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A venit primăvara. Așa că 
zic s-o dăm altfel, cu ce 

mi-e mie “drag”. Și anume, cu 
bugetarii.

Nu sunt domne’ toți o apă 
și-un pământ. Nu sunt nici toți 
incompetenți. Nu sunt piloși 
chiar toți. Nici foarte bine 
plătiți…sunt doar BINE plătiți. 
NU!

Ba chiar mi-e milă de ei.
Nu, nu…serios vorbesc.

Îmi este milă la ce vremuri 
grele îi așteaptă. Odată cu 
lansarea în primăvara asta, a 
noii tehnologii de inteligență 
artifi cială, numită CHAT 
GPT, urmează jihadul. Vor fi  
înlocuite, aproape în totalitate, 
categoriile de “oameni ai 
muncii”, pe care astăzi îi 
numim BUGETARI.

Pe scurt, ce-i sistemul 
ăsta? Un mega-calculator, 
care adună toate informațiile 
disponibile despre orice și de 
oriunde și care va fi  capabil 
să dea soluții pentru orice 
problemă și pentru oricine.

Cu alte cuvinte, oamenii 
de la ghișeu, plimbătorii de 
hârtii, cei cu viza și ștampila, 
chiar și grefi erii și șoferii 
(mașinilor electrice autonome-
adicătelea alea care se conduc 
singure), dar și profesori și 
diagnosticieni din spitale…în 
principiu toate categoriile de 
lucrători la stat își vor vedea 
inutilitatea odată cu noua 
tehnologie. Mare fast la semnarea contractului Mare fast la semnarea contractului 

de reabilitare și modernizare a de reabilitare și modernizare a 
drumului Valea Doft anei-Brădetdrumului Valea Doft anei-Brădet

Cartierul Pictor Cartierul Pictor 
Rosenthal iese Rosenthal iese 

din noroidin noroi

Echipa Ro2D2 de la C.N. „Mihai Viteazul”, din 
Ploiești, a câștigat premiul INSPIRE LOCUL I la 

Campionatul Național de Robotică ediția 7 2023 BRD 
FIRST Tech Challenge România. Dezvoltând un robot 
performant și inovativ, capabil să îndeplinească cu 
succes sarcinile și provocările propuse de competiție, 
elevii ploieșteni au reușit să impresioneze juriul și 
publicul și să se impună în concurs, în fața unui număr 
impresionant de concurenți. Ca lideră a concursului 
național, echipa Ro2D2 va reprezenta România la 
Campionatul Mondial de Robotică din Houston, unde 
sperăm să obțină rezultate strălucite.

Consiliul Județean Prahova a depus un proiect pe fonduri 
europene pentru realizarea unui campus universitar la Tătărani, 

inițiativa înscriindu-se în tentativa de dezvoltare a învățământului dual 
în România. Campusul va fi  dotat cu mai multe tipuri de clădiri sau 
amenajări: cămin pentru cazare, corp activități didactice, experimentale 
și de cercetare, bază sportivă, cantină, sediu administrativ, jardiniere, 
vegetație, gazon și dotări exterioare-mobilier, panouri informative etc.

A TREIA ACTUALIZARE DE PREȚ PENTRU PASAJELE A TREIA ACTUALIZARE DE PREȚ PENTRU PASAJELE 
SUBTERANE DIN BARIERA BUCUREȘTISUBTERANE DIN BARIERA BUCUREȘTI

Consiliul Local Ploiești 
modifi că pentru a treia oară 

indicatorii tehnico-economici și 
devizul general pentru obiectivul de 
investiții „reabilitare și modernizare 
pasaje pietonale subterane Bulevardul 
București 1 și Bulevardul București 
2”. Proiectul stă în așteptare din 2017. 
Atunci, aleșii municipali au votat, 
prin HCL 340/29.09.2017, o valoare 
a investiției de 7.419.845,83 lei. Cum 
totul s-a blocat pesemne din lipsă de 

fi nanțare, peste patru ani, prin HCL 
387/15.10.2021, valoarea a urcat la 
7.874.594,60 lei. Un an mai târziu, 
Primăria Ploiești a obținut fi nanțare 
prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny” pentru acest obiectiv, 
în cuantum de 7.596.950,11lei. În loc 
de deschiderea șantierului, asistăm la 
o nouă actualizare de preț, valoarea 
lucrărilor fi ind majorată la 8.224.510,89 
lei. Primăria va suporta o cotă de 
fi nanțare de 627.560,78 lei, cu TVA.

SUCCES MAJOR, LA PLOIEȘTI:SUCCES MAJOR, LA PLOIEȘTI:
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CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL 
IESE DIN NOROI

Primarul Andrei Volosevici a semnat, recent, contractul 
de lucrări pentru proiectul de investiții „Regenerare 

urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești-
Cartier Pictor Rosenthal”, fi nanțat din fonduri europene, 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Cererea 
de fi nanțare a fost parafată la data de 15.09.2020, la valoarea 
de 22.685.458,00 lei (din care 22.131.572,26 lei fonduri 
nerambursabile), iar licitația de lucrări a fost câștigată, trei 
ani mai târziu, de Asocierea S.C. Vialis Engineering S.A. 
- S.C. Lendlease S.R.L., prin lider de asociere S.C. Vialis 
Engineering S.A. Contractul a fost semnat pentru suma de  
21.254.221,66 lei, la care se adaugă TVA, durata de execuție 
a lucrărilor fi ind de 16 luni. 

Primăria Ploiești anunță, într-un comunicat de presă: 
„prin implementarea acestui proiect amplu se va realiza o 
îmbunătățire a factorilor de mediu și a condițiilor de viață 
în zona Pictor Rosenthal, prin amenajarea unui loc de joacă 
pentru copii, pe amplasamentul din strada Aleea Berceni, nr. 
2A, pe o suprafață de 634 mp. Prin derularea acestei investiții 

majore se va asigura dezvoltarea comunitară și regenerarea 
fi zică și economică a cartierului, printr-o serie de intervenții 
asupra străzilor, respectiv:

-lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări - 
prin asfaltare platforme carosabile, amenajarea trotuarelor, 
crearea de locuri de parcare publice și pentru riverani, 
amenajare piste de biciclete, marcare și semnalizare; 

-rețele de apă și canalizare - reabilitarea, modernizarea 
sau construirea (extinderea) rețelelor de utilități urbane 
(alimentare cu apă, canalizare);

-lucrări instalații electrice-modernizare iluminat exterior 
rutier, prin înlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu 
lămpi cu descărcări în vapori de sodiu de înaltă presiune, cu 
corpuri de iluminat efi ciente energetic, echipate cu module 
cu leduri, alimentarea electrică a sistemului de automatizare 
și control al sistemului de irigații, canalizație curenți slabi; 

-modernizarea și construirea stațiilor de așteptare călători 
- stații moderne, dotate cu bancă, pubelă, panou afi șaj orar 
mijloc de transport, cu conformare antivandalism;

-realizare spații verzi și construire sistem de irigații – 
implementare sistem de irigații automatizat pentru spațiile 
verzi, respectiv se vor crea opt spații verzi aferente străzii 
Mircea cel Bătrân și două spații verzi aferente străzii Pictor 
Rosenthal; 

-amenajare peisagistică urbană, prin plantare de arbori 
pentru umbră, amenajare zone fl oricole, cu arbuști sau 
ierburi decorative; 

-dotări și echipamente.”

Primarul Câmpinei, Alin Moldoveanu, a anunțat că a 
semnat contractul de fi nanțare pentru achiziționarea 

și montarea a 50 de insule ecologice digitalizate destinate 
colectării selective a deșeurilor. Valoarea eligibilă a 
proiectului este de aproape 2,5 milioane lei, fi nanțare prin 
PNRR. 

Reamintim că Ministerul Mediului a aprobat 167 
de proiecte spre a fi  fi nanțate prin PNRR, în cadrul 
programului privind construirea de insule ecologice 
digitalizate. Apelul a avut o alocare de 1,28 miliarde de lei, 
iar în etapa din februarie 2023 au fost aprobate propuneri 
cu o valoare totală de 579 milioane lei. Din Prahova au 
fost aprobate cinci proiecte, cu un total de 296 de insule 
ecologice (valorile nu includ TVA):

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

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

-Mizil: 9 insule supraterane tip 1, valoare eligibilă 

proiect-442.755,00 lei (85 de puncte);
-Sinaia: 23 de insule supraterane tip 1 și 2 insule 

subterane tip 3, valoare eligibilă proiect 1.623.435,00 lei 
(85 de puncte);

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

INSULE ECOLOGICE LA CÂMPINA

La propunerea primarului Andrei Volosevici, 
municipalitatea ploieșteană dorește să depună un 

proiect privind dotarea cu echipamente TIC, mobilier și 
materiale educaționale și sportive a unităților de învățământ 
din oraș, acesta urmând a fi  fi nanțat din fonduri europene, 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea 
minimă eligibilă este de 42,80 milioane de lei, TVA (8,133 
mil. lei) urmând să fi e suportată de la bugetul de stat.

NOU PROIECT 
EUROPEAN 

PENTRU ȘCOLI
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Semnarea contractului nu este ca și cum mâine s-ar deschide șantierul. 
Chiar Compania Națională de Investiții (CNI), instituția care a 

preluat investiția, pentru a fi  fi nanțată de la bugetul de stat (posibil și din 
fonduri europene), dar și de la bugetele consiliilor județene Prahova și 
Brașov, a anunțat că „lucrările vor începe după realizarea exproprierilor, 
relocarea/protejarea rețelelor edilitare și realizarea de variante provizorii 
de circulație (poduri), lucrări ce revin exclusiv în sarcina benefi ciarilor CJ 
Prahova, respectiv CJ Brașov.

INFLAȚIE DE POLITICIENI LA SEMNAREA CONTRACTULUI
Dar haideți să detaliem. Investiția aceasta a fost tratată triumfalist. Din 

această cauză am avut, la Valea Doft anei, infl ație de politicieni: premierul 
Nicolae Ciucă, vicepremierul și ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, 
ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ministrul de Interne, Lucian Bode, 
deputați, senatori, reprezentanții la vârf ai Consiliului Județean Prahova și 
Consiliul Județean Brașov, ai Prefecturii Prahova, ai CNI, primarii localităților 
traversate de noul drum etc. Președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a 
declarat: „Mă bucur să constat că, acolo unde Consiliul Județean Prahova și 
Guvernul colaborează, lucrurile merg bine, iar proiecte pe care prahovenii și le 
doreau de zeci de ani se transformă în realitate.”

CE SPUNE CNI DESPRE INVESTIȚIE
Compania Națională de Investiții scrie: „CNI a semnat contractul de 

proiectare și execuție  a lucrărilor care au ca scop realizarea unei legături 
suplimentare între partea de sud și partea centrală a țării și, implicit, 
decongestionarea trafi cului intens de pe drumurile nationale DN1 si DN1A 
(respectiv intre Câmpina și Săcele).  Investiția, fi nanțată de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are o valoare de 405.405.438 
lei și presupune modernizarea a 25,6 km, putând constitui o alternativă 
pentru DN1 București-Brașov. Traseul DJ 102I care se reabilitează și se 
modernizează se împarte în 2 tronsoane: tronsonul 1, afl at pe raza județului 
Prahova, între km 37+620  și km 50+820,38 (lim. jud. Brașov), în lungime de 
13.200,38 m; tronsonul 2, afl at pe raza județului Brașov, între km 50+820,38 
(lim. jud. Prahova) și km 63+256.08, în lungime totală de 12.435,70 m. 
Proiectul va include și realizarea a 13 km de zid de sprijin, 72 de podețe 
transversale, 14 poduri, 13 parcări de scurtă durată și peste 9 km de parapet 
de protecție.”

CE SUSȚINE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Într-un comunicat de presă, CJ Prahova spune că „proiectul a fost inițiat 

și susținut de consiliile județene Prahova și Brașov, iar fi nanțarea acestuia 
se va face din bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții, și din 
bugetele celor două administrații publice județene. Noua cale rutieră va 
aduce benefi cii majore locuitorilor de pe Valea Doft anei. Pe lângă fl uidizarea 
trafi cului, această investiție creează oportunități de dezvoltare economică în 
zonă. Valoarea totală a proiectului este de 642 milioane lei, din care 11,2 
milioane lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Prahova. Termenul 
de fi nalizare a lucrărilor este de 42 de luni.” Președintele CJ Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a declarat: „Mă bucur că, odată cu semnarea contractului 
pentru drumul Valea Doft anei-Brădet, am avut confi rmarea că urmează să 
primim aprobare și fi nanțare de la Ministerul Transporturilor pentru drumul 
Bănești-Câmpina-Valea Doft anei.” 

ALTE DETALII
Compania Națională de Investiții (CNI)  a lansat  pe 7 iulie 2022 licitația 

pentru lucrări de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ102I. La 
acea dată, valoarea estimată a contractului era de aproape 411,66 de milioane 
de lei, fără TVA. Contractul viza proiectare, asistență tehnică și execuție 
lucrări pentru obiectivul de investiții „reabilitare și Modernizare DJ102I, 
Valea Doft anei-Brădet.” Durata acestuia a fost fi xată la 108 luni, din care 6 luni 
pentru proiectare, 42 de luni pentru execuție lucrări și 60 de luni-perioada 
de garanție de bună execuție a lucrărilor. Reamintim că, în septembrie anul 
trecut, CNI a primit  nouă oferte  la licitația pentru această investiție, iar 
câștigătoare a fost declarată fi rma românească Construcții Erbașu.

ACTUALITATE

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
LA VOLAN ÎN TAXI, ÎN STARE DE 

EBRIETATE
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Ploiești au fost sesizați, prin apel 112, despre 
faptul că, un autoturism de tip taxi circula 
haotic pe strada Gheorghe Doja, din municipiu. 
„Polițiștii rutieri s-au deplasat în zona indicată, 

ulterior, identifi când autoturismul în cauză, iar la 
volanul acestuia se afl a o femeie în vârstă de 60 

de ani, din comuna Blejoi. Întrucât aceasta emana 

halenă alcoolică a fost testată cu aparatul etilotest 

care a indicat valoarea de 0,89 mgL alcool pur în 

aerul expirat, ulterior fi ind condusă la o unitate 

medicală pentru prelevarea de mostre biologice 

de sânge”, a anunțat Inspectoratul de Poliție 

Județean Prahova. În cauză, potrivit IPJ Prahova, 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice.

ACCIDENT PE DN1, ÎN AFARA 
LOCALITĂȚII FLOREȘTI

O persoană a sunat la 112 și a anunțat 

evenimentul rutier. Din primele verifi cări, potrivit 
Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, se 
pare că impactul a avut loc între două autoturisme 
conduse de doi bărbați cu vârstele de 41, respectiv 
46 de ani. Ulterior, autoturismul condus de 
bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost proiectat într-o 
altă mașină condusă de o femeie în vârstă de 51 de 
ani. „În urma impactului au rezultat trei victime, 
conducătorii auto cu vârstele de 41, respectiv 
46 de ani,  precum și o pasageră, aceștia fi ind 
transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. Conducătorii auto 
au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost 0. Trafi cul rutier a fost restricționat pe banda 
nr.2 a sensului de deplasare Brașov către Ploiești.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MARE FAST LA SEMNAREA CONTRACTULUI MARE FAST LA SEMNAREA CONTRACTULUI 
DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE A DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE A 
DRUMULUI VALEA DOFTANEI-BRĂDETDRUMULUI VALEA DOFTANEI-BRĂDET

Nu știm dacă în alte țări se procedează la fel, dar în România 
ne-am obișnuit deja cu fastul organizat pentru un lucru care 

ține de normalitate. Cam în această notă s-ar încadra prezența, pe 1 
martie, a premierului Nicolae Ciucă la Valea Doft anei, pentru a asista 
la semnarea contractului de reabilitare și modernizare a drumului DJ 
102I, Valea Doft anei-Brădet, un proiect despre care se vorbește de zeci 
de ani și care, iată, prinde abia acum viață. Valoarea totală a proiectului 
este prezentată diferit: Consiliul Județean Prahova anunță suma de 
642 milioane lei, din care 11,2 milioane lei reprezintă contribuția CJ 
Prahova; CNI vorbește despre 405.405.438 lei pentru modernizarea a 
peste 25 km. Compania care a câștigat contractul este fi rma românească 
Construcții Erbașu.



Nr. 2041 • 9 - 15 Martie 2023
ACTUALITATE

Pagina 4

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
INCENDIU LA UN DEPOZIT DE 

DEȘEURI, LA ALBEȘTI PALEOLOGU
Pompierii militari au intervenit pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit 
de deșeuri de materiale din Albești Paleologu. O 
persoană a sunat la 112 și a anunțat izbucnirea 
focului. La fața locului, potrivit Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, au 
intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și 
spumă. „Incendiul a fost anunțat de către ISU 
Prahova, iar în urma acestei informări s-a dispus 
intervenția echipei de permanență a Gărzii de 
Mediu Prahova pentru analizarea impactului 
asupra mediului. Echipa de permanență se afl ă la 
fața locului pentru supravegherea incidentului”, 

a anunțat Garda de Mediu Prahova, care a 
precizat că focul, izbucnit la un colector de 
deșeuri periculoase și nepericuloase, s-a 
manifestat cu degajare mare de fum. Incendiul, 
potrivit ISU Prahova, a avut loc pe o suprafață 
de aproximativ 500 mp. Pompierii militari 

au reușit localizarea și stingerea incendiului, 
ulterior urmând să stabilească și cauza care a 
condus la izbucnirea focului. 

INCENDIU LA O CASĂ DIN COMUNA 
COLCEAG 

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru localizarea și stingerea unui 
incendiu care a cuprins o casă din comuna 
Colceag. Focul s-a manifestat pe o suprafață 
de aproximativ 150 mp, la acoperișul locuinței, 
dar și la mai multe anexe. Pompierii militari au 
acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și 
spumă și o ambulanță SMURD. După stingerea 
focului, pompierii militari vor stabili și cauza 
care a condus la izbucnirea incendiului.

PRIMUL PAS PENTRU 
TRANSFERUL 

SPITALELOR CFR 
CĂTRE PRIMĂRII

Până la urmă se adeverește: dacă ceva funcționează bine, trebuie 
să stricăm acel ceva bun. Este cazul spitalelor CFR din România, 

deci și a unității din Ploiești. Premierul Nicolae Ciucă a decis, vineri, 
să înceapă procesul de transfer al celor 15 unități spitalicești afl ate, în 
prezent, în coordonarea Ministerului Transporturilor, către primăriile din 
localitățile unde acestea se găsesc sau către consiliile județene. Deocamdată 
este vorba despre o primă etapă care înseamnă constituirea unui comitet 
interministerial coordonat de secretarul general al Guvernului, Marian 
Neacșu, care să analizeze această problemă. Premierul Ciucă a declarat: 
„Principala sarcină a acestui comitet va fi  de a realiza cadrul normativ necesar 
la nivelul Guvernului. În cea de-a doua etapă vor fi  identifi cate toate măsurile 
pentru a ne asigura că există capacitatea și resursele pentru ca autoritățile 

locale să poată consolida și chiar dezvolta capacitatea de tratament oferită de 
aceste spitale.” La întrevederea care a generat această decizie au luat parte 
secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, ministrul Transporturilor 
și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Sănătății, Alexandru Rafi la, 
reprezentanți ai Ministerelor Dezvoltării, Educației, Muncii, precum 
și ai autorităților locale și ai conducerii universităților de medicină din 
România. 

Reamintim că, în urmă cu 5-6 ani, a mai existat o tentativă de transfer 
a unităților spitalicești CFR din rețeaua Ministerului Transporturilor către 
autorităților locale. La acel moment, demersul a eșuat. Despre Spitalul CFR 
Ploiești putem spune doar un singur lucru: niciodată, în cei 33 de ani de 
la Revoluție, nu s-a auzit de niciun episod legat de nemulțumiri/incidente 
privitoare la actul medical prestat de această unitate. A funcționat și 
funcționează ireproșabil, echipele manageriale și de medici fi ind unele de 
elită. Presupunem că, odată cu transferul, vor apărea multe probleme, cum 
în prezent se știe că sunt la toate unitățile medicale din Prahova gestionate 
fi e de primării, fi e de Consiliul Județean Prahova. 

STATUL MAI CREAZĂ 
O AGENȚIE DE...

FĂCUT NIMIC

Ca și cum statul român nu este deja full de instituții, 
unele de nefăcut nimic, Plenul Camerei Deputaților 

a adoptat un proiect de lege prin care se înfi ințează Agenția 
Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate 
(ANDIS). Rolul ANDIS este de a dezvolta infrastructura 
de sănătate, prin pregătirea, implementarea și fi nalizarea 
obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță 
considerabilă în infrastructura de sănătate. Noul organism 
va prelua activitatea și personalul Direcției de monitorizare 
implementare spitale regionale din cadrul Ministerului 
Sănătății. În activitatea sa, ANDIS are următoarele sarcini: 
crearea și, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de 
sănătate apte să asigure accesul unui număr cât mai mare 
de persoane la asistență medicală de specialitate; asigurarea 
unor cerințe înalte de calitate și performanță privind 
infrastructura de sănătate și transformarea sa într-un 
centru de excelență în gestionarea obiectivelor/proiectelor 
de investiții în infrastructura de sănătate; pregătirea și 
implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de 
importanță considerabilă în infrastructura de sănătate etc.

EXAMEN DE ADMITERE ÎN 
LICEU PESTE PATRU ANI

Ministrul Ligia Deca a prezentat parchetul de legi privind o nouă reformă -a 
câta?-în învățământ. Documentele sunt deocamdată în dezbatere publică, dar 

ulterior vor intra în dezbaterea Parlamentului. Cu privire la învățământul preuniversitar, 
noutatea ar fi  că s-ar putea organiza admitere separată la liceu pentru cel mult 60% din 
locuri, acolo unde există concurență foarte mare. Prima generație care ar susține acest 
examen de admitere este cea care intră în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024.

Deca a organizat o conferință de prezentare a proiectelor consolidate de legi ale 
Educației, iar cu privire strict la admiterea în liceu, aceasta a spus: „Evaluarea Națională 
va avea probe, ca și până acum, la limba română, matematică și, după caz, limba maternă. 
Elementul de noutate este reprezentat de potențialul concurs de admitere la liceu. Din 
nou, dacă liceul vrea și există concurență demonstrată în anii anteriori, pentru acele 
profi luri unde există această concurență demonstrată, 60% din locuri pot fi  ocupate 
prin concurs. Practic, liceul anunță cu un an înainte că va organiza concurs, anunță ce 
probe își alege din opțiunile pe care Ministerul Educației le pune la dispoziție.”
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ACCIDENT MORTAL LA ȘTEFEȘTI

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean 
de Poliție Prahova au fost sesizați despre faptul 
că pe DJ 216, în localitatea Ștefești, a avut loc 
un accident rutier.   „Deplasați la fața locului, 
polițiștii au constatat faptul că impactul a avut 
loc între un atelaj hipo și un autocamion. În 
urma impactului, conducătorul atelajului 
hipo, un tânăr în vârstă de 21 de ani a decedat.  
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în 
vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs evenimentul rutier. Trafi cul rutier a 

fost îngreunat în zonă
CRIMĂ ÎN PLOIEȘTI. BĂRBAT 

ÎNJUNGHIAT ÎN PROPRIA CASĂ
Polițiștii din cadrul Inspectoratului 

Județean de Poliție Prahova au fost sesizați 
de către un bărbat, despre faptul că fratele 
său, în vârstă de 50 de ani, din municipiul 
Ploiești, se afl ă inconștient în locuință. Cel 
bănuit de săvârșirea faptei, un bărbat în vârstă 
de 60 de ani, s-a prezentat la sediul Secției 
nr.3 de Poliție Ploiești, unde a declarat că a 
înjunghiat un bărbat, în locuința acestuia. La 
fața locului s-a prezentat un echipaj medical 
care a constatat decesul bărbatului. „Trupul 
neînsufl ețit al acestuia a fost transportat 
la Serviciul de Medicină Legală Prahova 

în vederea efectuării necropsiei. În urma 
probatoriului administrat, bărbatul bănuit de 
săvârșirea faptei a fost reținut de către unitatea 
de parchet competentă pentru 24 de ore, 
urmând să fi e prezentat Tribunalului Prahova 
cu propunere de arestare preventivă”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, cercetările sunt 
continuate de polițiști din cadrul Serviciului 
de Investigații Criminale împreună cu 
procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Prahova într-un dosar penal 
întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
omor califi cat. Bărbatul bănuit de comiterea 
faptei este recidivist. În urmă cu 26 de ani, 
acesta și-a ucis mama.

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

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

PROIECT DE 12,3 MILIOANE DE LEI PENTRU 
PREVENIREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE 

LA SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Primăria Ploiești a câștigat fi nanțare nerambursabilă din fonduri 
europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru 

creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale 
în cadrul Spitalului Municipal Ploiești. Valoarea totală a proiectului este 
de 12.307.532, 77 lei, fără TVA. Într-un comunicat de presă, autoritățile 
locale detaliază: „Principalele obiective în cadrul proiectului au în vedere 
dezvoltarea, îmbunătățirea capacității și capabilității laboratorului pentru 
efectuarea de analize specializate de microbiologie din cadrul Spitalului 
Municipal Ploiești, precum și achiziționarea de echipamente destinate 
reducerii infecțiilor nosocomiale. Prin dotarea laboratorului de microbiologie 
existent cu tehnologii de ultimă generație, achiziționarea unui analizor pentru 
identifi care microbiană prin spectrometrie de masă MALDI – TOF și achiziția 
unui Sistem automat de identifi care și testare a sensibilității la antibiotice și 
antifungic, se vor asigura creșterea calității rezultatelor obținute și integrarea 
rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de cercetare la nivel european. 
Echipamentele propuse vor fi  compatibile și interdependente, soluții ce vor fi  
integrate în spațiul disponibil, conform procedurilor de lucru ce urmează a fi  
adaptate metodologiei EUCAST prin utilizarea noilor tehnologii.”

CJ PRAHOVA ALOCĂ 3 MILIOANE DE LEI 
PENTRU ACTIVITĂȚILE NONPROFIT

Consiliul Județean Prahova va aloca, în 
acest an, 3.000.000 de lei pentru activități 

nonprofi t de interes județean. Finanțarea 
nerambursabilă va fi  acordată în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 350/2005. Deocamdată, 

proiectul de hotărâre și ghidurile solicitantului se 
afl ă în transparență decizională, iar documentele 
pot fi  consultate pe site-ul CJ Prahova, la adresa

https://cjph.ro/consiliul-judetean-prahova-
anunta.../

Domeniile propuse pentru fi nanțare țin de 
cultură și învățământ, sănătate, social, tineret, 
protecția mediului, sportul pentru toți, sportul 
de performanță.

Pentru primele șase activități, sumele alocate 
pentru proiectele individuale vor fi  cuprinse 
între 5.000 lei și 30.000 de lei, în timp ce pentru 
sportul de performanță, valorile pe care trebuie 
să le aibă o propunere eligibilă trebuie să fi e 
cuprinse între 100.000 lei și 1.500.000 lei. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare 
de recomandare privind proiectul de hotărâre 

supus consultării publice, pot fi  trimise până la 
data de 20 martie, astfel:

-prin formularul online disponibil pe 
pagina de internet a instituției accesând linkul: 
https://cjph.ro/.../FORMULAR_PENTRU_
COLECTARE_DE...;

-ca mesaj în format electronic, la adresa de 
e-mail informatii@cjph.ro; 

-pe adresa poștală Ploiești, Bd. Republicii nr. 
2-4; 

-prin depunere la registratura Consiliului 
Județean Prahova, situată la Intrarea B, parter, 
cam. 61, Palatul Administrativ, până la data de 
20 martie 2023.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefon: 0244/514.545 int. 126, 0244/526. 498 sau 
prin e-mail: informatii@cjph.ro.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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PRINȘI ÎN TIMP CE FURAU MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII DE LA O SOCIETATE 

COMERCIALĂ
Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală 

Apostolache au fost sesizați de către un bărbat 
despre faptul că, mai multe persoane ar sustrage 
materiale de construcție din curtea unei 
societăți comerciale din comuna Podenii Noi. 
„În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața 
locului constatând faptul că aspectele sesizate se 
confi rmă, fi ind identifi cați și depistați doi bărbați 
cu vârstele de 25 respectiv 33 de ani, din comuna 
Gornet Cricov, respectiv din comuna Podenii 
Noi, care ar fi  încărcat într-un atelaj hipo 44 de 
role de carton membrană bituminoasă”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 

Bunurile în cauză, în valoare de 5.200 de lei au 
fost recuperate și predate persoanei vătămate. 
„Cei doi bărbați au fost conduși la sediul unității 
de poliție în vederea audierii. În cauză, cercetările 
sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar 
penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat”, a anunțat IPJ Prahova.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. PIETON LOVIT 

DE UN AUTOTURISM
Accidentul rutier s-a produs pe strada Ion 

Ghica din Ploiești. Din primele verifi cări, un 
bărbat în vârstă de 32 ani în timp ce conducea 
un autoturism pe strada Ion Ghica ar fi  surprins 
și accidentat un alt bărbat în vârstă de 58 de 
ani, care se afl a în traversarea părții carosabile. 
„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 

etilotest rezultatul fi ind negativ, iar în cazul 
pietonului acesta a rezultat valoarea de 0.39 mg/l. 
Bărbatul în vârstă de 58 de ani a fost transportat 
la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, 
a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. Polițiștii rutieri continuă cercetările 
pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul rutier.

Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri • AnunțuriP

RAFINARIA PETROTEL LUKOIL, 
companie multinaţională din domeniul 
petrolului şi gazelor din Ploieşti, este în 
cautare de 

REFERENT DE SPECIALITATE 
PETROCHIMIST, CONSILIER 

INGINER PETROCHIMIST ŞI INGINER 
PETROCHIMIST.

Califi care necesară: 
- Cursuri de pregătire în domeniu – 

obligatoriu:
- Facultatea Tehnologia Petrolului și 

Petrochimiei,
Cerinţe minime:
- Cunoştinte teoretice privind fl uxul 

tehnologic în prelucrarea petrolului;
- Cunoştinte teoretice privind prelucrarea 

ţiţeului;
Aptitudini/Abilităţi: comunicare, dorinţă de 

perfecţionare, limba rusă şi engleză.
Vă informăm că toate aplicaţiile primite vor 

fi  tratate cu confi denţialitate. Doar candidaţii 
selectaţi vor fi  contactaţi pentru un interviu, 
restul de aplicaţii fi ind păstrate în baza de date 
pentru o perioadă de maxim 6 luni.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA 
ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC ALIFLOMAR PELETI S.R.L., titular 
al proiectului ,,CONSTRUIRE HALĂ 

PRODUCŢIE PELEŢI”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de a nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, nu se supune 
evaluării adecvate și nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă de 
către Agenția pentru Protecția Mediului 
Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului*, pentru proiectul 
,,CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE 
PELEŢI”, propus a fi  amplasat în oraș BĂICOI, 
str. PALTINULUI NR. 68.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi  consultate 
la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Agenția pentru Protecția 
Mediului Prahova din Ploiești, Strada Ghe.Gr. 
Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de 
Luni, Miercuri - Vineri între orele 0900 - 1300, 
precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmph.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului 

pe pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA 
SOLICITĂRII DE EMITERE A 

ACORDULUI DE MEDIU  
Florea Marius și Florea Elena - Irina 

domiciliaţi în com.Teișani, sat Teișani nr. 
462, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul - Construire casă de vacanţă, 
fântână, fosă septică și utilităţi, propus a fi  
amplasat în com. Măneciu, sat Cheia, tarla 
34, parcela F298.

Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi  consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova din str. Gh. 
Gr. Cantacuzino Nr. 306 Ploiești și la sediul 
Agenţiei pentru protecţia mediului din str. Gh. 
Gr. Cantacuzino Nr. 306 Ploiești, în zilele de 
luni, miercuri,  joi între orele 9-15, vineri între 
orele 9-12, precum și la următoarea adresă 
de internet: offi  ce@apmph.anpm.ro; http://
apmph. anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Prahova din str. Gh. Gr. Cantacuzino 
Nr. 306 Ploiești.

ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE – DL. PETRE DAEA CU VITICULTORII PRAHOVENI

La eveniment au participat Prefectul Județului 
Prahova – Dl. Virgiliu-Daniel Nanu, Dl. Deputat 
Bogdan Toader, reprezentanți ai instituțiilor 
deconcentrate prahovene din domeniul 
agriculturii,  membri ai Colegiului de Conducere 
al CCI Prahova. Domeniul vini-viticol a fost 
reprezentat de 25 crame prahovene.

În deschidere, Președintele CCI Prahova, 

amfi trionul evenimentului, a salutat prezenta 
echipei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale , condusa de Dl. Ministru Petre Daea și a 
expus o serie de date legate de sectorul vini-viticol, 
raportate la ansamblul agriculturii și economiei 
prahovene, împreună cu principalele provocări 
cu care se confruntă în prezent fi rmele din acest 
domeniu. Totodată, Dl. Aurelian Gogulescu a 
accentuat ideea necesitații creării unui brand 
de ţară din vinul românesc, pentru a putea fi  
valorifi cat ca un veritabil vehicul de promovare 
a unui domeniu în care Romania se plasează 
pe poziții fruntașe, atât la nivel european, cât și 
mondial.

La rândul  sau, Dl. Ministru Daea a apreciat 
evenimentul organizat de CCI Prahova că fi ind 
unul deosebit de binevenit și de util, felicitându-l 
pe Dl. Președinte Aurelian Gogulescu pentru 
concretizarea unui demers cu adevărat salutar -  
acela de a-i reuni pe cei mai mulți dintre viticultorii 
judeţului Prahova și astfel, de a da greutate unui 

domeniu care poate aduce României, în materie 

de promovare, mult mai multă recunoaștere și 

apreciere.

În continuare, experții Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării  Rurale au prezentat programele de 

fi nanțare pentru sectorul vini-viticol, din Planul 

Naţional Strategic 2023 – 2027. Prezentările au 
fost urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Totodată, cu prilejul acestui eveniment s-a 
stabilit încheierea în perioada imediat următoare 
a unui Acord de Cooperare intre Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Camera de 
Comerț și Industrie  Prahova, având ca obiectiv 
promovarea și furnizarea de informații privind 
instrumente de fi nanțare, în scopul dezvoltării 
fi rmelor prahovene din domeniul vini-viticol și, 
implicit,  creșterea potențialului vini-viticol al 
județului Prahova.

Direcția Promovare, Comunicare, PR
CCI PRAHOVA – ROMANIA

În data de 28 februarie 2023, Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat la sala 
«Europa» de la sediul său, întâlnirea Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Dl. Petre 

Daea cu viticultorii prahoveni.
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S-A RĂZBUNAT PE UN APARAT PENTRU 
CĂ A PIERDUT BANII LA „PĂCĂNELE”

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Ploiești, 
a fost reținut pentru 24 de ore, fi ind cercetat 
pentru distrugere și amenințare. Polițiștii din 
cadrul Secției nr.4 de poliție Ploiești au fost 
sesizați de către o angajată a unei societăți 
comerciale cu privire la faptul că, un client ar 
fi  distrus un aparat de joc din incinta unității. 
„Deplasați la fața locului polițiștii au identifi cat 
și ulterior depistat persoana bănuită de 
săvârșirea faptei ca fi ind un bărbat în vârstă de 

33 de ani din municipiul Ploiești. Din cercetări 
a reieșit faptul că, bărbatul în cauză, pe motiv că 

ar fi  pierdut o sumă de bani, a lovit aparatul tip 
slot-machine și totodată a adresat amenințări 
cu acte de violență angajatei unității. În urma 
probatoriului administrat bărbatul de 33 de 
ani a fost reținut pentru 24 de ore”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
Ulterior, față de bărbat a fost luată măsura 
preventivă a controlului judiciar pentru o 
perioadă de 60 de zile. „În cauză, cercetările sunt 
continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de distrugere și amenințare”, a precizat IPJ 
Prahova.

O CLĂDIRE DE LA SECȚIA DE LA 
BUNAVESTIRE A SJU PLOIEȘTI VA FI 

REABILITATĂ CU BANI DE LA GUVERN
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Ministrul Cseke Atilla a anunțat că a 
selectat primele 50 de proiecte depuse în 

cadrul Programului național de consolidare a clădirilor 
cu risc seismic din România. Pot primi fi nanțare spre 
a fi  reabilitate 19 instituții de învățământ, 13 edifi cii 
socio-culturale, 11 blocuri de locuințe, 4 clădiri 
administrative și 3 unități de sănătate. Clădirile sunt 
din București, Argeș, Botoșani, Brașov, Constanța, 
Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov, 
Neamț, Prahova, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vrancea, iar 
suma totală solicitată pentru consolidarea lor este de 
738 milioane de lei.

Din Prahova, în această primă etapă, au fost alese 
două proiecte:

-reabilitarea, modernizarea și dotarea Corp clădire 

C4 - locația Buna Vestire din cadrul  
Spitalului Județean de Urgență Ploiești;

-renovare integrată (consolidare 
seismică și renovare energetică) a clădirii 
publice social-culturală bibliotecă și 
muzeu, comuna Cornu.

Benefi ciarii trebuie să depună 
documentația necesară în vederea 
încheierii contractelor de fi nanțare. Odată 
încheiate aceste contracte, având în vedere 
că fi nanțarea este asigurată din bani 
publici, se va derula procedura de achiziție 
publică, iar după aceea pot începe lucrările 
de consolidare.

După cum se știe, Ministerul Dezvoltării derulează 
Programul național de consolidare a clădirilor cu risc 
seismic ridicat, care, pentru anul 2023, are un buget 
alocat de 200 de milioane de lei credite bugetare și 500 
milioane de lei credite de angajament, iar fi nanțarea este 
de 100%. Locatarii clădirilor consolidate și autoritățile 
locale nu vor fi  nevoiți să restituie banii.

În perioada 3 ianuarie-20 februarie, a fost deschis 
apelul de proiecte, în urma căruia au fost depuse cereri 
de fi nanțare pentru consolidarea seismică a 366 de 
clădiri.

Suplimentar, ministerul fi nanțează, prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), alte 251 de 
clădiri, iar prin Compania Națională de Investiții, alte 
57 de clădiri.

SPORURI DE PÂNĂ LA 50% 
PENTRU PREȘEDINȚII CJ ȘI 

PRIMARII CARE GESTIONEAZĂ 
FONDURI EUROPENE

Săptămâna trecută, președintele Klaus 
Iohannis a promulgat legea de aprobare a 

Ordonanței de Urgență 152/2022 care prevede 
acordarea unei majorări salariale de până la 
50% personalului din instituțiile și autoritățile 
publice care se ocupă de proiectele europene. 
De aceste prevederi benefi ciază președinții și 
vicepreședinții consiliilor județene, precum 
și primarii și viceprimarii din comunele care 
derulează proiecte europene. Vor primi, de 

asemenea, sporuri salariale personalul care 
gestionează fonduri comunitare, personalul din 
structurile cu rol de organisme intermediare 
pentru programele operaţionale, personalul din 
cadrul Direcției pentru coordonarea agențiilor de 
plăți și personalul ce activează în cadrul  Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe 
durata desfășurării activității în acest domeniu. 
Personalul Corpului controlorilor delegați din 
cadrul Ministerului Finanțelor care derulează 

activități, în baza fi șelor de post, constând în 

asigurarea conformității reglementărilor legale 

în domeniul controlului fi nanciar preventiv, 

precum și exercitarea controlului fi nanciar 

preventiv delegat la ordonatorii de credite care 

gestionează fonduri europene alocate României 

prin Mecanismul de Redresare și Reziliență 

benefi ciază de majorarea salariului de bază cu 

până la 25%.

ÎMI ESTE 
MILĂ DE EI

Iar ăsta e începutul. Asta și 
pentru că încrederea în stat 

și administrație tinde spre zero la 
nivel mondial.

Ce să mai!? Vine prăpădul 
pentru cei pe care azi îi considerăm, 
mulți dintre noi, inutili.

Problema este alta, pentru bieții 
de ei, nu că mi-ar fi  milă. Și anume 
că vor fi  nevoiți să își caute de 
muncă la privat. Și aici apare marea 
problemă.

NU ȘTIU SĂ FACĂ NIMIC.
Dar nici asta nu e, până la urmă, 

o mare problemă. Au timp să 
învețe. Că oricum ce apare azi în 
lume și e implementat, la noi vine 
și e băgat în seamă de prea-brejii 
oameni politici, după vreo 50 de 
ani.

Și mai e posibil ca mai sus 
amintiții să dubleze până atunci 
numărul bugetarilor, cu cei 
“califi cați” să implementeze 
sistemul de inteligență artifi cială 
românească.

Deci…așa cum v-ați obișnuit, 
RĂBDARE, dragii mei, 
RĂBDARE!

Marius 
MARINESCU
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PROIECT DE 123 DE MILIOANE DE LEI 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DIN PRAHOVA

În calitate de lider de proiect, Consiliul județean Prahova pregătește 
un proiect educațional care să răspundă nevoilor din economia de 

piața de astăzi și care se încadrează tematic în ceea ce se numește generic 
învățământ dual în România. Este vorba despre constituirea „Consorțiului 
Academic Mehedințeanu Petroleum - PH01CAMP”, proiect ce urmează 
a obține fi nanțare europeană în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență, Componenta C15- Educație, Reforma 4- Crearea unei rute 
profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6- 
dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea 
a minimum 10 campusuri profesionale integrate. Deocamdată deci 
vorbim despre o intenție. Vom vedea dacă proiectul va fi  sau nu aprobat 
de structurile guvernamentale.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului 
este de 103.514.252,00 lei, fără TVA, la 

care se adaugă TVA în sumă de 19.667.707,88 lei, 
rezultând un cuantum total de 123.181.959,88 lei, 
cu TVA. Consiliul Județean Prahova va asigura 
resurse fi nanciare pentru toate cheltuielile 
neeligibile ce vor asigura implementarea 
proiectului. Campusul profesional integrat ar 
urma să fi e realizat în localitatea Tătărani, comuna 
Bărcănești, pe un teren în suprafată de 32.950 mp, 
afl at în administrarea CJ (fostul parc industrial al 
CJ, trecut în administrarea PIP Ploiești).

OBIECTIVELE INVESTIȚIEI FINANȚATE 
PRIN PNRR

In documentele CJ Prahova sunt citate ca 
obiective generale următoarele:

-asigurarea accesului egal la educație și 
formare profesională inițială de calitate, 
cu accent pe identifi carea și incluziunea 
potențialilor benefi ciari, în special a elevilor și 
studenților aparținând grupurilor vulnerabile/
dezavantajate, prin dezvoltarea de parteneriate 
cu agenți economici sau alți parteneri relevanți, 
în vederea adaptării învățământului profesional 
tehnic la cerințele pieței muncii;

-realizarea, la nivel național, a minimum 
10 structuri parteneriale care vor fi  baza 
consorțiilor pentru sprijinirea angajatorilor 
de a deține rolul activ în domeniul pregătirii 
profesionale a elevilor și studenților, precum și 
dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri 
profesionale integrate, liceale și universitare, care 
să deservească învățământul dual preuniversitar 
și universitar tehnologic.

CATEGORII DE INTERVENȚII
Proiectul ar consta, în mare, în mai multe 

tipuri de intervenții. Dintre acestea, enumerăm:
-construirea și dotarea unui campus 

profesional integrat pentru susținerea 
învățământului în sistem dual;

-dotarea cu echipamente digitale de ultimă 
generație, inovatoare și care înglobează 
tehnologii avansate, a atelierelor de practică din 
cadrul campusului profesional integrat;

-susținerea procesului de educație în 
învățământul profesional și tehnic, inclusiv cel 
în sistem dual, prin acordarea de granturi pentru 
creșterea atractivității pentru elevi și studenți, 
pentru asigurarea activităților propuse precum și 
pentru dezvoltarea competențelor și abilităților 
persoanelor incluse în procesul de pregătire a 
elevilor/studenților.

PARTENERI ÎN PROIECT
În acest proiect, se propun patru parteneri: 

Consiliul Județean Prahova, Universitatea de 
Petrol-Gaze Ploiești, Liceul Tehnologic „Lazăr 
Edeleanu” Ploiești și OMV Petrom. Se înțelege, 
fi e și observând colaboratorii consorțiului, 
că proiectul vizează segmentul celei mai 
dezvoltate industrii din Prahova, cea de rafi nare 
a petrolului, precum și toate componentele care 
țin de exploatarea zăcămintelor, mașini și utilaje 
specifi ce etc. Fiecare partener are un rol esențial 
în implementarea proiectului:

-Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești-
asigură dezvoltarea cunoștinţelor și a 
compețentelor personalului didactic și a 
coordonatorilor de practică prin selectarea 
participanților la programele de formare, 
va contribui la dezvoltarea atelierelor / 
laboratoarelor de practică, recrutează candidații 
și elaborează procedura de admitere pentru 
învățământul dual, evaluează studenții înscriși 
în programul de formare, dezvoltă programele 
de studii universitare în sistem dual, furnizează 
un program de studii universitare, opțional, în 
vederea dezvoltării competențelor necesare pe 
piața muncii etc.;

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”-
asigură pregătirea elevilor conform standardelor 
elaborate sub coordonarea metodologică 
a CNDIPT, realizate pe baza standardelor 
ocupaționale aprobate de ANC,  selectează 
participanții la programele de formare, se 
implică în dezvoltarea atelierelor/ laboratoarelor 
de practică prin stabilirea necesarului de 
echipamente, asigură recrutarea, selecția și 
admiterea candidaților pentru locurile oferite 
în învățământul dual, se ocupă de evaluarea 

elevilor înscriși în programul de  formare și 
monitorizează situația școlară a acestora etc.;

OMV Petrom- va realiza activități de 
informare și promovare a ofertei de formare 
profesională, va stabili criteriile de angajare 
a absolvenților pe care i-a format, în baza 
contractelor individuale de studii și pregătire 
practică, cu respectarea reglementărilor legale și 
a prevederilor aplicabile din prezentul contract 
și să încheie, împreună cu unitatea/instituția 
de învățământ, cu elevii/studenții sau părinții/
tutorii legali ai acestora, contractele individuale 
de studii și pregătire practică pentru elevii/
studenții înscriși în urma derulării procedurii 
de admitere, care au optat și au fost admiși pe 
locurile alocate operatorului economic respectiv 
etc.

ALTE DETALII
Ca urmare a introducerii învățământului 

profesional cu durata de 3 ani după fi nalizarea 
clasei a VIII-a și a învățământului dual a crescut 
interesul pentru acest nivel de studiu, în regiunea 
Sud-Muntenia, numărul de elevi înscriși în anul 
școlar 2017-2018 a fost cu 305,6% mai mult 
comparativ cu anul școlar 2012-2013. Cu toate 
acestea, ratele nete de cuprindere în educație 
în Regiunea Sud-Muntenia se situează sub cele 
calculate ca medie la nivel național. Conform 
unui studiu realizat de Institutul Român pentru 
Evaluare și Strategie, lipsa de concordanță între 
procesul de educație și nevoile din piața muncii 
reprezintă o cauză majoră pentru faptul că nu s-a 
înregistrat efectul așteptat în urma reintroducerii 
învățământului profesional sau dual: 

-49% dintre persoanele intervievate apreciază 
că informațiile și cunoștințele dobândite prin 
parcurgerea programelor unei instituții de 
învățământ corespund în mica măsură cerințelor 
de pe piața muncii; 

-69% dintre participanți apreciază că 
activitățile practice sunt insufi ciente;

-85% dintre angajatorii participanți la studiu 
consideră că sistemul de învătământ pregătește 
tinerii la nivel teoretic, nu și practic.

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.

 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,
nu lucrăm decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 
important că putem spune clientului: 

„fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
0372.032.313
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Evoluţie dramatică are loc la 

Washington, Consiliul de 
Securitate Naţională de la Casa Albă 
anunţând că va revizui relaţiile cu 
Arabia Saudită în ansamblul său. În 
acest sens, a fost depus un proiect 
de lege pentru retragerea sistemelor 
antiaeriene și  antirachetă Patriot și 
THAAD ale SUA din Arabia Saudită și 
Emiratele Arabe Unite.

Cauza acestei crize majore, care 
provoacă turbulenţe în relaţiile SUA 
cu aliaţii săi tradiţionali din Orientul 
Mijlociu, este decizia OPEC+  de a 
reduce producţia de petrol cu două 
milioane de barili pe zi, începând din 
luna noiembrie a anului trecut, pentru 
ca ţările membre să menţină ridicat 
preţul „aurului negru”.

Deoarece Washingtonul, pentru a-i 
convinge pe europeni de hotărârea sa 
de a-i ajuta să devină independenţi de 
combustibilii fosili rusești, a „pus mâna” 
pe rezervele strategice de petrol ale 
SUA, decizia membrilor OPEC+ a fost 
percepută ca o „lovitură de cuţit în spate”, 
deoarece pare să fi e de partea propunerii 
rusești, de reducere a producţiei și, în 
același timp, nu face nimic pentru a 
facilita lupta împotriva infl aţiei, pe care 
o duce administraţia Biden.

Biden pare să realizeze ceva ce părea 
imposibilă până acum, să rupă relaţiile 
SUA atât cu Arabia Saudită, cât și 
cu Emiratele Arabe Unite, trimiţând 
cele două ţări pachet” la BRICS. Nu 
este o coincidenţă faptul că, după 
ruperea relaţiilor americano-arabe, 
emirul Emiratelor Arabe Unite, șeicul 
Mohammed bin Zayed, a mers la Sankt 
Petersburg, pentru a se întâlni cu 
președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Reamintim că Biden a interzis, de 
asemenea, vânzarea de avioane de 
luptă F-35 către Emiratele Arabe Unite, 
o afacere pe care Trump o făcuse.

Deteriorarea rapidă a relaţiilor era 
de așteptat după eșecul dezastruos al 
vizitei lui Biden la Riyadh. Statele Unite 
par să piardă Orientul Mijlociu.

În primul rând, atunci când președintele SUA, 
Joe Biden, l-a acuzat de crimă pe prinţul Arabiei 

Saudite, a fost vorba despre o criză în domeniul 
petrolului, energiei și o criză economică. În turneul 
pe care l-a efectuat în luna iulie a anului trecut în 
Orientul Mijlociu, președintele american s-a întâlnit 
cu prinţul moștenitor Mohammad bin Salman, dar nu 
l-a putut convinge în problema creșterii producţiei de 
petrol.

Numai din acest motiv a strâns mâna lui Salman 
care, în rapoartele CIA, este numit ucigaș și pe care 
l-a numit un „paria” în campania sa electorală, ceea 
ce a declanșat reacţia opiniei publice. În același timp, 
scopul vizitei strategice a lui Biden era să forţeze 
Arabia Saudită și ţările din Golf să se situeze împotriva 
Iranului (și a Rusiei).

De la Casa Albă au zburat știrile conform cărora 
administraţia americană a anunţat că prinţul Salman 
benefi ciază de imunitate și că nu mai este nevoie 
să fi e judecat. La summit-ul de la Bali, dar, în urma 
numeroaselor vizite pe care le-a efectuat, se poate 
observa că vechea politică americană a fost înlocuită cu 
o politică saudită. De exemplu, semnează cu Coreea de 
Sud primul acord de colaborare în domeniul apărării.

EAU SE OCUPĂ CU „SPIONAJUL”?
La sfârșitul anului trecut, a fost publicată în 

Washington Post o știre neașteptată din domeniul 
serviciilor secrete. Comunitatea Naţională de 
Informaţii oferea detalii privind „eforturile intense 
depuse pentru manipularea sistemului politic american” 
de către „aliatul puternic” al SUA din Golf, Emiratele 
Arabe Unite.

Conform știrii „autocraţia arabă recurge la 
demersuri legale și ilegale, pentru orientarea politicii 
externe și interne a Statelor Unite în favoarea sa”. În 
acest scop, contribuie serios la campania electorală, 
stabilește relaţii cu fi rme de lobby puternice și profi tă 

de vulnerabilităţile de securitate din administraţia 
americană. „De asemenea, în raport se atrage atenţia 
asupra faptului că SUA au fost expuse acţiunilor unui 
prieten, în locul unor forţe ostile precum, China sau 
Iranul.”

Mai mult, conform înregistrărilor Departamentului 
Justiţiei, EAU „au cheltuit mai mult de 154 milioane 
de dolari pentru fi rmele de lobby, din 2016 și până în 
prezent. Prin donaţiile de sute de milioane de dolari 
către universităţile și think tank-urile americane, 
Emiratele Arabe Unite au benefi ciat de documente care 
le serveau interesele”.

AU FOST ANGAJATE NUME INFLUENTE
Este ceva și mai important: „EAU au angajat 

trei foști ofi ciali americani din serviciile secrete și 
armată, pentru a le ajuta să-i urmărească pe opozanţi, 
politicieni, jurnaliști și companiile americane. 
Judecătorii americani au declarat că aceste persoane 
au ajutat Emiratele Arabe Unite să pătrundă în 
calculatoarele SUA și ale altor ţări. Cu doi ani în 
urmă, cei trei au mărturisit, la proces, că au asigurat 
Emiratelor Arabe Unite tehnologie sofi sticată pentru 
piraterie informatică… A fost judecat Th omas Barrack, 
vechi consilier al fostului președinte Donald Trump, 
care a lucrat ca agent al Emiratelor Arabe Unite, pentru 
că a minţit inspectorii federali în această problemă”.

DE CE SCRIU TOATE ACESTEA?
Pentru a arăta și celor mai orbi că Arabia Saudită și 

ţările din Golf au pus capăt politicii lor pro-americane. 
Își clădesc o mare încredere de sine.

Banii sunt o mare forţă. Se bazează pe această forţă. 
Petrolul este foarte valoros – lumea este dependentă 
de petrol. Nu cresc producţia de petrol. Dacă cresc 
producţia, scade preţul. Acea epocă s-a încheiat. În 
această problemă, acţionează împreună cu Rusia.

Și mai este ceva: fără îndoială, resursele de petrol 
se epuizează. Printr-o producţie mai mică, amână cât 
mai mult epuizarea lor.

Un alt punct important este acesta: pe măsură ce 
Statele Unite își pierd puterea economică și fi nanciară, 
pe măsură ce lumea devine multipolară, ţările arabe 
își creează noi spaţii de joacă și mai independente 
pentru sine. Sunt multe lecţii pe care Turcia ar trebui 
să le înveţe.

”Politica pro-americană” nu mai are niciun viitor, 
iar asta este prima lecţie.

STATELE STATELE 
UNITE UNITE 
PIERD PIERD 

ORIENTUL ORIENTUL 
MIJLOCIUMIJLOCIU

ŢĂRILE ARABE SE ÎNDREAPTĂ 
CĂTRE ACŢIUNI INDEPENDENTE 

DE SUA
Am observat că în relaţiile dintre ţările din 

Golf, precum Arabia Saudită, Emiratele 
Arabe Unite (EAU) și SUA, au loc schimbări 
profunde – constată cotidianul turc Cumhuriyet.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip („Anne 
JKN) o femeie de afaceri thailandeză 

transgen, a cumpărat cu 20 de milioane 
de dolari societatea organizatoare a 
concursului Miss Univers, deţinută anterior 
de Donald Trump, a anunţat compania 
într-un comunicat, transmis de AFP.

Vedeta TV thailandeză și apărătoare a 
drepturilor persoanelor LGBTQ, cu o avere 
estimată la 170 de milioane de dolari, potrivit 
Forbes, este prima femeie afl ată la conducerea 

celebrului concurs de frumuseţe.
Ea și-a exprimat speranţa că această 

preluare a Miss Universe Organization 
(MUO) va consolida imaginea Th ailandei 
în străinătate. „Sper că va servi puterii de 
infl uenţă a Th ailandei și va atrage mai 
mulţi turiști în ţara noastră”, a declarat ea 
reporterilor afl aţi la Bangkok.

Concursul se desfășoară de 71 de ani, 
la New Orleans, Statele Unite, anul acesta 
având loc în ianuarie 2023.

O MILIONARĂ TRANSGEN, PROPRIETARA O MILIONARĂ TRANSGEN, PROPRIETARA 
CONCURSULUI DE FRUMUSEŢE MISS UNIVERSCONCURSULUI DE FRUMUSEŢE MISS UNIVERS
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Cu tot sufl ul primenitor al primăverii și semnele 
de trezire la viață, cu toate schimbările mai 

recente la vârful piramidei puterii și prima vizită a 
proaspătului premier Dorin Recean la București, cu 
toate aprecierile, chiar elogioase în adresa președintei 
Maia Sandu, și chiar pofi da soluționării îndelungatei 
dispute privind limba română versus etimonul „limba 
moldovenească”, Chișinăul mai rămâne a se zbate între 
un parcurs cât mai rapid spre civilizația lumii libere și un 
război nedisimulat cu propriile batalioane din interior. 
Cât va mai dura această răzmeriță a contestatarilor 
actualei guvernări, alimentată și asmuțată din exterior 
de forțe străine prin mogulii fugari, iar din interior prin 
lideri politici mai anonimi și deputați corupți până în 
măduva oaselor, împotriva majorității doritoare de 
pace și progres, răzmeriță între lumina de la capătul 
tunelului și întunericul minții, între alb și negru?

UN „MĂRȚIȘOR” CU ENESCU, DOGA, 
BOTGROS MĂRȚIȘOARE 

Primăvara a sosit la Chișinău cu primele 
acorduri ale Festivalului Internațional de Muzică 
„Mărțișor”. Inițiat încă în 1966 și reluat după o 
întrerupere de doi ani cauzată de pandemie, cea 
de-a 57 ediție vine să sfi deze războiul din regiune 
și să delecteze publicul autohton cu nume și 
formații muzicale notorii din republică, dar și 
de peste hotare – Grecia, Italia, Lituania, Marea 
Britanie, România, Spania și SUA. Ediția 2023 a 
debutat cu omagierea maestrului Eugen Doga, 
care chiar la 1 martie rotunjea frumoasa vârstă de 
86 de ani. Deși afl at într-un turneu peste hotare, 
absența celui mai apreciat compozitor al secolului 
XX a fost suplinită de câteva capodopere muzicale 
ale sale ce au răsunat în debutul spectacolului 
de deschidere. Un alt omagiat pe potrivă, 
proaspătul septuagenar Nicolae Botgros, a fost 
elogiat în primele zile ale festivalului prin trei 
spectacole extraordinare: „Lăutarii” tradițional, 
„Lăutarii” altfel și „Lăutarii” cu Alex Calancea și 
„Lupii săi”. Nu lipsește din afi ș, în cadrul celor 
17 spectacole din capitală și altele 25 în teritoriu, 
nici vestitul ansamblul de dansuri „Joc”, cu 
un spectacol nou, dansuri noi. Însă cireașa de 
pe tort pare a fi , cel puțin pentru melomanii 
cultivați, Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu” din București, care a revenit 
la Chișinău după o pauză de 30 de ani (scrie 
presa) pentru a susține un concert extraordinar 
la Sala cu Orgă. Condusă de  dirijorul de origine 
basarabeană Yuri Botnari, muzician cu o vastă 
carieră internațională, orchestra l-a avut în prim 
plan și pe violoncelistul Andrei Ioniță, unul 
dintre cei mai apreciați artiști români din tânăra 
generație, laureat al Concursului Internațional 
Ceaikovski (2015), concert sprijinit fi nanciar 
de Departamentul pentru Relația cu Republica 
Moldova. 

Presa de la Chișinău trișează un pic când scrie 
că prestigioasa orchestră „revine după 30 de 
ani”, căci ea a mai susținut spectacole la Sala cu 
Orgă și în 2013. Dar ceea ce-i scapă e că acum 
105 ani, însuși George Enescu susținea primele 
concerte la Chișinău cu Orchestra Simfonică 
din Iași, pe 25, 28 și 29 martie 1918, în chiar 
toiul evenimentelor când Sfatul Țării proclama 
Unirea Basarabiei cu România. Mai mult, marele 
muzician îl lăsa pe violonistul Jean Bobescu să 
organizeze în capitala Basarabiei „un Teatru de 
operă cu o orchestră stabilă”. La 6 august, același 

an, „Opera basarabeană” își începuse activitatea 
cu „Faust” de Ch. Gounod. Tot Enescu a insistat 
pe înfi ințarea unui Conservator și unei orchestre 
simfonice la Chișinău. „Basarabia este pentru 
noi un juvaier în toate privințele și datoria 
noastră este să ajutăm prin toate mijloacele 
trezirea poporului la viața culturală și artistică, 
făcându-le tot binele de care au fost privați atâta 
vreme. Așa de mult am îndrăgit-o, încât o să vin 
în curând iarăși pentru a da concerte la Bălți, 
Soroca și oriunde m-ar chema cineva. Aș fi  fericit 
dacă aș putea ajuta din venitul concertelor orice 
fel de binefacere”, mărturisea George Enescu 
în acele zile ziarului chișinăuian „România de 
mâine”.

„DELICIUL” PRESEI: SPIRITE INFLAMATE, 
MANIPULĂRI ȘI TACTICI HIBRIDE? 

Ceea ce au mai strecurat câteva portaluri, în 
treacăt, este că la concertul de deschidere au 
fost prezenţi și președintele Republicii Moldova, 
Maia Sandu, și ex-premierul Natalia Gavrilița. 
În schimb mai toată presa de la Chișinău nu a 
pregetat să facă, în ajun și pe 1 martie, un „deliciu” 
media din protestele (dacă le putem numi așa) 
așa-zisei Mișcări pentru Popor, din care fac parte 
inclusiv Partidele „ȘOR”, „Acasă Construim 
Europa” (PACE) și alte apendice ale partidului 
„ȘOR”, Maina Tauber. Astfel, pe 28 februarie zeci 
de susținători chipurile ai Mișcării pentru Popor, 
au fost aduși la Chișinău din mai toate colțurile 
republicii, pentru a manifesta împotriva Maiei 
Sandu și a guvernului pro-european. De astă 
dată protestatarii n-au înaintat doar revendicări 
sociale (plata facturilor pe timp de iarnă, după 
ce guvernarea a oferit compensații substanțiale 
la căldură și curent electric), ci au cerut demisia 
actualei puteri și alegeri anticipate. Liderii lor, 
Tauber & company de Orhei, neglijând avizul în 
prealabil al poliției că potrivit deciziei primăriei 

capitalei, în intervalul 28 februarie – 3 martie 
toate manifestațiile de stradă se anulează cu 
ocazia vizitei președintei Greciei, au chemat la 
violență, la răfuială cu premierul Dorin Recean, 
au proferat injurii, au instigat la ură. „Maia Sandu 
și PAS lipsește poporul de dreptul la manifestare 
pașnică pentru vizita unui președinte oarecare”, 
instiga Marina Tauber. După care, mulțimea 
înfi erbântată, într-o stare de euforie, s-a încins 
într-un hostropăț hazardat pe fâșiile rupte ale mai 
multor afi șe cu portretul, în mărime naturală, a 
președintei Maia Sandu. Ca la fi nele lizionului 
Dinu Țurcanu, primar de Orhei să dea citire unei 
„rezoluții”, chipurile „votată” de popor, prin care 
să ceară demisia premierului Dorin Recean și 
redirecționarea banilor bugetați pentru sectorul 
apărare spre achitarea facturilor pentru perioada 
de iarnă. În felul acesta actuala guvernare să dea 
dovada că nu „târăște” Republica Moldova în 
război (?!). 

Secvențele video cu acest „bal sardanapalic” 
au făcut înconjurul Internetului. Pe aceleași 
rețele de socializare și multiple portaluri media 
internauții au „admirat” ore în șir coloana 
nesfârșită de microbuze și autocare confortabile 
cu protestatari, întinsă pe toată lungimea 
localității Stăuceni, suburbie a capitalei. Supărați, 
aceștia au blocat timp de câteva ore traseul pe 
direcția de deplasare spre Chișinău, producând 
un ambuteiaj kilometric. Nu încape îndoială, 
Shor a reușit să mobilizeze o adevărată armată 
de oameni furioși, frustrați, sărăciți tot de el și 
de alți penali ce uneltesc împotriva Republicii 
Moldova, din străinătate, dar și din interiorul 
unor instituții de stat (sabotajele din justiție), 
pentru a da jos actuala guvernare pro-europeană. 
Și dacă „protestatarii” șoriști revendică dreptul la 
o asemenea „manifestare pașnică”, dreptul celor 
cărora le-a fost blocată pentru câteva ore la libera 
circulație – spre locul de muncă sau în scop de 
afaceri, în vizită sau la maternitate (caz concret 
de blocare a unei ambulanțe cu o femeie gravidă) 
nu contează? Abia după intervenția mascaților de 
la brigada „Fulger” poliția a izbutit să deblocheze 
artera principală spre capitală. A  fost, oare, 
o „repetiție generală” a ceea ce i se pregătește 
Moldovei, în conformitate cu scenariul de 
destabilizare dat în vileag de Maia Sandu pe 13 
februarie curent? Așa părea. Au lipsit doar agenții 
în civil care să ia cu asalt instituțiile statului și 
ostatici. Decorul însă – masa de protestatari 
infl amați – a fost prezent. Unul sumbru, dacă nu 
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chiar negru. În plus, deloc stranie ușurința cu care primarul Ion Ceban 
oferă dreptul la asemenea gen de „proteste pașnice”. 

LIMBA ROMÂNĂ, ÎNTRE ADEVĂRUL ȘTIINȚIFIC ȘI EXHIBIȚII 
RĂUVOITOARE 

Pe 2 martie, legislativul de la Chișinău a votat în prima lectură o lege 
care prevede înlocuirea etimonului „limba moldovenească”, precum 
și sintagmele „limba ofi cială”, „limba de stat” și „limba maternă” cu 
sintagma „limba română” în toată legislația Republicii Moldova, inclusiv 
în Constituție. Modifi cări tehnice, menite să aducă în albia normalității un 
termen lingvistic, după mai bine de 30 de ani de la revenirea la grafi a latină 
și la adevărul științifi c despre limba vorbită în spațiul basarabean. Dar și la 
aproape 10 ani de la decizia Curții Constituționale (5 decembrie 2013) care 
constata că Declarația de Independență a Republicii Moldova, ce prevede 
că limba de stat este româna, prevalează în raport cu Constituția și face 
corp comun cu Legea Supremă. În articolul 13 din Legea fundamentală 
legislativul agrarian (1994-1998) a votat că limba de stat e numită 
„limbă moldovenească”. „În cazul existenței unor divergențe între textul 
Declarației de Independență și textul constituției, textul Declarației de 
Independență prevalează”, declara președintele Curții Constituționale de 
atunci, Alexandru Tănase. Concluzie împărtășită și astăzi, inclusiv și de 
un alt constituționalist notoriu, fost membru al CC, Nicolae Osmochescu. 

Ei bine, era și fi resc ca socialistul Igor Dodon să critice propunerea 
ca nefi ind cea mai importantă la zi. Mai important pentru el, fi rește, 
pe agenda zilei sunt acțiunile de protest și destabilizare, pentru care, 
liber fi ind, agită spiritele în teritoriu. Era de asemenea fi resc ca blocul 
comuniștilor și socialiștilor să facă tămbălău în parlament în timpul votării 
acestei inițiative, iar pe 6 martie proteste în fața Curții Constituționale cu 
aceleași lozinci: „Respectați Constituția”, „Legea mai presus decât PAS”, 
„Moldovenii vorbesc moldovenește”, „Noi suntem moldoveni”, „Moldova, 
moldoveni, moldovenesc” ș.a.m.d. Mai neagră și cu totul întunecată la 
cuget ni s-a părut aserțiunea fostului viceministru al justiției în câteva 
rânduri și responsabil de reforma justiției ani la rând, Nicolae Eșanu: 
„Dacă conceptul de „modifi cări tehnice în Constituție” va fi  implementat, 
aceasta va fi  o dovadă clară că absoluta majoritate a juriștilor sunt fi e 

lași, fi e analfabeți sau, în cel mai bun caz, potlogari”. Vom încerca să-l 
contrazicem, inițial diplomatic, prin argumentele aceluiași Constantin 
Tănase: „Odată pronunțată decizia din 2013, textului articolului 13 i-a fost 
oferit, prin interpretare, un alt sens – cel autentic, conținut în Declarația 
de Independență. Hotărârea CCM a produs efecte juridice imediate – 
întreaga administrație a renunțat la termenul „limba moldovenească” și 
a început să folosească termenul „limba romană”. Lucru ce s-a produs și 
la nivel internațional: Consiliul Europei a renunțat la glotonimul „limba 
moldovenească” în favoarea celui de „limba română”. Parlamentul de fapt 
nu a modifi cat Constituția, ci a avut sarcina tehnică de a aduce textul 
Constituției în corespundere cu decizia CCM din 5 decembrie 2013”. Dar, 
mai puțin diplomatic, ne permitem să-i adresăm o întrebare: cine-s „lașii” 
și „potlogarii” – profesorii care de trei decenii și mai bine predau elevilor, 
studenților cursul de limbă română, directorii de licee și gimnazii, rectorii 
instituțiilor de învățământ superior care semnează atestate și diplome de 
absolvire cu același curs de limba română, înalți ofi ciali europeni sau până 
și majoritatea intelectualilor ruși care recunosc că limba noastră e română? 
Sau cei care se cramponează de un neadevăr științifi c, de o sintagmă, fi xată 
accidental în Constituția Republicii Moldova și apărată ani în șir de niște 
„lideri” politici cu studii la nivelul de genunchiul broaștei.

Tinerii au fost transportați organizat 
în Turcia, unde s-au afl at în perioada 

3-6 martie. Potrivit informațiilor, persoanele 
erau împărțite în câteva grupuri, pentru a 
camufl a apartenența și scopul deplasării.  Un 
grup ar fi  fost instruit cum să rupă cordoanele 
polițienești în cadrul acțiunilor de protest, 
precum și cum să arunce pietre și fumigene 
pentru a crea destabilizări. Altul – pentru a 
transporta incognito banii necesari pentru 
fi nanțarea protestelor Partidului „ȘOR”, însă 
din cauza unor suspiciuni aceștia au refuzat 
introducerea mijloacelor fi nanciare pentru a nu 
fi  percheziționați la Aeroport. 

Portalul Deschide.MD relatează că 
organizatorul, un individ pe nume Alexandru 
Bîrliga, care nu este angajat în câmpul muncii, 
ar fi  plătit în total peste 21 de mii de euro 
pentru biletele avia dus-întors. La întoarcerea 
în Republica Moldova aceștia au fost opriți de 

polițiștii de frontieră, care le-au luat pașapoartele 
și i-au dus într-o încăpere a Aeroportului 
Internațional Chișinău, unde au fost ținuți timp 
de aproximativ două ore.

Ulterior, au început să iasă, pe rând, tinerii 
„turiști”. Vizual, toți au vârste cuprinse între 20-
35 de ani, cu constituție atletică, mulți purtând 
chipiuri și având doar rucsacuri sau genți de 
mână.  Unii, observând jurnaliști, și-au ascuns 
fața și au intrat în parcarea Aeroportului, alții 
au prins a fugi de jurnaliști. Unul dintre ei chiar 
l-a agresat pe reporterul Deschide.MD. Mulți au 
fost surprinși împreună în spatele stației PECO 
din preajma Aeroportului, îmbarcându-se în 
microbuze. Portalul Deschide.MD a intrat chiar 
în posesia listei cu presupușii participanți la 
„trainingul” PP „ȘOR”.

Purtătorul de cuvânt al IGPF, Raisa Novițchi, 
a declarat presei că pentru a exclude riscurile de 
securitate, în contextul stării de urgență, dar și a 
războiului împotriva Ucrainei, în toate punctele 
de trecere a frontierei de stat sunt aplicate mai 
multe protocoale de securitate. „Ca urmare, 

în Aeroportul Internațional Chișinău, nicio 
persoană nu a fost reținută, tuturor cetățenilor 
moldoveni le-a fost autorizată trecerea frontierei 
de stat, iar pentru patru cetățeni străini a fost 
aplicată măsura de refuz de intrare în Republica 
Moldova pe motiv de neîntrunire a condițiilor de 
intrare în țara noastră” a mai declarat Novițchi.

TV8.md a obținut și o reacție a (SIS). „SIS, 
în scopul protecției securității naționale și a 
ordinii constituționale, verifi că informația 
cu privire la mai multe grupuri de cetățeni 
ai Republicii Moldova care ar fi  participat la 
instruiri organizate peste hotare în vederea 
acumulării unor deprinderi de organizare a 
dezordinilor în masă și a altor acțiuni radicale 
menite să destabilizeze situația internă”. 

Și reprezentanții PP „ȘOR” au venit cu o 
reacție. „Denunțăm în mod categoric orice 
acțiune violentă și cerem regimului, dar 
și presei controlate politic, să nu asocieze 
Partidul „ȘOR” cu scenarii de destabilizare, 
în care există doar interesul PAS pentru a se 
menține prin forță la conducerea statului. Am 
demonstrat până acum că acțiunile pe care 
le organizăm sunt pașnice, la fel vom face 
și în continuare. Singurii care au provocat 
până acum blocaje și îmbrânceli au fost 
reprezentanții statului polițienesc, la indicația 
directă a regimului Sandu-PAS”, scriu aceștia 
într-un comunicat de presă al PP „ȘOR”. 

După Deschide.md și TV8.md

„TURIȘTI” A I PP „ȘOR” PREGĂTIȚI ÎN „TURIȘTI” A I PP „ȘOR” PREGĂTIȚI ÎN 
TURCIA PENTRU A PROVOCA DEZORDINITURCIA PENTRU A PROVOCA DEZORDINI
Peste 80 de tineri din Chișinău și raioane ale republicii ar fi  fost transportați organizat de Partidul „ȘOR” într-un „sejur turistic” în stațiunea 

Belek, Turcia. Potrivit portalului  Deschide.MD și TV8.md, o bună parte dintre ei ar fi  fost la un instructaj pentru provocarea dezordinilor 
în masă în timpul protestelor, fi ind antrenați să rupă cordoanele polițienești și să arunce fumigene. Alții urmau să se întoarcă în Moldova cu bani 
pentru a fi nanța protestele.



Nr. 2041 • 9 - 15 Martie 2023 Pagina 12

SERVICIILE SPECIALE SERVICIILE SPECIALE 
ŞI RESPONSABILITATEA ŞI RESPONSABILITATEA 

POLITICĂPOLITICĂ

MOZAIC

OPERAŢIUNEA „SATANIQUE”
Activităţile organizaţiei Greenpeace sunt destul de bine cunoscute în lume. 

Organizaţia reunește un grup de activiști inimoși care și-au dedicat viaţa 
apărării Pământului împotriva agresiunii noastre, a oamenilor. Greenpeace 
luptă împotriva defrișărilor abuzive, împotriva uciderii necugetate a 
animalelor sălbatice, împotriva poluării, iar lista demersurilor sale vizând 
în ultimă analiză apărarea mediului, apărarea noastră a oamenilor, ar putea 
continua.

Nu o singură dată însă activitatea Greenpeace a intrat în contradicţie 
cu lăcomia unor companii care de dragul profi tului vor să doboare copaci 
seculari pe sute de hectare, vor să ucidă balene, vor să omoare delfi ni sau 
pui de focă. Nu o singură dată a intrat în contradicţie cu politica agresivă 
a unor state.

Un asemenea confl ict a fost generat de ambiţiile nucleare ale Franţei 
care, în anii 1980 punea la punct focoasele nucleare pentru SLBM (rachete 
balistice cu lansare de pe submarine). Experienţele franceze de pe atolul 
Moruroa din arhipelagul polinezian au afectat fl ora și fauna pentru sute de 
ani de acum înainte. De aceea Greenpeace a hotărât să intervină, atrăgând 
atenţia întregii lumi asupra nesăbuitelor planuri franceze. A achiziţionat 
pentru aceasta un vas botezat  Rainbow Warrior, care urma să conducă în 
zona experienţelor nucleare o mică fl otilă de iahturi.

O asemenea intenţie era prea mult pentru președintele Francois 
Mitterand, cel însetat de dreptate și preocupat patru ani mai târziu în 1989, 
de pregătirea „evenimentelor spontane” care urmau să se declanșeze în 
decembrie în România. Așa se face că a ordonat împiedicarea prin orice 
mijloace a acţiunilor Greenpeace și a aprobat personal planul Operaţiunii 
„Satanique”, care fusese elaborat în  acest scop de către DGSE (Direction  
Generale de la Securite Exterieure – serviciul francez de spionaj) și care i-a 
fost prezentat de șeful instituţiei, amiralul Pierre Lacoste.

Planul prevedea scufundarea navei Rainbow Warrior afl ată la ancoră 
în portul neozeelandez Auckland, lăsând mica fl otilă de iahturi fără 
conducere, fără nava lor amiral. Amiralul Lacoste a trimis o echipă care 
mai întâi a studiat zona și apoi, la 10 iulie 1985, doi scafandri autonomi au 

minat nava. Prima explozie a produs o gaură în bordaj prin care putea intra 
un automobil. A urmat, după șapte minute, o a doua explozie, iar vasul s-a 
scufundat. Cu acest prilej a fost ucis Fernando Pereira, un fotograf olandez 
de 35 de ani, afl at pe navă.

Din nefericire pentru amiralul Lacoste, operaţiunea a produs vâlvă și, 
la scurt timp, doi dintre agenţii lui au fost arestaţi în Noua Zeelandă. Ei 
treceau drept turiști, soţ și soţie, intraţi în ţară cu pașapoarte elveţiene.

Au mai fost arestaţi trei subofi ţeri, care imediat după explozie părăsiseră 
Noua Zeelandă pe un iaht, dar a trebuit ca aceștia să fi e eliberaţi pe motive 
de procedură. Submarinul francez Rubis, afl at în zonă, i-a luat la bord, după 
care a scufundat iahtul.

Cei doi „turiști elveţieni” arestaţi, Cpt. Dominique Prieur și Mr. Alain 
Mafari au fost judecaţi în Noua Zeelandă și condamnaţi la câte 10 ani 
închisoare pentru omor din imprudenţă și câte 7 ani pentru incendiere 
voluntară (cu executare simultană). Imediat Franţa a executat presiuni 
asupra Noii Zeelande, blocând importurile de produse lactate din această 
ţară, ceea ce reprezenta o adevărată catastrofă economică pentru micul 
stat din sudul Pacifi cului. Franța a obţinut astfel un acord conform căruia 
cei doi să își execute pedeapsa într-o închisoare militară franceză. După 
transfer cei doi au făcut mai puţin de doi ani închisoare și au fost eliberaţi, 
întorcându-se la Paris (el la 14.12.1987, ea la 6.05.1988), unde au primit 
decoraţii și și-au reluat cariera.

Pentru a liniști spiritele, amiralul Pierre Lacoste și-a dat demisia arătând 
că „nu persoana mea era implicată, ci funcţia”. A demisionat, de asemenea, 
ministrul Apărării, Charles Hernn (DGSE era în subordinea Ministerului 
Apărării). În tot acest timp, Mitterand clama public dorinţa lui fermă de 
„a se afl a adevărul” și a dispus formarea unei comisii de anchetă. În doar 
câteva zile, fără a-i intervieva pe Lacoste, ai cărui oameni erau în mod 
limpede executanţii atentatului. Comisia a decis că guvernul nu e implicat.

Intervenţia brutală a Franţei, cu caracter terorist, a fost dezavuată 
în toată lumea. Ea nu a fost uitată nici acum, dovadă fi ind numeroasele 
articole, evocări, reportaje televizate prilejuite de împlinirea a 20 de ani de 
la eveniment. În presa din Franţa, președintele Mitterand a fost prezentat 
într-o caricatură ca un frogman care explică tinerilor: „Pe vremea aceea 
numai președinţii aveau voie să execute acţiuni teroriste”.

Le Monde și New York Times scriau la 12 iulie 2005:
„Iată învăţămintele la cea de a 20-a comemorare a scufundării navei 

Rainbow Warrior. Guvernul, chiar și cele din ţările democrate, sunt capabile 
de crime, de acte de terorism împotriva unor ţinte civile. Guvernele, chiar 
și cele din ţările democrate, acoperă și neagă aceste crime. Liderii, chiar și 
lideri democraţi, mint lumea, vor minţi lumea și vor nega rolul lor în acte 
de sălbăticie teroristă.

Prima femeie profesor de oft almologie din lume, 
Elena Densușianu-Pușcariu s-a născut în urmă 

cu 148 de ani în oraşul Făgăraş, într-o familie de 
cărturari. După ce a absolvit Facultatea de Medicină, 
la 24 de ani și-a susținut  teza de doctorat, devenind 
astfel prima femeie doctor în medicină din România. 
Și-a continuat apoi studiile la Paris unde a lucrat în 
laboratorul de anatomie patologică al profesorului  
Victor André Cornil, cel care publicase împreună cu 
Victor Babeș primul tratat de bacteriologie din lume. 

După ce s-a reîntors în țară a lucrat, o scurtă 
perioadă, ca preparator la Laboratorul de Anatomie 
Patologică al Facultății de Medicină din București. 
Din aprilie 1921 a obținut postul de profesor titular la 
Catedra de clinică și teorie oft almologică din Iași, post 
pe care l-a ocupat până în 1940, când s-a pensionat, 
devenind astfel prima femeie profesor de oft almologie 

din lume. A avut și o bogată activitate didactică pe care 
a realizat-o atât în mijlocul studenților, cât și în clinică, 
alături de colegii mai tineri cărora le spunea:  „Fiți 
atenți, lucrați pe ochii și cu ochii oamenilor, vederea 
pe viață a lor depinde de priceperea, vrednicia, atenția 
și conștiinciozitatea noastră.” 

Chiar şi după ce a ieșit la pensie savanta și-a 
continuat activitatea științifi că, făcând cercetări care 
corelau oft almologia cu geriatria. A scris peste o sută 
de lucrări ştiinţifi ce, publicate în volume şi reviste 
româneşti şi străine. Pe lângă activitatea de medic 
și de cercetător a avut şi preocupări artistice, fi ind 
scriitoare, artist plastic şi traducătoare. S-a stins din 
viață la vârsta de 91 de ani iar în memoria sa serviciul 
oft almologic al Spitalului “Sf. Spiridon” din Iaşi îi 
poartă astăzi numele. 

Sursa: www.romania-actualitati.ro

FAPTE ŞI VREMIFAPTE ŞI VREMI

ELENA DENSUȘIANU-PUȘCARIU ELENA DENSUȘIANU-PUȘCARIU 
PRIMA FEMEIE PROFESOR DE OFTALMOLOGIE DIN LUMEPRIMA FEMEIE PROFESOR DE OFTALMOLOGIE DIN LUME
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Medicina clasică DE CE NU SCAPI DE BALONARE

Dimineaţa, pantalonii încap fără probleme. După-amiază însă, îi 
simţi foarte strânși în talie, deși nu ai mâncat exagerat la masa de 

prânz. Îţi sună familiar?

O persoană din șase se confruntă periodic cu această problemă 
supărătoare, balonarea (sau meteorism, denumire medicală). Deși nu-i 
gravă, poate crea sufi cient de mult disconfort, uneori chiar și durere încât 
să-ţi strice traiul de zi cu zi.

CUM SE MANIFESTĂ
În urma digestiei, cu toţii avem o anumită cantitate de gaz în tractul 

digestiv. Asta  nu înseamnă că toţi suferim de balonare. În mod curent, 
gazele digestive sunt evacuări în mai multe moduri: fi e prin eructaţii, fi e 
sunt absorbite în sânge și de aici preluate de plămâni și eliminate prin 
aerul expirat, fi e sunt „consumate” de bacteriile intestinale. Ei bine, dacă se 
produc prea multe gaze ori persoana este mai sensibilă la gazele prezente 
în mod fi resc în intestin, apare balonarea, care se manifestă prin eructaţii 
excesive, senzaţie de stomac umfl at (care se mărește cu câţiva centimetri 
sau chiar se dublează în timpul zilei, revenind la normal pe durata nopţii), 
dureri abdominale, fl atulenţă. Din când în când oricine poate resimţi un 
disconfort legat de prezenţa gazelor în intestine, dar, de obicei, neplăcerea 
dispare de la sine, într-un timp scurt. La unele persoane, această tulburare 
gastrointestinală revine cu obstinaţie.

CE ANUME O PROVOACĂ
Ocazională sau frecventă, balonarea poate avea la origine diverse cauze.
Înghiţim mult aer
Fără să știi, în timpul zilei înghiţi mult aer, mai ales dacă mănânci în 

grabă, ești stresat, fumezi, mesteci gumă.
Soluţii. Mănâncă încet și mestecă pe îndelete alimentele. Abţine-te să 

vorbești în timp ce mănânci, ca să nu înghiţi aer.
Mănânci multe legume și fructe
O dată bogată în fi bre (legume, fructe, leguminoase, cereale integrale) 

poate favoriza formarea gazelor, fi brele fi ind greu de digerat.
Soluţii. Notează tot ce mănânci ca să descoperi ce alimente îţi provoacă 

neplăcutele gaze (ceapă, varză, fasole uscată, struguri, ciuperci) și evită-le 
sau consumă-le în cantităţi mai mici. În ce privește leguminoasele (fasole 
boabe, mazăre, năut), s-a observat că, dacă sunt consumate regulat, fl ora 
intestinală se adaptează în timp și se vor forma mai puţine gaze. Atenţie și 
la crudităţi, poate nu le tolerezi prea bine!

Bei acidulat
Apa carbogazoasă, sucurile cu acid, șampania, berea – bulele de dioxid 

de carbon din aceste băuturi se dilată în intestine, ducând la umfl area 
abdomenului.

Soluţii. Dacă ai observat că anumite băuturi te balonează, hidratează-te 
cu apă plată și infuzii de plante, iar când e vorba de alcool, alege să bei un 
pahar cu vin sec.

Ai o intoleranţă alimentară
Poţi suferi multă vreme de balonare, dureri de burtă, diaree până să-ţi 

dai seama că, de fapt, ai o intoleranţă alimentară de pildă la gluten (prezent 
în cereale), lactoză (în zahăr natural din lapte și lactate) sau la fructoză (se 
găsește din belșug în fructe deshidratate, miere, pepene verde, mere, pere, 
mango, struguri).

Soluţii. Dacă laptele nu-ţi priește, alege lactate fără lactoză sau îmbogăţite 
cu lactoză (enzimă care ajută la digerarea lactozei). Dacă bănuiești că 
fructoza e vinovată, alege fructe cu un conţinut mic de fructoză (banane, 
fructe de pădure, pepene galben, ananas). Ca să verifi ci dacă suferi de 
sensibilitate la gluten, exclude o perioadă alimentele care conţin gluten 
(grâu, orz, secară) și vezi dacă simţi vreo ameliorare.

Suferi de o boală pe care n-o știi
Multe boli digestive, precum toxiinfecţia alimentară, sindromul 

colonului iritabil, diverticuloza, sunt însoţite, printre altele de balonare.
Soluţii. Dacă nu găsești o explicaţie pentru stările frecvente de balonare, 

adresează-te medicului gestroenterolog, singurul în măsură să descopere 
cauza și să-ţi prescrie tratamentul adecvat.

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

La începutul lunii martie, în 9 zile, Biserica 
săvârşeşte pomenirea celor 40 de ostaşi care 

au fost torturaţi în Sevasta Armeniei la începutul 
secolului al IV-lea. Pilda de statornicie şi tărie în 
credinţă şi dârzenie a mucenicilor îngheţaţi în apa rece 
a lacului este pentru noi astăzi extrem de grăitoare, în 
contextul sacrifi cării idealurilor de dragul unui trai 
comod şi cât mai relaxat.

Dintru început, creştinii au fost prigoniţi pentru 
că aveau o altfel de credinţă, neînţeleasă de ceilalţi. Ei 
erau suspectaţi de multe lucruri ascunse şi în seama 
lor s-au pus multe fapte neadevărate, cum ar fi  aceea 
a incendierii Romei, în vremea împăratului Nero. 
Creştinii nu sunt înţeleşi nici astăzi, pentru că ei sunt 
printre puţinii oameni care cred într-o altă lume, nu 
doar în aceea care se vede cu ochiul liber şi se poate 
pipăi. Din acest motiv, creştinii nu se concentrează 
la acumularea de capital material, ci dimpotrivă, la 
îmbogăţirea spirituală.

Persecuţia împotriva creştinilor, reînnoită la 
sfârşitul secolului al III-lea, pe vremea împăratului 
Diocleţian, i-a afectat pe mulţi cetăţeni ai Imperiului 
Roman. Au avut de suferit pe motive religioase şi 
cei care aveau funcţii de stat sau soldaţi în armată. 
Prin scrisoarea adresată de către Sfântul Împărat 
Constantin cel Mare lui Liciniu, care împărăţea peste 
partea de est a imperiului, datată în 313, persecuţiile 
împotriva creştinilor ar fi  trebuit să înceteze în 
întregul imperiu. În această perioadă tulbure, când 
guvernatorii de provincii încă mai urmăreau creştinii, 
are loc martiriul celor 40 de ostaşi romani în Armenia.

Tradiţia ne spune că guvernatorul Agricola, în 

timpul împărăţiei lui Liciniu, a afl at că unii ostaşi cred 
în Iisus Hristos şi a poruncit ca aceştia să fi e prinşi şi 
închişi. După ce li s-a propus să se lepede de credinţă, 
iar aceştia au refuzat, ostaşii au fost pedepsiţi. Ca 
măsură extremă, ostaşii cu pricina, în număr de 40, 
au fost aruncaţi pe o vreme friguroasă în apa lacului 
de lângă localitatea Sevasta din Armenia, actualmente 
localitatea Sivas din Turcia.

Cea mai veche consemnare a acestor mucenici 
se afl ă într-o predică a Sfântului Vasile cel Mare, 
Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, rostită într-o 
biserică ridicată în cinstea mucenicilor. Din această 
predică avem informaţii despre felul în care s-au 
produs evenimentele muceniciei ostaşilor din 
Sevasta. În timp ce aceştia tremurau de frig, noaptea, 
în lac, unul dintre ei a cedat şi a ieşit din apa îngheţată. 
Văzând acest lucru, paznicul care avea grijă să nu 
fugă prizonierii, şi-a declarat credinţa în Hristos şi 
s-a aruncat în apă, unde a şi murit. Spre dimineaţă, 
trupurile înţepenite ale ostaşilor mucenici au fost 
scoase din apă, iar cei care mai trăiau au fost ucişi. 
Trupurile au fost atunci arse, păstrându-se doar mici 
bucăţele de oase care nu fuseseră mistuite de foc. 
Acestea au fost duse de creştinii evlavioşi în diferite 
cetăţi, dintre care una a fost şi Cezareea, acolo unde 
s-a şi zidit biserica vizitată de Sfântul Vasile. Un alt 
sfânt părinte capadocian, Grigorie de Nisa, a rostit 
două omilii despre Sfi nţii 40 de mucenici în biserica 
închinată lor. Sfântul Grigorie şi-a înmormântat 
părinţii trupeşti lângă părticelele din moaştele 
Sfi nţilor mucenici din Sevasta. Sfântul Efrem Sirul, de 
asemenea, i-a elogiat pe cei 40 de mucenici. Istoricul 

bizantin Sozomen a asistat la afl area moaştelor unora 
din cei 40 de mucenici la Constantinopol, în timpul 
împărătesei Pulheria. În Apus, Sfântul Gaudentius, 
Episcop de Brescia, după un pelerinaj făcut în Orient, 
a ridicat la întoarcere o biserică în cinstea sfi nţilor 
mucenici, la începutul secolului IV, predica de la 
sfi nţirea căreia s-a păstrat până astăzi. Cultul sfi nţilor 
40 de mucenici a început apoi să ia amploare şi în 
Apus. La Roma, în apropierea Bisericii Santa Maria 
Antiqua, la Forumul Roman, a fost descoperit un 
paraclis din secolul V, închinat de asemenea Sfi nţilor 
40 de mucenici. Pictura paraclisului, păstrată până 
azi, îi înfăţişează pe cei 40 de mucenici în lacul din 
Sevasta.

Vieţile sfi nţilor ne dau şi numele mucenicilor care 
au pătimit în lacul îngheţat din Armenia veacului 
al IV-lea: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, 
Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, 
Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, 
Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, 
Leontie, Gorgonie, Teofi l, Dometian, Gaie, Atanasie, 
Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, 
Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie.

SFINȚII 40 DE MUCENICISFINȚII 40 DE MUCENICI
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DINCOLO DINCOLO 
DE ARENĂ DE ARENĂ 

ÎN AȘTEPTAREA ÎN AȘTEPTAREA 
PLAY OUT-ULUIPLAY OUT-ULUI
Petrolul Ploiești a ieșit serios 

șifonată din seria infernală de 
patru jocuri cu primele formații din 
fruntea Superligii, nereușind să obțină 
nici măcar un punct din disputele cu 
Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB și 
CS Universitatea Craiova.

Așadar, Florin Pârvu nu a avut 
deloc viață ușoară pe banca tehnică 
a echipei sale de sufl et, așteptând 
acum meciurile din play out pentru 
a-și îndeplini obiectivul de a menține 
Petrolul în prima ligă. În ultima 
etapă a sezonului regular, ploieștenii 
se vor deplasa în Trivale, acolo unde 
FC Argeș, care nu a mai câștigat de 
15 etape (!), l-a demis pe antrenorul 
Marius Croitoru și l-a angajat pe un 
fost conducător, Răzvan Tunaru.

Se anunță un fi nal de sezon foarte 
interesant în prima ligă de la noi, atât 
în play off , cât și în play out. Pe noi 
ne interesează ca Petrolul să își atingă 
obiectivul, la capătul unei sezon pe 
care l-a început destul de curajos. 

5 SPORTIVI CONVOCAȚI 5 SPORTIVI CONVOCAȚI 
PENTRU CAMPIONATUL MONDIALPENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

Cinci dintre sportivii secţiei de 
kempo a CSM Ploiești, pregătiți 

de către Ghiocel Petrea, au fost convocaţi 
pentru Campionatul Mondial de Kempo – 
Ediţia a 19-a, care va avea loc în perioada 
26-30 aprilie a.c., în Portugalia, la Caldas 
de Rainha. Aceștia sunt juniorii Edwin 
Petrea, Robin Mihai, Richard Oghinciuc 
și Luca Frăsineanu și seniorul Costel 
Pasniciuc.

Dintre juniori, Edwin se afl ă la cea 
de-a treia experienţă internaţională de 
asemenea anvergură, el reprezentând CSM 
Ploiești și România și la Campionatul 
Mondial de MMA din 2021, de la Sofi a, unde a obţinut medalia de bronz, și din 2022, de la Abu Dhabi, unde a 
ocupat locul al 5-lea. La rândul lui, Costel Pasniciuc este un sportiv rutinat pe plan internaţional, fost luptător 
în Glory, una dintre cele mai puternice promoţii de Kickboxing din lume.

CINCI MEDALII LA CINCI MEDALII LA 
CAMPIONATELE NAȚIONALE U21 INDIVIDUALCAMPIONATELE NAȚIONALE U21 INDIVIDUAL

Sportivii secţiei de judo a CSM-CFR-CSȘ Ploiești 
au participat, vineri și sâmbătă, la Focșani, 

la Finala Campionatelor Naţionale de Judo pentru 
Juniori 1 – „U21” individual, reușind să obţină cinci 
medalii, dintre care una de aur, una de argint și trei 
de bronz. Cea mai bună performanţă a fost reușită 
de Rareș Arsenie, care a devenit campion naţional la 
categoria de greutate „-90 kg”, în timp ce Alexandra 
Ciurcă a devenit vicecampioană la categoria „-57 kg”. 
Cele trei medalii de bronz au fost obţinute de Alexia 
Cristea (-44 kg), Andrei Cristescu (-66 kg) și David 
Ţugui (+100 kg). 

Sportivii de la CSM-CFR-CSȘ Ploiești sunt 
pregătiţi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai 
Trandafi rescu, Doru Munteanu și Cosmin Slăveanu.

La competiţia de la Focșani au participat 255 de 
sportivi de la peste 95 de cluburi din ţară.

Baschet

CSM Petrolul Ploiești „U14” este, pentru al treilea an consecutiv, 
campioana României la baschet masculin, după încă un sezon în 

care nu a cunoscut gustul înfrângerii! Au fost, de data aceasta, 26 de victorii 
consecutive obţinute de-a lungul ediţiei de campionat “2022-2023”, cea mai 
frumoasă fi ind, fără îndoială, cea obţinută acum câteva zile, în fi nala cu ACS 
Dan Dacian București! Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan și Marian Angelian au 
câștigat cu 73-63 (19-17, 28-17, 13-11, 13-18) o partidă desfășurată într-o 
atmosferă senzaţională, cu aproape 1000 de spectatori prezenţi în tribune 
și două galerii care au cântat neîncetat, indiferent de scorul de pe tabelă. 
Victoria a confi rmat cele două succese obţinute de CSM Petrolul Ploiești în 

acest sezon în faţa bucureștenilor, una 
în campionat, alta în EYBL, și a răsplătit 
echipa care a alergat mai mult, a fost 
mai agresivă și are, indiscutabil, două 
individualităţi care pot face diferenţa la 
această categorie de vârstă: Vlad Borcan 
și David Iordăchescu. 

Pentru CSM Ploiești au jucat: Vlad 
Borcan (27 puncte, 2×3, 13 recuperări), 
David Iordăchescu (19, 3×3), Tudor 
Mihalea (8, 1×3), Teodor Mihalea (7, 
1×3), Andrei Marcu (6), Andrei Nicolae 
(3), Ciprian Coniac (2), Ștefan Dobre 
(1), David Ilie, Alexandru Petre, Rareș 
Tudorie, Roberto Săndulescu. Listei 
campionilor li se adaugă Filip Barbu și 
Darius Coman, care au evoluat, și ei, 
de-a lungul Turneului Final.

Conform tradiţiei, Federaţia Română 
de Baschet a oferit și premii individuale, iar CSM Petrolul Ploiești a avut trei 
remarcaţi: conducătorul de joc Ciprian Coniac a fost declarat “cel mai bun 
pasator”, având 19 assisturi, David Iordăchescu a fost considerat “cel mai de 
perspectivă jucător”, iar Vlad Borcan a fost declarat MVP-ul competiţiei! 
Totodată, David Iordăchescu și Vlad Borcan au fost incluși în “best 5” 
al Turneului Final, alături de Horia Păsat (ACS Dan Dacian București), 
Darius Miron (U-BT Cluj-Napoca) și Răzvan Buzguţă (CSM CSU Oradea). 
Celelalte premii individuale le-au revenit lui Răzvan Buzguţă (CSM CSU 
Oradea – cel mai bun recuperator) și lui Mihai Popa (ACS Stomart Praxis 
Iași – cel mai bun marcator – 109 puncte).

ECHIPA U14 DE LA CSM PLOIEȘTI, ECHIPA U14 DE LA CSM PLOIEȘTI, 
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV!CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV!
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Patinaj viteză CS PETROLUL PLOIEȘTI, CS PETROLUL PLOIEȘTI, 
REZULTATE EXCELENTE ÎN SEZONUL DE IARNĂ REZULTATE EXCELENTE ÎN SEZONUL DE IARNĂ 

Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a dominat 

concursul de patinaj viteză din cadrul 

Cupa României, desfășurat în perioada 17-18 

decembrie 2022, pe pista Arena Lodowa din 

Tomaszow – Polonia, în condiții de gheață, 
temperatură și organizare foarte bune.

La această competiție au participat 5 cluburi: 
C.S.S. Sibiu, C.S. Mureșul Tg. Mureș, C.S.M. 
Brașov, C.S.M. Ploiești și C.S. Petrolul Ploiești, 
care a luat startul cu 23 de sportivi, la diferite 
categorii de vârstă.

Sportivii pregătiți de către Ion Ilie Opincariu 
și Dorin Zărnescu au obținut 7 Locuri 1, după 
cum urmează: Popa Amalia la categoria juniori 
F (7-8 ani), Nica Mihai la Juniori E (9-10 ani), 
Felea Irina la juniori D (11-12 ani), Mereuță 
Alexandru la juniori D (11-12 ani), Morărescu 
Maia Maria la juniori C (13-14 ani), Șerban Luca 
la juniori C (13-14 ani), Pârvu Teodora la juniori 
B    (15-16 ani)

4 Locuri II: Iacov Maria la categoria juniori F, 

Arsene George la categoria juniori F, Avramescu 
Alessia la juniori E, Radu Călin la juniori E

4 Locuri III: Mincu Matei la categoria juniori 
F, Felea Eufi mia la juniori E, Vintilă Darius la 

juniori E și Mereuță David la juniori D.

Locuri cu puncte pentru Cupa României: 

Găinușă Soraya la categoria juniori E - loc 5, 

Vișan Ines la juniori E - loc 6, Arsene Maria, la 

juniori D - loc 6. Constantin Ilinca s-a clasat pe 

locul 7, foarte aproape ca timp chiar de locul 4. 
Locuri fără puncte, din cauza căderii în timpul 
concurării la una dintre probe, dar cu potențial 
de a reuși la următorul concurs, au aparținut 
următorilor sportivi: Doana Teodora, Catargiu 
Ruxandra, Merlan Andreea, Tompi Ioana.

Clasament pe Cluburi:
1.      C.S. Petrolul Ploiești        89 pct.
2.      C.S.M. Corona Brașov    31 pct.
3.      C.S. Școlar Sibiu               31 pct.
4.      C.S. Municipal Ploiești   21 pct
5.      C.S. Mureșul Tg. Mureș  12 pct.

PARTICIPARE LA TABĂRA 
INTERNAȚIONALĂ DE LA 

COLLALBO (ITALIA)

De asemenea, au participat 
la o tabără și un concurs 
internațional la Collalbo 
(Italia) cu cei mai buni sportivi. 
Pista este descoperită, fi ind 
situată într-un peisaj superb, 
cu vedere excelentă asupra 
munților Dolomiți, ea fi ind 
amplasată la o altitudine de 
1000 metri. Sportivii noștri au 
avut condiții foarte bune de 
pregătire și concurs, dar au fost, 
totuși, la latitudinea condițiilor 
meteo. În zilele de concurs a 
fost relativ bine, soare cu nor 

puțin vânt, temperatura oscilând de la –3 grade 
până la +3 grade.

Participanții au provenit din Italia, Austria, 
Germania, Olanda, Polonia, Estonia, Lituania, 
Norvegia, Suedia, Spania, Ungaria și România. 
Clubul nostru a participat cu 13 sportivi, toți 
făcând un bun progres tehnic și înregistrând 
recorduri personale, într-un concurs foarte 
puternic, cu sportivi de elită internațională.

Locuri pe podium au obținut: Eufi mia Felea, la 
juniori E - locul 2, Irina Felea, la juniori D - locul 
2, Alexandru Mereuță, la juniori D - locul 3.

Sponsorii sezonului au fost: Clubului Sportiv 
Petrolul, Mobel Auto Dealer Skoda Ploiesti, S.C. 
Pecef Tehnica Ploiești, S.C. Otter Distribution 
România, Amalind Ploiești, Mistar Proiect 
Ploiești, Osztasar Păulești, Fundația Allianz-
Țiriac Arena patinoar Otopeni, Matei Conf 
Grup București, Advanced Transport Solutions 
București, Oltina Urlați, Frăția Ortodoxă Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe, părinții și bunicii 
sportivilor noștri.

Atletism

DARIUS CORNESCU - 

CAMPION AL ROMÂNIEI ÎN 

PROBA DE 60 m - 6.91 sec!

ȘTAFETA 4 x 400 m CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI ( TEODOR 

MARIN - RUBEN CHIVI - DARIUS CORNESCU - ALEXANDRU 

BLĂNARU) !

ALEXANDRU BLĂNARU - 

VICECAMPION AL ROMÂNIEI LA 

400 m - 50.35 sec.!

În perioada 4-5 martie 2023, în Sala de atletism «Ioan Soter» din cadrul 
Complexului Național Lia Manoliu din București, s-au desfășurat 

întrecerile din Finala Campionatului Național rezervat juniorilor 1 (U20), 
la care atleții de la CSS Ploiești,  pregătiți de profesorii Maria Andrei și 
Florin Andrei, au reușit,  după o prestație excelentă, să obțină două titluri 
de Campion al României și o medalie de argint! 

Primul titlu de campion al României a fost obținut de sportivul Darius 
Cornescu, elevul pregătit de prof. Maria Andrei reușind în cursa de 60 m, 

cu timpul de 6.91 sec., să intre în posesia medaliei de aur. 
Al doilea titlu de campion al României a fost obținut de ștafeta 4 x 400 

m băieți a CSS Ploiești, care, în componența Darius Cornescu - Ruben 
Chivi - Teodor Marin - Alexandru Blănaru, avea să obțină medaliile de 
aur, cu timpul de 3.09.59 min. Medalie de argint a obținut și sportivul 
Alexandru Blănaru, elevul pregătit de prof. Florin Andrei reușind, în 
cursa de 400 m, cu timpul de 50.35 sec., să intre în posesia titlului de 
vicecampion al României.

CSS PLOIEȘTI – DUBLĂ CAMPIOANĂ A CSS PLOIEȘTI – DUBLĂ CAMPIOANĂ A 
ROMÂNIEI LA CAMPIONATUL NAȚIONAL U20ROMÂNIEI LA CAMPIONATUL NAȚIONAL U20
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Cică românii sunt pe locul 28 în topul 
celor mai fericiți oameni în 2022. Țara 

noastră a facut un salt spectaculos, de 18 poziții, 
față de ediția precedentă a clasamentului World 
Happiness Report.

Lideră rămâne în continuare Finlanda, urmată 
de Danemarca, Elveția și Țările de Jos. Calitatea 
vieții oamenilor din fi ecare țară este evaluată în 
funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor, 
speranța de viață sănătoasă, generozitate, sprijin 
social, libertate pentru a face alegeri pentru sine 
și percepția asupra corupției din fi ecare țară. 
Mai puțin fericiți decât românii sunt spaniolii, 
italienii, croații, bulgarii și turcii. Păi da, românii 
sunt atât de fericiți, că de-aia au plecat vreo 5-6 
milioane în Italia și Spania alea nefericite...

-Fericit, da, sunt nespus,
Extazul ăsta mă usucă...
Când în cap se dă de sus,
Mie-mi vine dor de ducă!

Dar stați că asta nu este tot. Experții de la 
compania britanică Pour Moi au realizat 

o analiză a celor mai frumoși oameni de pe glob, 
având în vedere postările și comentariile de pe 
site-ul Reddit.  Astfel, din cele 50 de țări 
analizate,  s-a descoperit faptul că India ocupă 
primul loc în topul celor mai frumoase 
naționalități, urmată de S.U.A., Suedia, Japonia, 
Canada, Brazilia, Franța, Italia, Ucraina și 
Danemarca.  România  ocupă locul 26 în topul 
celor mai frumoși oameni de pe glob, depășind 
țări precum Venezuela (locul 31),  Portugalia 
(locul 35), Ungaria (locul 38) sau Cuba (locul 46). 

-Darnică n-a fost natura
Și nu e foarte arătos.
Dar de-i vezi caricatura...
Românu-i chiar cel mai frumos!

Dat afară din AUR după ce și-a agresat fi zic 
nevasta, deputatul Dumitru Viorel Focșa 

a anunțat, luni, în plenul Camerei Deputaților, că 
s-a înscris într-un partid nou, Uniunea Națiunii 
Române. Focșa a susținut că „incidentul” a fost 

„generat de soție prin gelozie extremă”. El a 
recunoscut că a luat-o „de după gât” și „la ușa 
dormitorului a mai fost o busculadă, a fost atinsă 
și de ușa camerei, iar atunci când a văzut că-i 
sângerează nasul s-a potolit”.

-Și-a schimbat partidul dragul
Nu știm dacă și năravul.
Întrebarea este alta:
Acum îți mai bați nevasta?

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, spune 
că până la fi nalul anului rata infl ației va 

fi  de maximum 9 procente! Acest lucru ar trebui 
să aducă și prețuri mai mici, însă, în prezent 
românii plătesc dublu pentru toate produsele 
de bază. Și experții BNR sunt optimiști și 
prognozează o infl ație de 7% la fi nalul acestui an. 

-Nu aș face mare caz
Că nimic nu prea cunoști.
Dar ți-aș bate în obraz:
Tu ne iei, dragă, de proști?

Hopa, ia ascultați aici poveste: la începutul 
anului școlar, fi indcă imobilul se afl ă 

în reabilitare, autoritățile locale din Pungești-
Vaslui au găsit drept soluție mutarea sălilor de 
clasă din satul Cursești Deal într-un spațiu pus 
la dispoziție de biserică, în curtea cimitirului 
unde erau organizate praznicele bisericești. Nici 
părinții și nici elevii nu s-au împotrivit deciziei, 
preferând această soluție în locul navetei la o altă 
școală din comună. Direcția de Sănătate Publică 
a găsit însă de cuviință să propună închiderea 
școlii dintre morminte, dar vestea i-a înfuriat pe 
părinți...

-De ce i-ați sancționat
Să pricep fac un efort.
Nu vă fi e cu bănat:
Învățământul nu e mort?

Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub 
numele de Selly (22 de ani), este unul 

dintre cei mai iubiți vloggeri din acest moment! 
Tânărul are un succes fulminant în mediul online 
și, mai nou, în cinematografele din România, 
unde apare în diferite fi lme românești, în calitate 
de actor, dar și în calitate de producător. Prezent 
în platoul de la Kanal D, în cadrul emisiunii „40 
de întrebări cu Denise Rifai”, acesta le-a dezvăluit 
telespectatorilor că nu prea a avut timp să 
citească: „îmi place să am dezbateri cu oamenii, 
îmi place să mă contrazic într-un mod elevat. 
Până la vârsta aceasta am citit vreo 15 cărți din 
câte îmi aduc aminte. Nu am avut timp pentru 
așa ceva”...

-Să te ferească Domnul să ai parte
De cel ce nu citește-o carte,
Dar și mai mult, în cercurile culte,
De cel ce n-a citit, dar scrie multe...

Fosta prezentatoare TV, Dana Războiu, 

a declarat că „e foarte mult mercur în 

televiziune. Mulți colegi au făcut boli grave, nici 

nu vreau să le rostesc. Și boli metabolice sau de 

imunitate. E foarte mult mercur în aparatură și, 
mai ales, în fostele becuri. Sunt neoane, în care 
e mercur. Dacă e funcțional, nu e o problemă, 
dar dacă se sparge și rămâne acolo, nu e înlocuit, 
atunci devine o mare problemă.”

-Mercurul e periculos
Și nu vorbești, Dana, în van.
Dar infi nit nesănătos
Este veninul din...ecran!

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


