul 
de trecere al frontierei Leușeni-Albița a fost inițiat din nevoia ambelor 
state de a avea mecanisme noi și complexe pentru asigurarea securității 
frontierelor și pentru a rezista provocărilor aduse de război. Controlul 
coordonat va demara de îndată ce vor fi  fi nalizate toate procedurile 
interne, atât în Republica Moldova, cât și în România și pregătirea 
infrastructurii necesare. Deja sunt întreprinse măsuri preparatorii și 
sunt depuse toate eforturile pentru ca lansarea activității în noul format 
să fi e realizată cât  mai  curând posibil. Documentul va fi  valabil pentru 
o perioadă de șase  luni, ulterior stabilindu-se prelungirea lui, în baza 
evaluării în comun a rezultatelor sistemului de control. Prelungirea 
valabilității se va realiza pe cale diplomatică. Aplicarea Acordului poate fi  
suspendată temporar, în totalitate sau parțial, de oricare dintre părți, din 
motive de securitate națională, de ordine publică ori de sănătate publică. 
„Acest control coordonat este un mecanism fi resc al relațiilor de prietenie, 
de frăție între Republica Moldova și România, un mecanism generat de 
războiul din Ucraina, care schimbă esențial lucrurile, dar în egală măsură 
și de schimbările care dinamizează relațiile comerciale între statele noastre. 
Acordul este născut din nevoia de a avea un mecanism nou care să asigure la 
alt nivel securitatea frontierelor”, a mai precizat Ana Revenco.

Punctul de trecere al frontierei cu o singură oprire, la Albița, ar putea fi  
operațional din primăvară, după ratifi carea Acordului de către guvernul de 
la Chișinău și votul în Parlamentul de la București. Autoritățile de pe cele 
două maluri ale Prutului își propun ca în viitor toate cele șase puncte actuale 
de trecere a frontierei între cele două state să se realizeze cu o singură oprire. 
Amintim că din cauza războiului din Ucraina, care a dus la întreruperea 
lanțurilor logistice de aprovizionare prin blocarea porturilor ucrainene, vara 
trecută s-au înregistrat situații în care sute de tiruri încărcate cu mărfuri 
au fost nevoite să aștepte zile întregi, formând cozi de zeci de kilometri la 
frontiera dintre Republica Moldova și România.

„OPRIRE UNICĂ” LA „OPRIRE UNICĂ” LA 
PUNCTUL DE TRECERE PUNCTUL DE TRECERE 

LEUȘENI-ALBIȚALEUȘENI-ALBIȚA

CINE VREA O CINE VREA O 
DICTATURĂ DICTATURĂ 

SÂNGEROASĂ SÂNGEROASĂ 
LA CHIȘINĂU ?LA CHIȘINĂU ?

M. BAIBOLEANU   
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va adopta în scurt timp proiecte de legi ce vor oferi SIS și Procuraturii 
instrumentele necesare în combaterea riscurilor la adresa securității 
statului. „Toți cei care participă în acțiuni îndreptate împotriva statului 
Republica Moldova, elemente externe, membri ai partidelor politice și 
grupărilor criminale, inclusiv cei care îi protejează, trebuie să fi e trași la 
răspundere”, a mai cerut Maia Sandu.

FRAȚI DE CRUCE SAU FRAȚI DE PARTID?

Reacțiile la declarația Maiei Sandu (nu și la avertismentul lui Zelenski?!) 
nu au întârziat pe interior în chiar aceeași zi. Primii au sărit în apărarea 
Kremlinului bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, și „proeuropeanul” ex-
premier socialist Ion Chicu. Și dacă Vlah e de mai multă vreme într-o 
dispută facebooko-epistolară pre-electorală cu șefa statului (la 30 aprilie 
UTA Găgăuzia urmează să-și aleagă bașcanul), liderul Partidul Dezvoltării 
și Consolidării Moldovei devine pe zi ce trece cel mai înveterat dușman 
personal al președintei și actualei guvernări. Astfel, în opinia Irinei Vlah, 
șefa statului, „luptând pentru a se menține la putere, transformă Republica 
Moldova în stat polițienesc. Frică, disciplină, supunere – acesta este 
mesajul pe care îl transmite, azi, poporului său instituția prezidențială”. 
Și că cetățenilor le va fi  frică să protesteze contra prețurilor insuportabile, 
salariilor mici, a infl ației, ca nu cumva „acțiunile de protest cu subiect social, 
existențial” să fi e „tălmăcite” de SIS „controlat și de procuratura supusă 
politic” ca acțiuni de destabilizare, amenințare la securitatea statului. Or, 
un recent sondaj dă în vileag că prioritățile celor circa 200 mii de găgăuzi 
sunt Rusia și Turcia. Și nu altfel, ci peste 90% dintre ei venerează Federația 
Rusă, și numai 40% Turcia, țara ce i-a susținut și îi susține cel mai mult. 
Pentru Republica Moldova pledează doar 3%. De când a început războiul 
în Ucraina, Vlah se face a nu observa demonstrațiile unor susținători ai 
imperiului țarist, cu steagul alb-galben-negru, model al steagului „de 
stat” al Novorosiei,  și alt steag roșu, cu imaginea Mântuitorului Nefăcut 
de mâini, folosit de grupurile naționaliste care promovează ideologia de 
reînviere a Imperiul Rus. Nu s-a disociat public de manifestațiile la care 
participanții aclamă „Marea Rusie”, se pronunță împotriva cooperării cu 
țările occidentale și cer prietenie cu Moscova. 

Ion Chicu, fost premier al lui Dodon, consideră, nici mai mult, nici 
mai puțin, că Maia Sandu ar „abera” declarând că Moscova pune la cale o 
lovitură de stat la Chișinău. „Eu nu cred că vreun om normal cu elementar 
discernământ poate crede aberațiilor Maiei Sandu… Gruparea criminală 
(?!) PAS și Maia Sandu vor prin această sperietoare să instaureze o dictatură 
sângeroasă”. Și fostul său idol e pe aceeași undă. „Vreau să îndemn oamenii 
să nu panicheze. Dacă exista vreun pericol cu adevărat, Maia Sandu era 
deja în buncăr sau plecată din țară. Singura problemă este Maia Sandu 
și anturajul ei. Doar această grupare poate destabiliza situația sau trage 
Moldova în război”, etichetează Dodon. Ce să zici? Decât că sunt frați de 
cruce… sau, mai drept, de partid. 

O DECLARAȚIE CÂT O FURTUNĂ KLAUS?

Declarațiile Maiei Sandu privind presupusul plan de răsturnare a 
puterii de la Chișinău nu a rămas fără atenție nici pe exterior. SUA s-a 
declarat „profund îngrijorătoare” – John Kirby, purtător de cuvânt al 
Consiliului de Securitate Națională la Casa Albă, preciza că deși presupusul 
complot nu e confi rmat din surse independente, „cu siguranță, nu e în 
afara comportamentului rus și SUA sunt alături de guvernul și poporul 
moldovenesc”. Moscova, vizată direct, a respins ca fi ind „absolut nefondate 
și fără dovezi” acuzațiile celor doi vecini. „Adevăratul scop al Kievului, 
care a lansat dezinformarea despre planul de destabilizare a Republicii 
Moldova, e să atragă Chișinăul într-o confruntare dură cu Rusia”, a 

comentat Maria Zaharova. Kremlinul, mai susține Chișinăul, ar fi  confi rmat 
informațiile venite din Ucraina „pentru a distrage atenția cetățenilor de 
la problemele interne, cauzate de cursul socio-economic eșuat al actualei 
administrații, pentru a consolida lupta împotriva oponenților politici”. 
Exact ce spun și oponenții politici de la Chișinău.

Îngrijorate s-au arătat și autoritățile din statele vizate. Serbia neagă 
că în planul rusesc s-ar găsi instrucțiuni de intrare în Moldova pentru 
cetățeni sârbi. „Solicităm părții moldovenești să ne pună la dispoziție toată 
informația deținută în acest sens”, a cerut Ivica Dačić, ministrul sârb de 
externe, motivând că Serbia nu poate ignora subiectul, întrucât astfel de 
informații dăunează reputației țării, iar participarea cetățenilor sârbi la 

confl icte armate în afara țării este pedepsită penal. Ceva mai diplomatic 

a reacționat premierul Muntenegrului, Dritan Abazović. „Vom încerca să 

luăm legătura cu guvernul lor pentru informații suplimentare. Dacă va fi  

nevoie, serviciile noastre de securitate vor efectua verifi cări suplimentare. 

Aceste declarații au sunat cam dur și dau impresia că Muntenegru participă 
la probleme din Republica Moldova. Muntenegru are propriile probleme, 
iar noi suntem aici dacă îi putem ajuta”, a declarat Abazović pentru Europa 
Liberă de la Podgorica. Surse de la același post de radio, doar că din 
Bruxelles, cred că Zelenski ar fi  recurs la acel avertisment pentru a o ajuta 
pe Maia Sandu să-și întărească pozițiile și pentru a se asigura că cei doi sunt 
„în aceeași barcă”. Unii ofi ciali europeni au comentat că Ucraina ar simți 
că Moldova nu acordă sufi cientă atenție situației din Transnistria, Kievul 
temându-se că Rusia ar putea provoca tensiuni în regiunea separatistă. 
„Există în mod clar o frustrare la Kiev că Moldova a închis ochii până acum 
la situația din Transnistria și asta nu mai poate continua”, spun sursele 
Europei Libere.

PORUMBEI LA CHIȘINĂU, SIMBOL AL UNEI RUSII PAȘNICE ȘI 
AMICALE?

Oricare ar fi  olecăielele opoziției și neprietenilor actualei guvernări de 
la Chișinău, cei ce au negat existența planului de destabilizare au reluat 
protestele. Deși protestul din duminica de 19 februarie era anunțat de 
„Mișcarea Pentru Popor” (una de stradă, creată în cadrul protestelor din 3 
decembrie trecut de partidul „ȘOR”, și Partidul Acasă Construim Europa 
(PACE, condus de fugarul Gheorghe Cavcaliuc) și activista Maia Laguta), 
în fruntea celor 40 mii de protestatari deghizați sub lozinca „Noi suntem 
poporul” (doar circa 3.600 identifi cați prin camerele de monitorizare 
ale MAI) s-au afl at deputatele Marina Tauber și Reghina Apostolova, 

edilii de Orhei Dinu Țurcanu și Pavel Verejanu. Nimeni alții din celelalte 

„componente” ale auto-întitulatei mișcări pentru popor. O mișcare sortită 
aceluiași sfârșit ca altă mișcare civică „O viață nouă”, anunțată tot anul 
trecut de deputatele Marina Tauber și Diana Caraman (PCRM), al cărei 
obiectiv era de asemenea să determine PAS să renunțe la putere și să fi e 
organizate alegeri parlamentare anticipate.

Și ultimul argument,  pe extern. Șase din cei 12 fani sârbi ai echipei de 
fotbal „Partizan Belgrad”,  opriți pe Aeroportul Internațional Chișinău și 
somați să părăsească Moldova, fac parte din gruparea extremistă „Patrula 
Populară”, care a organizat săptămâna trecută proteste în Serbia și a instigat 
la o lovitură de stat. Unul dintre ei, Vignjevic Dusan, a postat pe pagina 
sa de Facebook o poză de pe aeroport, cu inscripția (în sârbă): Dușmanii 
de stat nr.1 ai Moldovei. Iar altul a comentat: Și Chișinău va cădea într-o 
noapte în mâinile  cetnicilor.  Cetnicii, mișcare paramilitară  regalistă, ce 
lupta în sec. XIX împotriva otomanilor. În sec. XX  numele „cetnic” și l-au 
arogat unele grupuri de gherilă; în timpuri moderne este asociat sârbilor și 
muntenegrenilor din Iugoslavia.

Un lucru devine clar: azi nu există alternativă guvernării PAS. În caz 
contrar Republica Moldova va fi  condusă de alte partide.

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
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„MAGAZIONERUL” AFEMEIAT „MAGAZIONERUL” AFEMEIAT 
– CANDIDAT LA RECRUTARE– CANDIDAT LA RECRUTAREMedicina clasică

Durerea este semnul că organismul suferă fi e 
din cauza unei accidentări, fi e din pricina unei 

afecţiuni.

Mulţi pacienţi ajung a se obișnui cu suferinţa, să ia 
calmante și să ignore ce se ascunde în spatele simptomului 
supărător. Dacă ea nu a fost provocată de vreun eveniment 
neplăcut și nu știm din ce motiv a apărut, sunt necesare 
investigaţii, pentru că nu întotdeauna cauzele acestora 
sunt banale.

Durere în partea superioară a spatelui – mulţi o pun 
pe seama vârstei, a schimbării vremii sau a dormitului 
în condiţii improprii, pe saltele nepotrivite. De cele 
mai multe ori chiar acestea sunt motivele, însă o astfel 
de durere pronunţată poate anunţa și lucruri grave, așa 
cum este o  disecţie aortică, caracterizată prin separarea 
straturilor peretelui aortic. Situaţia poate deveni fatală 
dacă pacientul nu ajunge în timp util la doctor.

Durerea mandibulei stângi – poate fi  provocată de 
nevralgie, de vreo carie dentară sau de bruxism (scrâșnitul 
involuntar al dinţilor pe timpul nopţii). În multe cazuri 
poate anunţa însă o suferinţă cardiacă. E bine de știut că 
inima nu se manifestă neapărat prin durere atunci când 
se îmbolnăvește. Dar poate transmite tot felul  de semnale 
către alte părţi ale organismului, așa cum este durerea care 
se instalează în zona gâtului sau a braţului stâng în cazul 
unui infarct. Așadar, durerea mandibulară nu trebuie în 
niciun caz lăsată neinvestigată. Apariţia ei bruscă poate 
anunţa cu câteva săptămâni înainte un infarct miocardic.

Durerea abdominală – cauzele declanșării ei sunt 
nenumărate, de la indigestie la balonare, diverse 
intoleranţe alimentare sau chiar paraziţi intestinali. Este 
un simptom care foarte des trece nebăgat în seamă tocmai 
pentru că mulţi îl bagatelizează, dând vina pe dietă, pe 
stilul de viaţă agitat sau pe stres și sedentarism. Cu toate 
acestea, „indigestia” care nu se lasă dusă poate anunţa un 
cancer digestiv. Pacienţii trebuie să fi e atenţi și la apariţia 
altor simptome, precum scăderea în greutate, sughiţul 
frecvent ori neplăceri la înghiţire (frecvente în cancerul 
esofagian).

DURERI BANALE, 
MOTIVE SERIOASE Una dintre problemele greu de 

rezolvat pentru ofi ţerii de informaţii 
și contrainformaţii care și-au desfășurat 
activitatea în  perioada anterioară a fost și 
aceea de a-și crea „case de întâlniri”. Mulţi 
se vor întreba, poate,ce erau și la ce foloseau 
acestea. Iată un răspuns, pe scurt:

Pentru a lucra efi cient cu reţeaua 
informativă și a diminua la minimum riscul 
deconspirării ei, orice ofi ţer angajat în 
această muncă are absolut nevoie de locuri 
de întâlnire bine acoperite, care să asigure 
toate condiţiile ca sursele sale să fi e cât mai 
bine apărate și, de asemenea, să îi ofere 
posibilitatea de a-i instrui și exploata în mod 
efi cient reţeaua de care dispune.

Nu este, cred, nevoie să intru în amănunte 
și să arăt ce înseamnă toate acestea. Va trebui 
însă să fac precizarea că nu numai o casă, 
respectiv locuinţa cuiva, oferea asemenea 
condiţii, ci putea fi  vorba și de un birou, un 
laborator, un ofi ciu sau orice altă încăpere 
unde se putea lucra fără a fi  observat de 
cineva sau care să ridice probleme de natură 
fi nanciară, gestiune ș.a.m.d. Au fost și 
asemenea cazuri (biroul unui administrator 
de bloc, ofi ciul Loto Pronosport etc.), dar 
baza o formau, totuși, locuinţele unor 
persoane de încredere.

La drept vorbind, nici acestea nu 
prezentau întotdeauna condiţiile ideale 
de muncă pentru noi, din cauza soţiilor, 
a copiilor, a vecinilor și a rudelor care, în 
anumite momente și condiţii, deveneau 
suspicioase, iscoditoare, ajungându-se până 
la deconspirări. Erau de preferat gazdele 
formate dintr-un singur locatar – soţ sau 
soţie divorţată, un celibatar.

Așa ceva găsisem, undeva pe Griviţa. De 
fapt, cazul nu era al meu, ci al unui subaltern, 
un băiat tânăr și foarte ambiţios. Dorea și 
el să facă o „casă de întâlniri”. În realitate, 
primise ordin în acest sens. Căutase mult și, 
în sfârșit, dăduse peste cineva care, cel puţin 
în linii mari, prezenta condiţii acceptabile 
pentru ceea ce ne propusesem noi.

Din materialele de la dosar rezulta că 
locuinţa corespundea scopului vizat: era 
într-un bloc de 7-8 etaje, la intrare nu te 
întreba nimeni cine ești sau unde mergi 
ș.a.m.d. Asigura discreţie, proprietarul (pe 
vremea aceea chiriașul, casa fi ind de fapt a 
statului) era un bărbat de cca. 38-40 de ani. 
Fusese căsătorit și se despărţise de soţie fără 
probleme: nu bătăi, scandaluri sau procese. 
Așa credeam și speram noi.

Nu era membru de partid, iar prin vecini 
spunea că nu-1 interesează politica și nici 
nu are timp pentru așa ceva. Lucra la o 
cooperativă, ocupându-se cu aprovizionarea 
de materiale. Tot de prin vecini, afl asem că 
din când în când este vizitat de câte o femeie. 
„E normal, mi-a zis tânărul meu subaltern. 
Este încă un bărbat viguros. Bine că nu se 
manifestă dușmănos, nu are vicii, nu face 

scandaluri pe la domiciliu și nici cu vecinii 
nu se pupă bot în bot toată ziua - bună ziua, 
fapt care ne-ar deranja dacă reușim să-1 
convingem”.

 Avea dreptate. Ca să fi u și mai sigur că 
nu vom înregistra un eșec, i-am ordonat 
băiatului să încerce să-i facă o „cunoaștere 
personală” prealabilă. Aceasta însemna că el 
trebuia să aranjeze totul ca, într-o anumită 
împrejurare, fără să-și deconspire calitatea 
de ofi ţer, să se apropie de cel vizat pentru 
a vedea cum arată, cum se mișcă, cum 
vorbește. Uneori, în cazul în care condiţiile 
permiteau conspirarea, ofi ţerul putea realiza 
chiar și un contact personal cu cel vizat. În 
felul acesta îţi puteai forma o părere cât mai 
exactă despre candidatul la recrutare. 

Deocamdată, în cazul respectiv, 
rezultatele erau pozitive, promiţătoare. 
În fi nal, am hotărât să-i facem o vizită 
la domiciliu și acolo, în casă la el, să-i 
propunem colaborarea cu noi. Adică să ne 
dea voie ca, din când în când, să ne folosim 
de locuinţa sa, asigurându-1 că nu-l vom 
deranja prea des și că nu-i vom produce vreo 
stricăciune etc. De plătit nu puteam plăti. 
Aceasta era regula. Eram însă pregătiţi să-i 
promitem că, din când în când, ne vom arăta 
și noi recunoștinţa într-un fel sau altul. De 
obicei, se acordau „gazdelor” cadouri, mici 
atenţii. Bani se dădeau în cazuri foarte rare, 
în situaţii cu totul deosebite.

Astfel pregătiţi, am pornit către candidatul 
nostru la recrutare. Ca nume de cod i-am 
ales atunci „Magazionerul”, că tot se ocupa 
el cu aprovizionarea de materiale. Tânărul 
meu subordonat îl sunase în prealabil la 
telefon, spunându-i că suntem „de la Sfat” și 
dorim să discutăm cu el o problemă ce ţine 
de spaţiul locativ pe care-1 ocupă.

Era într-o după-amiază. La ora stabilită 
am fost la ușa lui. De la primele cuvinte pe 
care le-am schimbat cu el, am înţeles că ne 
aștepta precipitat și cu o oarecare îngrijorare. 
Era probabil nerăbdător și curios să afl e ce 
problemă locativă avem de discutat cu el. 
Când ne-am declinat adevărata noastră 
calitate, s-a așezat imediat pe un scaun, 
zicând: „De ce nu mi-ați spus așa de la 
început ? Mă pregăteam și eu cu o țuică sau un 
coniac. Vă rog să mă scuzati, eram îngrijorat 
gândindu-mă că fosta mea nevastă tot nu mă 
lasă în pace. Mi-o coace de mult. Vrea să-mi 
ia locuința”.

După primele sale spuse, mi-am și dat 
seama că datele pe care le aveam la dosar 
despre el erau incomplete și inexacte. Nu-1 
cunoșteam temeinic, așa cum ne cereau 
instrucţiunile și cum prevedeau normele 
de muncă. Pornind de la afi rmaţiile sale și 
considerând că e un moment prielnic pentru 
a aborda cel puţin tangenţial problema 
pentru care ne afl am acolo, în casa lui, i-am 
zis: „Ba da, tocmai despre locuinţa dumitale 
am vrea să discutăm. Văd că-i frumos și curat 
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la dumneata, nici n-ai zice că aici locuiește un burlac! „ 
„Așa se pare. Mie îmi place ordinea și curăţenia. Fosta mea nevastă nu 

prea le avea p-astea. De aceea mă certam mereu cu ea, până am ajuns la 
divorţ. Acum îmi face necazuri, dar n-o să-i meargă. Am să mă lupt pentru 
apartamentul acesta până în pânzele albe. Bănuiesc că m-a reclamat și turnat 
și pe la dumneavoastră. O cred în stare. Câte mi-a făcut, numai eu știu...” 

Auzindu-l ce spune, începusem să mă gândesc că starea confl ictuală în 
care se afl ă cu nevastă-sa s-ar putea să ne favorizeze. „Are tot interesul să 
se pună bine cu noi, sperând că ne va face aliaţii săi în disputa pentru casă”, 
mi-am zis eu în gând. Deși, pe de altă parte, situaţia ne defavoriza, existând 
câteva riscuri. În primul rând că, într-o eventuală colaborare cu noi, 
acesta s-ar putea folosi de numele nostru, al Securităţii în general, pentru 
a avea câștig de cauză în disputa cu nevastă-sa. Exista, deci, pericolul de 
deconspirare. 

Totuși, strâmtoraţi din cauza lipsei unor „case de întâlniri”, am mers 
mai departe cu discuţiile, avansând în direcţia atingerii obiectivului vizat. 
Mi- am zis că, dacă-1 vom pregăti și instrui bine, n-o să ne deconspire. 
Apoi era în interesul său să păstreze discreţie asupra relaţiilor cu noi. „Că 
doar n-o fi  nebun să intre în gura vecinilor și a fostei neveste că este omul 
Securităţii”, gândeam eu în momentul acela.

Continuând discuţiile, „Magazionerul” divorţat zice către noi: „Trebuie 
să ţin curat și aranjat...Mai aduc și eu, pe aici, câte o femeie sau prietenă. Sau 
ce s-o mai găsi...” „Cum așa, ce s-o mai găsi? Ce, femeile sunt ca pepenii, ori 
ca merele și perele în piaţă?”, am întrebat eu.

 Dându-şi, probabil, seama că a exagerat şi că nu trebuia să spună aşa ceva, 
„Magazionerul” a bătut în retragere cu adusul femeilor în casă. A bălmăjit 
ceva, din care nu se înţelegeau prea multe. Nu ne-am făcut probleme și 
n-am insistat prea mult pe această temă. Balanţa părea că înclină spre noi, 
așa că am avansat, spunându-i direct de ce am venit să stăm de vorbă cu el. 

Afl ând de cererea noastră, „Magazionerul» s-a schimbat radical. Brusc 
s-a înnegrit la faţă și s-a încruntat rău de tot, ca și când auzise de o mare 
nenorocire care în curând avea să cadă pe capul lui. S-a sculat de pe scaun 
și a început să se plimbe de colo până colo ca un guzgan căzut în cursă. 
Nu mai vorbea, iar când o făcea scotea câte o silabă sau două, din care nu 
înţelegeam mai nimic. 

Văzând că s-a cam speriat, am încercat noi să-i explicăm că, de fapt, 
nu vrem să-i luăm casa, ci că-i vorba doar de scurte vizite, odată sau de 
două ori pe lună, timp de o oră sau două. Degeaba, încercarea mea, uneori 
completată de tânărul ofi ţer de lângă mine care simţea că pierde cazul, a 
fost în zadar, el o ţinuse într-una: „Cum să vă dau cheile sau să vă fac o 
dublură după ele? Înseamnă că eu oricând pot da peste dumneavoastră aici. 
Sau o să-mi cereţi să plec că aveţi treabă în casa mea. Unde să mă duc? 
Umblu pe străzi ca nebunul?” 

Am căutat să-i arătăm că exagerează. Că nu-i așa. Îl vom suna în prealabil 
și, dacă se va putea, venim, dacă nu, nu. Nu-i nici o supărare. Noaptea 
în nici un caz nu-1 vom deranja. Nici în zilele de sărbătoare. „Te rugăm 
să ai încredere în cuvântul nostru”, am insistat eu, sperând că-1 voi putea 
convinge. Am continuat: „Avem experienţă cu alţi tovarăși și nimeni nu s-a 
plâns, zicând că deranjăm. Sunt unii tovarăși care au neveste și tot ne-au 
ajutat și ne ajută fără să-i deranjăm. Noi ne-am adresat dumitale pentru că 
te știm un om de încredere, serios, discret. Altfel nici nu veneam. Noi știm că 
poţi să ne dai o mână de ajutor. Mai ales că nici nu stai prea mult pe acasă. 
Serviciul te ţine mai mult pe drumuri. Uneori pleci și prin provincie. Hai, 
înţelege-ne și pe noi că, o știi bine, n-o facem în nume personal... Cu timpul 
vom găsi și o formă de recompensare dacă...” 

 „Nu vreau nicio recompensă”, mi-a tăiat „Magazionerul” vorba. „Nu, nu 
pot să accept. Munca  și programul meu sunt de dimineaţa până seara, dar cu 
intermitenţe. Uneori, după o cursă lungă cu mașina, vin acasă să mă curăţ, 
să mă spăl, să mănânc ceva. Dacă vă dau cheile, s-ar putea să vă găsesc  aici 
tocmai atunci când eu vreau să vin să mă schimb sau nu mai știu eu pentru 
ce. Nu, nu pot să accept. Vreau să vă ajut, dar nu cu locuinţa. Cereţi-mi 
altceva, dar nu casa”.

Omul părea de bună credinţă, chiar el a spus-o: vreau să vă 
ajut… Nouă însă, cum se spune, de propria sa casă ne ardea buza. De 
apartamentul său poziţionat bine în zonă, curat și bine aranjat. Chiar titirit, 
cu migală și gust. Tot să organizezi întâlniri într-un asemenea apartament. 
Asigura conspirativitatea muncii: intrai și ieșeai fără să te vadă cineva. De 
aceea eu, dar mai ales tânărul care mă însoţea, sperând că-i voi demonstra 
practic cum se recrutează o „gazdă casă de întâlniri”, am continuat să-i 
demonstrăm „Magazionerului” că lucrurile sunt mai simple decât își 
închipuia el.

„Nu-i dracul așa de negru cum crezi dumneata”, i-am zis eu la un moment 
dat. „Şi ca să te convingi de spusele noastre, hai să încercăm o colaborare 
pentru o perioadă de două luni de zile. Ai să vezi că te sperii şi-ţi faci griji 
degeaba. De acord ?”

Nu mi-a răspuns. Scrâșnind parcă din dinţi, s-a dus în camera alăturată 
de unde s-a întors imediat, având însă în mână un caiet tip studenţesc. S-a 
apropiat de noi și ţinându-l bine, cu amândouă mâinile, îl vântura prin faţa 
noastră. Răsfoind câte o fi lă sau două, ne explica:

„Vedeţi, am aici toate cunoștinţele și relaţiile mele. Sunt multe: cu zecile 
și sutele. Astea oricând la orice oră din zi sau noapte s-ar putea să vină la 
mine în casă. Din proprie iniţiativă sau chemate de mine. Toate mi-au trecut 
pragul măcar odată. Toate cunosc casa mea, mai mult sau mai puţin. Unele 
au dormit aici, altele au locuit zile sau săptămâni. Unora le-am dat cheia 
sau și-au făcut dubluri de pe ea. De câteva ori am schimbat broasca și totuși 
uneori tot mă mai pomenesc la ușă cu câte cineva, încercând să intre…”

Îl ascultasem pe cel din mijlocul camerei şi nu ştiam ce să credem. 
Caietul nu-l da din mână. Îl ţinea strâns, protejându-l ca pe o bijuterie sau 
ca un act de mare valoare, afl at în pericol de a-l pierde sau de a-i fi  sustras 
cu forţa. Cerându-i explicaţii cu privire la multitudinea cunoştinţelor şi 
relaţiilor sale înşiruite în paginile caietului ce-l avea, „Magazionerul” ne-a 
mai aruncat în faţă un argument care sta la baza refuzului său de a colabora 
cu Securitatea.

„Aici sunt toate femeile care au trecut pe sub pieptul meu. Cu cele mai 
multe de aici m-am culcat de mai multe ori. De ani de zile le ţin evidenţa 
în acest caiet. Uitaţi, am aici nume, prenume, adrese, telefoane, ziua când 
ne-am cunoscut și când mi-au trecut pragul fete, domnișoare, neveste, 
văduve, chiar și mătuși mai bătrâne. Majoritatea sunt din București, dar și 
din provincie. Gara de Nord nu-i departe de aici.”

Nu ne-a dat caietul să-l frunzărim, dar am reușit, totuși, să vedem 
rubricile despre care vorbea. Erau scrise cu grijă,ordonat. Părea o evidenţă 
contabilă clară și precisă.

„Și, totuși, nu te cred”, am zis eu. „Cum poţi să le pescuiești așa de ușor, 
că nici prea tânăr și nici prea arătos nu ești. Și acolo văd aproape un caiet 
întreg cu nume”.

„Pentru mine nu-i un efort prea mare”, a zis el zâmbind și pe un ton 
oarecum lăudăros. „Cel mai ușor le găsești miercurea după masă, sâmbăta și 
duminica. Când sunt meciuri de fotbal.

„Chiar așa ?”
„Da, chiar așa. Când sunt meciuri de fotbal, nevestele microbiștilor ies 

pe stradă la agăţat. Sau să fi e agăţate. Timp de 2-3 ore e timpul lor liber, de 
fericire. Fazanii merg la meci, iar ele zburdă. Unele ajung la mine în pat. 
Încercaţi și o să vedeţi cum în zilele astea roiesc de acolo până acolo, sperând 
că cineva le invită la o partidă de sex. Uneori eu sunt acela. Ce să fac? Mi-e 
milă de câte una și imediat o aduc aici să-i fac și ei o bucurie”.

Ascultam și nu-mi venea să cred. Pe măsură însă ce omul din faţa mea 
îmi dădea câte un exemplu, arătându-mi ce ușor și cât de repede reușea el 
să atragă în apartamentul său câte o fată sau femeie, începeam să-l cred. 
Exagera poate, dar caietul din mâna sa era cea mai bună dovadă că ceva 
adevăr exista în spusele sale.

„Și cât o s-o ţii așa ?”, am întrebat eu. Începusem să simt că mi se face silă 
de omul care ţinea în mână un caiet studenţesc  și că regret strângerea de 
mână pe care i-o acordasem.

„Nu știu. Cât o să mă ţină curelele. Eu mai degrabă sunt de meserie 
achizitor de femei, nu de materiale. Recunosc, de aici mi s-a tras și divorţul 
cu nevastă-mea”.

Auzind aceste vorbe am simţit cum în paharul răbdării mele nu mai este 
loc nici măcar de o picătură. Nu mi-a mai trebuit nimic. Ce-a urmat, n-are 
rost să spun. Individul ne-a refuzat din motive pe care ni le-a prezentat 
direct și fără jenă. Până la urmă am fost bucuroși că nu l-am inclus în reţea.

În fi nal însă trebuie să spun că nu numai respectivul „magaziner” ne-a 
refuzat. Au fost oameni serioşi şi bine aşezaţi, unii chiar membrii PCR, care 
ne-aui refuzat. Mi-aduc aminte de un caz „Fekete”. Afl asem că locuiește 
singur, că are casă bună și program de lucru care nouă ne dădea bine. 
Când i-am dat telefon, zicându-i că sunt de la Miliţie și vreau să clarifi c o 
problemă cu el, imediat mi-a răspuns: „Dacă ești de la Securitate și vrei să 
vii pentru a discuta despre casa mea, nu veni că nu v-o dau. Mai potoliţi-
vă! Câţi mai sunteţi pe acolo cu ochii pe apartamentul meu?” Mi-a închis 
telefonul înainte ca eu să mai apuc a zice ceva. Într-adevăr, nu aveam ce să 
mai zic!
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de Daniel Lazăr

Editorial

DINCOLO DINCOLO 
DE ARENĂ DE ARENĂ 

FOTBAL DIN FOTBAL DIN 
ALTĂ GALAXIEALTĂ GALAXIE
Sunt încă sub impulsul minunăției 

de meci dintre FC Liverpool și Real 
Madrid, din prima manșă a optimilor de 
fi nală din UEFA Champions League, care a 
oferit încă o dovadă a fotbalului total, venit 
parcă de pe altă planetă. Nu doar cele șapte 
goluri (dintre care două, câte unul de fi ecare 
parte, au fost facilitate de niște naivități ale 
portarilor care ar fi  fost respinși la orice 
trial sau trecuți defi nitiv pe lista de transfer 
dacă nu i-ar chema Courtois sau Allinson) 
i-au încântat pe norocoșii spectatori din 
tribunele de pe Anfi eld sau pe zecile de 
milioane de telespectatori din întreaga lume, 
ci și maniera de joc a celor două echipe. Cu 
un Real Madrid care părea capabil să revină 
de la orice scor și cu o repriză secundă în care 
a făcut din Liverpoool o echipă anonimă, 
partida a fost una alertă, care ar face inutilă 
orice comparație cu ceea ce se joacă în prima 
ligă authtonă. 

Deh, alți fotbaliști, altă fi lozofi e de joc, 
cu totul și cu totul altă mentalitate și, mai 
presus de orice, o valoare infi nit mai mare 
decât aceea a celor care practică acest sport 
pe plaiuri mioritice, reprezentat la acest 
nivel stratosferic doar de brigada lui Istvan 
Kovacs.

Mai e mult până în galaxia fotbalului 
adevărat. Acum să ne bucurăm că pe „Ilie 
Oană” vine campioana ultimilor 5 ani, CFR 
Cluj. Hai Petrolul! 

Sâmbătă, 25 martie, ora 21:45: Andorra – ROMÂNIA (Estadi 
Nacional, Andorra)

Naționala României începe parcursul în preliminariile EURO 2024 
în deplasare, pe terenul naționalei din Andorra. Partida este programată 
sâmbătă, 25 martie, ora 21:45, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. 
Biletele pentru fanii români în sectorul rezervat acestora sunt disponibile 
exclusiv în aplicația mobilă Fan Arena by FRF, la prețul stabilit de gazde, 
respectiv 100 RON. Perioada de vânzare a biletelor la meciul Andorra 
– România se încheie sâmbătă, 11 martie. Ulterior, cumpărătorii vor fi  
anunțați de modalitatea în care vor putea intra în posesia biletelor. Accesul 
pe stadion al fi ecărei persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui 
bilet valabil și a actului de identitate.

Marți, 28 martie, ora 21:45: ROMÂNIA – Belarus (Arena Națională)
România revine pe Arena Națională în preliminariile pentru EURO 

2024! Biletele pentru acest meci au prețul de 40 lei la peluze și 60 de lei 
la tribune. Biletele sunt disponibile în aplicația Fan Arena by FRF. Copiii 
cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în zona destinată familiilor ”Tribuna 
2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea comenzii. 
Datele copiilor trebuie, de asemenea, introduse în comandă pentru a le 
fi  eliberate bilete cu valoare zero. Accesul pe stadion al fi ecărei persoane, 
indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil în format digital sau 
printat și a actului de identitate.

Pentru preliminariile EURO 2024, România face parte din Grupa I, 
alături de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Meciurile se vor 
disputa în perioada martie – noiembrie 2023, urmând a fi  decise 20 dintre 
califi cate, primele două clasate din fi ecare grupă. Alte 3 reprezentative își 
vor câștiga locul la turneul fi nal în urma play-off -urilor Nations League, 

în martie 2024.

CALENDARUL GRUPEI ROMÂNIEI
25 martie 2023
ora 19:00 | Belarus – Elveția
ora 21:45 | Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo
28 martie 2023
ora 21:45 | ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel
16 iunie 2023
ora 21:45 | Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția
19 iunie 2023
ora 21:45 | Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra
9 septembrie 2023
ora 19:00 | Andorra – Belarus
ora 21:45 | ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția
12 septembrie 2023
ora 21:45 | ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra
12 octombrie 2023
ora 21:45 | Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția
15 octombrie 2023
ora 19:00 | Elveția – Belarus
ora 21:45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel
18 noiembrie 2023
ora 19:00 | Belarus – Andorra
ora 21:45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo
21 noiembrie 2023
ora 21:45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus.

Atletism

Sportivii secţiei 
de atletism 

a CSM Ploieşti 
se întorc cu două 

titluri de campioni 
de la Campionatele 
Naţionale de Seniori 
(ediția 53) și Tineret 
(U23 – ediția 40), 
competiţie ce s-a 
desfăşurat, în acest 
weekend, în Sala „Ioan 
Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Cele două performanţe au fost reuşite de 
Petre Rezmiveş, în proba de 60 metri rezervată seniorilor, şi de Mădălina Sîrbu, în cursa de 3000 metri, 
categoria „tineret”.

La „60 metri”, Rezmiveş a trecut primul linia de sosire după 6.77 secunde, pe ultima treaptă a 
podiumului venind un alt sportiv legitimat la CSM Ploieşti, Cristian Roiban (6.80 secunde). Timpul cu 
care Mădălina Sîrbu a devenit campioană naţională de tineret în proba de 3000 de metri a fost de 9:37.56 
minute. Un titlu de vicecampioană naţională de tineret a fost obţinut şi de Talida Sfarghiu, în proba de 
1500 metri (timp 4:31.49 minute), tot ea reuşind să cucerească medalia de bronz la tineret în cursa de 
800 metri (timp 2:12.51 minute).

Pe ultima treaptă a podiumului au urcat şi băieţii care au făcut parte din ştafeta de „4×2 ture” – 
Alexandru Geamănu, Robert Marinescu, Ovidiu Burcea şi Cristian Eşanu -, care au oprit cronometrul 
după 3:08.39 minute.

Campioana ultimelor 5 
ediții ale Ligii 1, CFR Cluj, 

vine, în etapa viitoare, pe “Ilie 
Oană”. Luni, 27 februarie, de 
la ora 20.00, primim vizita lui 
CFR Cluj, într-un joc contând 

pentru runda cu numărul 27 din 
Superliga.

Biletele pentru această 
confruntare au fost puse în 
vânzare, putând fi  procurate, 
on-line sau de la casa de bilete 
a stadionului „Ilie Oană”, ce 
va fi  deschisă după următorul 
program:
– Sâmbătă, 25 februarie: 09.00 – 
17.00

– Duminică, 26 februarie: 09.00 
– 17.00
– Luni, 27 februarie: 10.00 – 
20.00

Prețurile biletelor sunt 
urmatoarele:
– Peluze: 10 lei
– Tribuna 2: 30 lei
– Tribuna 1: 40 lei
– Tribuna 0: 50 lei
– Loje: 250 lei.

ROMÂNIA DEBUTEAZĂ ÎN PRELIMINARIILE PENTRU EURO 2024ROMÂNIA DEBUTEAZĂ ÎN PRELIMINARIILE PENTRU EURO 2024
În luna martie, echipa națională de fotbal a României va porni în califi cările pentru EURO 2024. România va disputa primul meci în deplasare, 

cu Andorra, iar în al doilea joc din preliminarii, cu Belarus, vom juca în fața propriilor fani, pe Arena Națională!

PETRE REZMIVEȘ ȘI PETRE REZMIVEȘ ȘI 
MĂDĂLINA SÂRBU, CAMPIONI NAȚIONALIMĂDĂLINA SÂRBU, CAMPIONI NAȚIONALI

CAMPIOANA DIN ULTIMII 5 ANI, CAMPIOANA DIN ULTIMII 5 ANI, 
CFR CLUJ, VINE LA PLOIEȘTICFR CLUJ, VINE LA PLOIEȘTI
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Patinaj viteză

Scrimă

Atletism
3 TITLURI DE CAMPIONI AI 3 TITLURI DE CAMPIONI AI 

ROMÂNIEI ȘI 3 MEDALII DE ARGINT ROMÂNIEI ȘI 3 MEDALII DE ARGINT 
PENTRU CS ATLETICO SLĂNICPENTRU CS ATLETICO SLĂNIC

În zilele de 18 și 19 februarie a.c., Sala de atletism «Ioan Soter» din București a 
fost gazda Campionatelor Naționale pentru Seniori și Tineret ale României. 

Atleții de la CS Atletico Slănic,  conduși de președintele clubului, Gimy Mușat 
și profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o prestație excepțională, 
reușind să obțină 3 titluri de campioni ai României și 3 medalii de argint! 

În prima zi, echipa de ștafetă mixtă 4 x 400 m, în componența Alexandru 
Blănaru - Bianca Stoica - Andrei Rebecca - Mark Fandly, a reușit, cu timpul de 
3.18.63 min., să intre în posesia primelor două titluri de campioană a României, 
atât la Seniori cât și la Tineret! În a doua zi de concurs, atleții prahoveni au 
obținut cel de-al 3-lea titlu de campioană a României la Tineret cu ștafeta 4 x 
400 m, în componența Darius Cornescu - Ruben Chivi - Alexandru Blănaru - 
Mark Fandly, aceeași echipă obținând medaliile de argint și la categoria Seniori! 
Totodată, sportivul Mark Fandly a reușit, după o cursă excepțională în proba de 
800 m, cu timpul de 1.52.70 min., să intre în posesia medaliilor de argint, atât la 
categoria seniori, cât și la categoria tineret. 

De menționat că rezultatele sunt cu atât mai valoroase, ținând cont că 
Alexandru Blănaru, Bianca Stoica, Ruben Chivi, Darius Cornescu sunt încă 
juniori!

În acest week-end, la București, în sala de Scrimă Floreasca, 
s-au desfășurat întrecerile din Cupa ARAMIS la scrimă, la 

care au participat peste 200 de fl oretişti din România și Bulgaria.
CS Petrolul Ploiești a participat cu sportivii pregătiți de 

antrenorul Claudiu Moldanschi, iar cele mai notabile rezultate au 
fost: Loc 3: Stănescu Antonia – U13 fete; Loc 8 - Donner Bianca 
– U13 fete; Loc 3: Pelaghie Andreea – U9 fete; Loc 7: Gortoescu 
Irina – U9 fete; Loc 6: Frangulea Mihai – U9 băieți; Loc 8: Stănescu 
Antonia – U15 fete.

Sportivii clubului se vor pregăti în continuare în moderna sală 
de scrimă a CS Petrolul, din incinta stadionului Ilie Oană.

Întrecerile Campionatului Național de Patinaj Viteză de Juniori F, E, 
D, C, B, de la acest început de an, au avut loc la Inzell, în Germania, 

pe pista Max Aicher Arena, acoperită și cu o lungime de 
400 de metri. Echipele participanțe au fost CSS Sibiu, CSM 
Mureșul, CSM Ploiești, Corona Brașov, CSS Viitorul Cluj și CS 
Petrolul Ploiești. La capătul unei competiții care s-a bucurat 
de o organizare foarte bună și în condiții deosebite de concurs, 
bilanțul sportivilor de la CS Petrolul Ploiești a fost unul foarte 
bun.

Locuri I – 21 medalii: 100m, 300m, clasament general 
Amalia Popa, juniori F, 300m, 500m, clasament general 
Mihai Nica, juniori E, 500m, 1000m și clasament general cu 
3 recorduri naționale la 500m și 1000m Irina Felea, juniori D, 
500m, 1000m, clasament general Alexandru Mereuță, Juniori 
D, 500m, 1000m, 1500m și clasament general Luca Șerban, 
juniori C, 500m, 1000m, 1500m, 3000m, clasament general 
Teodora Pârvu, juniori B.

Locuri II – 8: 100m, 300m, clasament general George 
Arsene, juniori F, 300m Eufi mia Felea, juniori E, 500m, 1000m, 
1500m, clasament general Maia Maria Morărescu, juniori C.

Locuri III – 8 medalii: 100m, 300m, clasament general 

Matei Mincu, juniori F, 500m, 1000m, clasament general David Mereuță, 
juniori D, 500m, clasament general Eufi mia Felea, juniori E.

CS PETROLUL, CS PETROLUL, 
PARTICIPARE LA PARTICIPARE LA 
CUPA ARAMIS, LA CUPA ARAMIS, LA 

BUCUREȘTIBUCUREȘTI

37 DE MEDALII PENTRU CS PETROLUL 37 DE MEDALII PENTRU CS PETROLUL 
PLOIEȘTI LA CN DE LA INZELL (GERMANIA)PLOIEȘTI LA CN DE LA INZELL (GERMANIA)
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Young Engineers este un concept introdus 
în Prahova și Ploiești de societatea 

Smart Konzept. Young Engineers este singurul 
program STEM (știinţă, tehnologie, inginerie 
și matematică) recunoscut ofi cial de Uniunea 
Europeană și Harvard University. Conceptul se 
adresează copiilor, aceștia având acces la multe 
subiecte ale mecanicii clasice precum: legile 
fi zicii, forța centrifugă, forța centripetă, forța 
de inerție, energia cinetică, energia potențială, 
principiul acțiunii și reacțiunii, forța de ridicare, 
cuplul, punctele de pârghie, distribuția sarcinii, 
conservarea forței, impuls unghiular și multe 
altele. Elevii deprind abilități matematice, 
esențiale pentru a face calculele științifi ce, 
necesare pentru a-și construi modelele. Young 
Engineers a fost introdus la mai multe unități 

de învățământ, private și de stat, din Ploiești, la 
ateliere participând peste 200 de copii din ciclul 
preșcolar și primar. 

Recent, o sponsorizare primită la la Petrotel 
Lukoil a făcut posibil ca la aceste activități 
să participe și copiii fără prea multe resurse 
fi nanciare. Proiectul desfășurat cu sprijinul 
companiei -Ateliere de inginerie pentru copii- 
s-a adresat micuților pasionați să-și dezvolte, 
prin cunoștiințele dobândite, creativitatea, 
gândirea critică și abilitățile de construire.

Coordonatorul proiectului, Florin Bordei, 
spunea că „atelierul de inginerie ne ajută să 
înțelegem știintele precum matematica, fi zica și 
ingineria mecanică, prin experimentare și joacă. 
Fiecare lecție îi inspiră pe cei mici să creeze, să 
construiască și să înveţe, folosind piese LEGO 

împreună cu alte instrumente, motoare și piese 
mecanice. Momentul mult așteptat al fi ecărei 
ore este construcția unui nou model motorizat 
prin care cei mici pun în practică teoria învățată. 
Copiii devin consumatori de tehnologie de la 
vârste fragede. Educația STEM îi ajută pe cei 
mici așadar să înțeleagă conceptele abstracte prin 
experimentare și joacă. De fapt, ei pot înțelege 
cum se construiește o casă, cum funcționează un 
motor sau chiar cum se face un robot, totul într-un 
mod proactiv și chiar distractiv.”

Young Engineers aderă la fi losofi a educării 
prin divertisment, „edutainment” (education/
educație + entertainment/divertisment), punctul 
în care educația se întâlnește cu distracția. În 
locul învățării prin repetare și memorare, elevii 
învață participând activ în propriul proces 
educațional. Misiunea acestui concept este de a 
pregăti elevii cu vârste între de 4-15 ani pentru 
cerințele în schimbare ale forței de muncă din 
secolul XXI. 

PETROTEL LUKOIL SPRIJINĂ PETROTEL LUKOIL SPRIJINĂ 
YOUNG ENGINEERS PLOIEŞTIYOUNG ENGINEERS PLOIEŞTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Centura ocolitoare gândită să 
decongestioneze trafi cul din orașul Mizil 

face deja istorie în...hârtii. La fel ca suratele lor de 
la Păulești, Bănești-Valea Doft anei, Comarnic și 
Bușteni-Azuga. La ce fel de istorie facem aluzie? 
Normal, la cea de modifi care permanentă a 
costurilor, asta înainte de a se fi  apucat cineva să 
întoarcă o lopată de pământ pe acest nou drum.

În noiembrie 2021 (HCJ 260), Consiliul 
Județean Prahova a aprobat studiul de fezabilitate 
și indicatorii tehnico-economici pentru drumul 
ocolitor de la Mizil. La acea vreme, valoarea 
lucrărilor era estimată la 78.031.063,90 lei, cu 
TVA. 

Peste aproape un an, în luna octombrie, 
Consiliul Județean adoptă o nouă hotărâre 
(HCJ 360) privind actualizarea principalilor 

indicatori tehnico-economici, iar de aici afl ăm 
că CJ va asigura fi nanțare de 44.376.078,53 lei, 
cu TVA, pentru acest obiectiv.

Anul trecut, știm că Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației a acceptat 
ca drumul ocolitor să fi e fi nanțat prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu suma 
de 69.222.506,87 lei.

Zilele trecute, Consiliul Județean a ajuns la 
concluzia că prețurile au luat-o razna și ar fi  bine 
să reactualizeze devizul. Și au făcut-o ridicând 
costurile cu 45,35%, de la 78.031.063,90 lei, 
cu TVA, la 113.420.983,57 lei, cu TVA (C+M 
100.040.752,72 lei cu TVA). La lungimea de 
7,466 km, ar rezulta un cost imens, de 15.192 
milioane de lei pentru fi ecare kilometru de 
șosea. Aproape cît un kilometru de autostradă.

Și acum întrebăm și noi Consiliul Județean 
Prahova și vă întrebăm și pe dvs.: chiar atât de 
mult să se fi  scumpit totul în România?

Păi dacă la luat bani de la stat se recunoaște 
că impactul scumpirilor este de 45% (în acest 
caz) până la 90% (casele de tip familial de 
la Râfov), atunci de ce statul a recunoscut o 
infl ație de numai 15-16%? Și de ce a acordat 
majorări pensionarilor de numai 12,5%? Unde 
este adevărul? 

Logic, scumpirile CJ ar trebui să țină tonul 
cu rata infl ației. Dar vedem bine că experții de 
aici au o poft ă teribilă să umfl e devizul cu de 
3-4 ori rata infl ației. Sau are doar CJ Prahova un 
apetit deosebit la scumpiri, când e vorba despre 
investiții din banul public?

CJ PRAHOVA SCUMPEȘTE DEVIZUL CU PESTE 
45%. OARE ȘTIE CĂ STATUL ROMÂN A 
RECUNOSCUT INFLAȚIA DE DOAR 15-16%?

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

VARIANTA OCOLITOARE DE LA MIZIL 
A AJUNS LA 15,192 MIL. LEI/KM


