
„Împăraților răi le place puterea absolută, iar celor buni, libertatea cu măsură.”
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MARE, SCUMP, 
INEFICIENT 
ȘI EXTREM DE 

MURDAR
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Și când zic murdar, mă 
refer la moral. Dar și la 

modul propriu.
Ați ghicit! Este SISTEMUL 

BUGETAR.
Supradimensionat, plin de 

pile și mai puțin de oameni 
competenți, plătit peste 
sistemul privat și categoric 
peste ceea ce produce, ai 
cărui oameni sunt, în marea 
lor majoritate, de un tupeu 
jegos, cu harfe de intelectuali 
doar pentru că au terminat 
o facultate, pe undeva prin 
căminele Liceului Energetic, 
ori în nu știu ce mansardă 
prăfuită, la “cu taxă” de 
șmecher. Așa arată sistemul 
bugetar românesc.

Se pompează bani în ei, 
ca să nu plece din spitale, și 
drept răsplată lasă pacienții 
muribunzi fără gărzi. Se 
pompează bani în ei prin 
parchete și tribunale, ca să nu 
mai fi e tentați să dea decizii 
contra fi rii, dar au ajuns să 
se creadă mici Dumnezei 
și trăiesc din prescriere în 
prescriere și din concedii 
paradisiace în sejururi all-
inclusive. Se pompează bani în 
ei prin direcții și servicii de dat 
vântul la vale și ridicat apa în 
nori. Se premiază amenzile și 
contravențiile în detrimentul 
analizelor de bun simţ din 
controalele “fi nanțiștilor” de 
la stat, cu program luni-joi, 
10.00-14.00.

Și ne mai miră tupeul lor? 
Pe mine nu! Mai ales că pentru 
greșelile lor plătim tot noi, nu 
ei. Pentru că nu au niciun fel de 
răspundere.

Trai pe vătrai, nenicule.
Nu mai insist. Știți și voi cu 

cine avem de-a face.

De 30 de ani orașul ăsta nu are noroc. E “nășit” de oameni veniți din mahalale. 
Sunt ăia care preferă galoșii în locul asfaltului. Care dănțuiesc la concertele 

plătite din banii lor dar au restanțe la facturi. Sunt ăia care confundă luminițele de pe 
stâlpi cu Crăciunul. 

Pare-mi-se că ursitoarele Ploieștiului i-au sortit să stea în încropeală, cârpeală 
și peticeală până s-o scurge și ultimul gram de petrol din rafi nării. Ce-o urma? 
Dumnezeu cu mila!

Ia de vedeți cum arată și anul 
acesta centrul orașului. Corturi ca 
la bâlci, raft uri ca la obor, plastice, 
scaune aduse de acasă…CIRC în 
buricul Ploieștiului.

Asta, în timp ce, de 3 ani zona promisă de promenadă este în 
paragină. Unde? Tot în buricul urbei (zona de vânzare de carte).

Păcat de munca celor care pigulesc de la începutul anului la 
mărțișoare, în speranța că fac un bănuț și că bucură oamenii, păcat că 
asociem 1 și 8 Martie cu mizeria, păcat de ploieșteni, PĂCAT!

LA PROIECTE PE HÂRTIE STĂM BINE. LA PROIECTE PE HÂRTIE STĂM BINE. 
SĂ VEDEM ȘI CUM SE SĂ VEDEM ȘI CUM SE 

MATERIALIZEAZĂ ELE!MATERIALIZEAZĂ ELE!

Marți, a avut loc Adunarea generală a Filialei Județene 
Prahova a Asociației Comunelor din România. La 

această importantă reuniune a conducătorilor din 89 de 
localități rurale (din 90) au participat, alături de președintele 
AcoR Prahova, Vasilică Diaconu, și președintele Consiliului 
Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, precum și ministrul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea. Dumitrescu 
a ținut să spună că instituția pe care o conduce „a încheiat 

parteneriate cu 
toți primarii din 
județ, indiferent de culoarea lor politică. Iar acest lucru se 
vede în proiectele afl ate în derulare, cum ar fi  cele de apă, 
canal, gaze, centuri ocolitoare etc, dar și în cele fi nalizate, 
cum ar fi  distribuția celor peste 12.000 de tablete pentru elevii 
din mediul rural.” Președintele CJ a vorbit și despre bugetul 
județului: „Prahova are unul dintre cele mai mari bugete 
de județ din țară, care provine nu atât din venituri, cât din 
atragerea de fonduri europene. Este anul în care, împreună 
cu primarii, trebuie să punem proiectele noastre în practică 
și să îmbunătățim condițiile de viață ale prahovenilor.” Ne 
permitem și noi o apreciere: da, sunt enorm de multe 
proiecte prin PNI „Anghel Saligny” și PNRR, precum și 
cele din exercițiul fi nanciar multianual european 2021-
2027; să vedem însă dacă primarii sau CJ le vor pune în 
practică!

PRIMII PAȘI PENTRU PRIMII PAȘI PENTRU 
NOCTURNA DE PE „ILIE OANĂ”NOCTURNA DE PE „ILIE OANĂ”

Autoritatea municipală a lansat procedura de achiziție a serviciilor de 
proiectare și asistență tehnică a lucrărilor de reabilitare a instalației de 

nocturnă de pe Stadionul „Ilie Oană”. Valoarea estimată a contractului este de 
17.000 de lei, fără TVA. Investiția în sine însă este aproximată la 3,2 milioane de lei. 
Suma pentru această investiție va fi  asigurată de Consiliul Județean Prahova-2,7 
milioane de lei și Primăria Ploiești-500.000 lei.

Apa Nova promite Apa Nova promite 
investiții de peste 12 investiții de peste 12 

milioane de leimilioane de lei

Teodora Pârvu Teodora Pârvu 
(CS Petrolul Ploiești), (CS Petrolul Ploiești), 

4 locuri I la Inzell, la junioare 14 locuri I la Inzell, la junioare 1
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34,5 MILIOANE 
DE LEI AR 

URMA SĂ COSTE 
PARCAREA 

SUPRAETAJATĂ 
DE PE STRADA 

GRIVIȚEI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Legislativul municipal a avut în atenție proiectul 
de hotărâre inițiat de primarul Andrei Volosevici 

privind aprobarea documentației tehnice, faza studiu 
de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru 
parcarea supraterană din zona centrală a orașului, de pe 
strada Griviței. Proiectantul a propus ca soluție tehnică 
o construcție de tip demisol, parter plus trei etaje, cu o 
suprafață construită la nivelul solului de 1.498 mp. Parcarea 
ar urma să dispună de 160 de locuri pentru autoturisme, 
din care 4 locuri pentru persoanele cu dizabilități și 4 stații 
rapide de încărcare pentru mașini electrice, 21 locuri moto 
și 9 locuri velo. Valoarea investiției este de 34,5 milioane 
de lei, inclusiv TVA, iar durata estimată a execuției a fost 
fi xată la 12 luni.

În prezent, orașul dispune de 2.262 de locuri de 
parcare amenajate, plus un număr neprecizat de parcări 
de reședință. De asemenea, Ploieștiul are o parcare 
publică supraterană pe strada Cuza Vodă și alta privată 
a Winmarkt Omnia (750 de locuri). Reamintim că, la 
preluarea mandatului, în noiembrie 2020, Andrei Volosvici 
vorbea despre realizarea unor parcări supraetajate în zona 
Democrației și Dealu cu Piatră.

ȚARA ARDE ȘI BABA SE PIAPTĂNĂ

Secretarul de stat în cadrul Ministerului 
Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu, a anunțat 

că a fost transmisă spre validare, la Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (ANAP), documentația de 
atribuire pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru 
largirea la trei benzi a autostrăzilor A1, A2 și A3. Lucrările 
de modernizare sunt prevăzute însă doar pentru anumite 
sectoare de drum:

-Autostrada A1 Bucuresti-Pitești, integral (109,6 km);
-Autostrada A2, pe sectorul de drum cuprins între 

București și Fundulea;
-Autostrada A3, pe sectorul de drum cuprins între 

Moara Vlăsiei și Dumbrava.
Scriosteanu a mai precizat că „obiectivul general al 

proiectului constă în sporirea efi cienței tehnico-economice 
a rețelei de transport din România și în îmbunătățirea 
vitezei de călătorie și condițiilor trafi cului de mărfuri. 
Sursa de fi nanțare a lucrărilor e reprezentată de fonduri 
externe nerambursabile, iar durata contractului este de 18 
luni, în care sunt prevăzute atât expertizele tehnice, cât și 
studiile de fezabilitate.”

Acuma, să vă spunem de ce credem noi că „țara arde și 
baba se piaptănă”.

România nu a terminat, la nici peste 20 de ani de la 
începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania. Are în 
lucru apoi Autostrada Moldovei, tronsonul Pitești-Sibiu, 
prin Valea Oltului, Iași-Târgu Mureș, Ploiești-Comarnic-
Brașov etc. Deci ce facem, în loc să construim drumuri de 
mare viteză unde nu sunt, lărgim la trei benzi autostrăzile 
care de bine, de rău există? E un fel de hai să tocăm bani pe 
studii, fi indcă e greu de presupus că proiectul acesta va fi  
pus în practică în următorii 15 ani!

UN SECRETAR DE STAT VISEAZĂ 
LA LĂRGIREA AUTOSTRĂZILOR 

EXISTENTE, CÂND ÎN ALTE ZONE 
NU AVEM DE FEL!

Anual, Primăria Ploiești plătește o anumită cotă de 
bani către asociațiile din care a consimțit să facă 

parte. Recent, consilierii locali au votat ca municipalitatea 
să plătească  216.134 lei drept contribuție anuală pentru 
anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare 
„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 
Prahova”. Știți care, nu? Asociația aceea care a dat câștig 
de cauză unui operator care ne lasă foarte des cu gunoaiele 
de la blocuri neridicate... Alți 45.000 lei vor merge către 
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
Prahova, o entitate care chiar nu știm ce face pentru 
orașul Ploiești.

UNDE SE MAI 
DUC BANII 

DUMNEAVOASTRĂ
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

0788 565232 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

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

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
MAMA GEMENILOR CARE AU MURIT 

DUPĂ CE AU CĂZUT DE LA ETAJUL 
10 AL UNUI BLOC DIN PLOIEȘTI, 
CONDAMNATĂ LA ÎNCHISOARE

Mama gemenilor care au murit în 2021, la 
Ploiești, după ce au căzut de la etajul 10 al unui 
bloc, a fost condamnată la trei ani de închisoare 
cu executare pentru infracțiunea de ucidere din 
culpă. Decizia instanței este defi nitivă. Ancheta 
derulată în acest caz a stabilit că în momentul 
producerii tragediei, mama gemenilor se afl a 
într-o altă încăpere unde asculta muzică și 
transmitea live pe Facebook. Tragedia s-a 
produs în data de 11 august 2011. Cei doi copii, 
cu vârsta de 2 ani, au căzut de la etajul 10 al unui 

bloc situat pe Bulevardul Republicii din Ploiești. 
Echipajele medicale ajunse la fața locului nu 
au mai putut face nimic pentru salvarea celor 
doi copii. În baza deciziei instanței, mama 
gemenilor a fost încarcerată la Penitenciarul de 
Femei Târgșoru Nou. 

EXPLOZIE URMATĂ DE INCENDIU LA 
HOMORÂCIU

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru localizarea și lichidarea unui 
incendiu produs în urma unei explozii în 
satul Homorâciu, comuna Izvoarele. Explozia 
s-a produs pe fondul unei acumulări de gaze. 
Incidentul a fost soldat cu două victime. Un 
bărbat în vârstă de 65 de ani a suferit arsuri de 

gradul I și II, pe 5% din suprafața corpului. O a 
doua victimă, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a 
fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean Ploiești. Aceasta prezenta 
arsuri de gradul I și II pe 30% din suprafața 
corpului. 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Aleșii locali au votat patru hotărâri privind 
aprobarea unor documentații tehnice și a 

indicatorilor tehnici pentru mai multe obiective. 
Primul dintre acestea se referă la amenajarea 

unui loc de joacă în Parcul „Mihai Eminescu”. 
Studiul recomandă un scenariu de lucru destul 
de scump, în valoare de 584.736,63 lei. Dacă ne 
gândim bine, cu o jumătate de milion ar putea fi  
cumpărate vreo două apartamente, nu?

Al doilea proiect presupune actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „bazin de înot”, faza SF, 
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
308/29.08.2019 (strada Ghighiului). Iar aici avem 
o valoare cam imposibil de suportat de bugetul 

local: 147.331.914 lei. Vechiul deviz de lucrări se 
oprise undeva, la suma de 97 milioane de lei. Ar 
fi  deci o majorare de aproape 65%. În privința 
bazinului, nu ne putem refuza o ironie: dacă 
și Consiliul Județean Prahova va construi un 
bazin olimpic la Parcul Vest, cu cel ce-l va realiza 
Primăria Ploiești, s-ar putea să ne împiedicăm în 
ele...

Al treilea proiect se rezumă la actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ,,Extindere capacitate 
cămin de bătrâni“, faza SF, aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 491/28.11.2019. 
Noua valoare a lucrărilor este aproximată la 
8.281.287 lei, o creștere așadar de  63,4% (devizul 

din 2019 avansa suma de 5.214.302 lei).
În fi ne, ultimul proiect vizează aprobarea 

studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„realizare microstație de epurare în cartierul 
Mitică Apostol.” În acest caz, costurile sunt 
estimate la 7.458.366 lei.

Acum chiar e greu de înțeles de ce Consiliul Județean Prahova a avut 
nevoie de doi ani pentru dotarea și fi nisajele la clădirea nouă a 

Școlii Speciale nr. 1 Ploiești, botezată de fapt Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă nr. 1? Difi cil de dat un răspuns, în afară de faptul că așa e la stat, 
un veșnic „lasă-mă să te las”. Construcția a început undeva, prin 2019, 

deși banii prin PNDL II au fost alocați din 2017. Fostul președinte al CJ, 

deputatul Bogdan Toader, a avut aceeași mirare. Acesta a scris: „în sfârșit, 

elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Ploiești, fosta Școală 

Specială nr. 1, au parte de condiții normale de desfășurare a activităților 

specifi ce acestei unități de învățământ.

Când am plecat de la conducerea CJ Prahova, clădirea era gata. Mai era 
nevoie de câteva branșamente la utilități. A fost nevoie de mai bine de doi 
ani pentru ca peste 140 de copii să se bucure de confortul și de dotările pe 
care echipa CJ le-a prevăzut în proiectul derulat cu fonduri PNDL și din 
bugetul județului. Dar...mai bine mai târziu decât niciodată.”

Între noi fi e vorba, doi ani pentru construcție (2019,2020), doi ani 
pentru dotări, utilități și fi nisaje ((2021,2022) și alți doi pentru începerea 
proiectului (2017,2018), cam aceasta este rețeta instituțiilor de stat! Ne 
întrebăm dacă oamenii aceștia lucrează la fel de încet la casele lor!

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
NR. 1 ESTE GATA DUPĂ APROAPE 4 ANI DE LA 

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR

Comuna Olari, județul Prahova, titular al 

proiectului CONSTRUIRE, RECONSTRUIRE 
ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 
COMUNA OLARI, JUDEȚ PRAHOVA, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 

etapei de încadrare de către APM Prahova, în 

cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE, 

RECONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE 

DRUMURI LOCALE COMUNA OLARI, JUDEȚ 

PRAHOVA, propus a fi  amplasat în Comuna Olari, 

județul Prahova – sate componente: Olari, Olarii 

Vechi și Fînari.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele 

care o fundamentează pot fi  consultate la sediul 

autorității competente pentru protecția mediului 

APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino 
nr. 306, în zilele de luni – vineri, între orele 9-13, 
precum și  la următoarea 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.

Anunțuri • Anunțuri • Anunțuri • AnunțuriP

INVESTIȚII ALE PRIMĂRIEI PLOIEȘTI, INVESTIȚII ALE PRIMĂRIEI PLOIEȘTI, 
SCUMPITE CU PESTE 63-65 % SCUMPITE CU PESTE 63-65 % 

Anunț public privind decizia de încadrare COMUNA OLARI, JUDEȚUL PRAHOVA
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Evenimentul a fost organizat în Dubai, Emiratele Arabe Unite, sub egida EUMMAS 
ACADEMIC CONOSRTIUM și a fost găzduit de Skyline University College 

(SUC) – instituție academică de prestigiu din Dubai, afl ată sub patronajul ASR Sheikh 
Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qassimi.

  EUMMAS – Asociația Europeană pentru Marketing și Management -   este o 
organizație internațională non-guvernamentală și non-profi t care își propune dezvoltarea 
științei în Europa și la nivel global, acționând ca mentor, leader, purtător de cuvânt si 
asociație profesională.

Din 2020, Dl. Aurelian Gogulescu a fost ales Vicepreședinte Onorifi c al EUMMAS, 
alăturându-se astfel unui grup select de personalități internaționale cu activitate și 
conexiuni în științe sociale, economice și diplomație economică.

  În această calitate, în data de 22 februarie, Dl. Aurelian Gogulescu a susținut în 
plenul Conferinței EUMMAS de la Dubai o prezentare cu tema “Economic Diplomacy – 
Comprehensive Synergy between Business-Academia-Diplomacy”, ilustrată cu exemple 
de bună practică din activitatea Camerei de Comerț și Industrie Prahova și totodată din 
experienţa sa de Consul Onorifi c al Republicii Macedonia de Nord la Ploiești.

În aceeași zi, Dl. Aurelian Gogulescu a primit o distincție din partea organizatorilor 
pentru activitate susţinută în domeniul diplomației economice.

La eveniment au participat numeroase personalități : înalți reprezentanți diplomatici 
în EAU (Consuli Generali, reprezentanți ai Ambasadelor), somități din lumea academică, 
reprezentând țări și instituții de învățământ marcante de pe 4 continente – Europa, Asia, 
Africa și America – precum și oameni de afaceri proeminenți din EAU.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ EUMMAS 
ACADEME2SOCIETY

În perioada 21 – 23 februarie 2023 Dl. Aurelian 
Googulescu, Președintele CCI Prahova și Vicepreședinte 

al CCI România pentru Diplomație Economică a participat 
la Conferința Internațională EUMMAS Academe2Society,  cu 
tema “Global Social and Technological Development and 
Sustainability”.

Biroul de Presă,  CCI Prahova

Vă informăm că, spre marele nostru regret, 
prin decizia autorităţilor române, Centrul 

Rus pentru Știinţă și Cultură își va suspenda 
activitatea începând cu luna august 2023. 

Totodată, dorim să vă informăm că toate 
obligaţiile actuale ale Centrului Rus pentru Știinţă 
și Cultură cu privire la desfășurarea cursurilor de 
limbi străine, a cercurilor creative, precum și a 
evenimentelor culturale și știinţifi ce programate 
pentru perioada primăvară-vară vor fi  respectate. 

Ca și până acum, vă așteptăm de luni până 
vineri la adresa noastră de pe Bulevardul Lascar 
Catargiu. 

Vă vom informa în prealabil despre data exactă 
a închiderii efective a Centrului Rus pentru Știinţă 
și Cultură din București. 

CASA RUSĂ DIN CASA RUSĂ DIN 
BUCUREȘTIBUCUREȘTI

EFORTURILE NE SUNT EFORTURILE NE SUNT 
RĂSPLĂTITE ŞI PRIMIM RĂSPLĂTITE ŞI PRIMIM 
VEŞTI BUNE DE LA ANL!VEŞTI BUNE DE LA ANL!
Sunt foarte încântat de vestea pe 

care am primit-o de la ANL!
Ne-a fost aprobat blocul pentru 

specialiştii din învăţământ şi din 
sănătate. Noi punem la dispoziție 
terenul, iar #ANL va construi blocul.

Acesta este rezultatul unui demers 
pe care l-am început încă din 2020, de 
când mi-am preluat  mandatul.  După 
doi ani în care am continuat să insist 
și să sper că eforturile noastre nu sunt 
în zadar, ANL ne-a dat această veste 
extraordinară!

Va fi  un bloc cu patru etaje, în total 
20 de apartamente, pe str. Uniunea Europeană.

Vor fi  apartamente cu chirie pentru profesori 
și cadre medicale. Sperăm ca prin această 
facilitate #Câmpina să devină și mai atractivă 
pentru specialiști, oameni care vor să vină în  
orașul nostru, dar nu au unde locui.

În demersul către ANL am cerut sprijin și 
pentru construirea unui bloc cu chirie pentru 
tinerii sub  35 de ani.

Sper din sufl et ca și această solicitare să 
primească un răspuns favorabil, așa cum am 

primit în cazul blocului pentru specialiști!
După cum vedeți, în Câmpina nu construim 

doar blocuri sociale!
 La nivel național, s-au realizat 852 de unități 

locative în Iași (165 de apartamente), Cluj (26), 
Teleorman (45), București (100), Satu Mare 
(16), Tulcea (76), Suceava (82), Sibiu (95), 
Timiș (84), Bistrița-Năsăud (48), Brăila (31), 
Mureș (24), Bihor (30), Călărași (12) și Olt (20).

Primarul orașului Câmpina, 
Alin Moldoveanu

BRAD CĂZUT PESTE UN AUTOTURISM 
PE DN1, LA AZUGA

Două persoane care se afl au într-un 
autoturism pe DN1 au trăit clipe de coșmar 
după ce un copac s-a prăbușit chiar pe mașina 
în care se afl au. Totul s-a întâmplat pe DN1, 
km 135+800, la ieșire Azuga. Un brad a căzut 
peste un autoturism afl at în mișcare, dar 
și peste un stâlp de curent electric. La fața 
locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Prahova, dar și echipaje medicale de 
la Serviciul de Ambulanță și SMURD. 
Conducătoarea auto, în vârstă de 32 de 
ani și un pasager, în vârstă de 35 de ani, 
care prezentau diverse traumatisme, au 
fost transportați la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești pentru acordarea de îngrijiri de 
specialitate. Trafi cul rutier în zonă a fost 
întrerupt, pentru a permite intervenția 
echipajelor de salvare.
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ÎNCEP LUCRĂRILE LA 
PUNTEA PIETONALĂ 

DE LA PANTAZI
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TÂNĂR REȚINUT DUPĂ CE A FURAT 
SCULE DINTR-UN IMOBIL

Polițiștii din cadrul Secției nr.10 de poliție 
rurală Valea Călugărească au reținut un bărbat 
în vârstă de 29 de ani, bănuit de săvârșirea 
infracțiunii de furt califi cat. „În fapt, la data 
de 17 spre 18 februarie a.c., polițiștii au fost 
sesizați despre faptul că din interiorul unui 
imobil au fost sustrase mai multe scule electrice, 
prejudiciul cauzat fi ind de aproximativ 3.500 
de lei. În urma cercetărilor și a verifi cărilor 
efectuate polițiștii au identifi cat și ulterior 
depistat  persoana bănuită de săvârșirea faptei ca 
fi ind un bărbat în vârstă de 29 de ani din comuna 
Valea Călugărescă”, a anunțat Inspectoratul de 

Poliție Județean Prahova. În baza probatoriului 
administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de 
ore, urmând să fi e prezentat unităţii de parchet 
competente pentru luarea unei alte măsuri 
preventive. „Cercetările sunt continuate de 
polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
furt califi cat”, a anunțat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova.

BĂRBAT DIN PLOIEȘTI CERCETAT 
PENTRU FURT

Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de poliție 
Ploiești au fost sesizați despre faptul că o 
persoană, care în urmă cu trei zile ar fi  sustras 
un bun dintr-un magazin, la acel moment se 
afl a din nou în incinta unității. „Din verifi cări 

a reieșit că, la data de 23 februarie a.c., 
administratorul unei societăți comerciale a 
constatat faptul că de pe raft ul unității lipește 
o boxă audio, motiv pentru care a vizionat 
înregistrările sistemului de supraveghere și a 
observat că în urmă cu o zi, persoana care a 
sustras bunul are aceleași semnalmente cu cea 
din magazin de la momentul apelului. Persoana 
bănuită de comiterea faptei a fost identifi cată 
ca fi ind un bărbat în vârstă de 60 de ani, din 
municipiul Ploiești”, a precizat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. În cauză, potrivit 
IPJ Prahova, cercetările sunt continuate de 
către polițiștii Secției nr.2 de poliție Ploiești sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

APA NOVA PROMITE 
INVESTIȚII DE PESTE 
12 MILIOANE DE LEI

Apa Nova ar trebui să execute în acest an lucrări  în valoare de 
12.667.608 lei ( 9.909.608 lei fond lucrări și 2.758.000 lei fond 

prioritar). Cel puțin așa sugera proiectul de hotărâre privind, cităm, 

<<aprobarea programului de investiții „Fond lucrări” și a programului de 
investiții „Fond prioritar” obligație Concesionar pentru anul 2023 în cadrul 
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare>>. Prețioasă formulare 
pentru niște investiții, nu-i așa? Anul trecut, afl ăm că operatorul de apă-
canal ar fi  utilizat 9.473.121 lei-fond lucrări și 1.036.016 lei-fond prioritar. 
Dacă sunteți curioși ce-și propune Apa Nova să realizeze în acest an, ca 
investiții, afl ăm așa: reînnoire rețele de apă potabilă-2.355 ml; reînnoire 
rețele de canalizare-943 ml; branșamente apă-75 buc.; protecție contra 
incendiilor-25; guri de scurgere-20; racorduri de canalizare-10; capace 
de canalizare-20; pompe submersibile foraje și alte echipamente-4 buc.; 
echipamente stație clorinare; achiziție sisteme de citire de la distanță; alte 
utilaje și echipamente (motopompe, dispozitive electrice etc.).

Deși a primit bani de la Consiliul Județean Prahova anii trecuți pentru 
acest obiectiv, Primăria Valea Călugărească anunță abia acum că, 

începând cu data de 01 martie 2023, încep lucrările de modernizare a 
punții pietonale accidental carosabilă peste râul Teleajen, între satul 
Pantazi si satul Berceni. Autoritățile locale, prin glasul primarului Ioana 
Neagu, au transmis că șantierul va fi  deschis pentru aproximativ două 
luni. Pe perioada derulării lucrărilor, accesul autovehiculelor pe punte va 
fi  interzis, însă traversarea pietonală va fi  îngăduită. 

Centrul Județean de Cultură Prahova, instituție afl ată în subordinea 
Consiliului Județean Prahova, a organizat, în perioada 27 februarie-1 

martie, Târgul de mărțișoare, găzduit de parcarea dintre Palatul Culturii 
și Parcul Toma Socolescu. Evenimentul, spun inițiatorii, a reprezentat  „o 
oportunitate pentru a descoperi frumusețea meșteșugurilor tradiționale 
românești și pentru a achiziționa obiecte hand-made, lucrate cu migală și 

pasiune de meșteri populari, artiști plastici și artizani din județul Prahova. 
Fiecare meșter, artist sau artizan a prezentat vizitatorilor diverse tehnici de 
lucru, oferind informații despre materialele folosite și tehnicile de realizare.”

Separat, asta ca să știm, dacă mai era nevoie, că Primăria Ploiești este 
certată cu Consiliul Județean, municipalitatea a organizat în felul său 
inconfundabil propriul târg de mărțișoare, de data aceasta fără pretenția 
unor meșteșuguri populare.

FIECARE CU 
MĂRȚIȘOARELE LUI

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

Ă Ă Â Ă Ă Â

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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INCENDIU VIOLENT DE VEGETAȚIE 

USCATĂ ÎN COMUNA JUGURENI
Pompierii din cadrul Detașamentului de 

Pompieri Mizil au intervenit, cu o autospecială 
de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui 

incendiu violent de vegetație uscată. Focul a 
izbucnit pe raza localității Jugureni. Forțele au 
fost suplimentate cu o autospecială de primă 
intervenție și comandă. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Prahova a precizat că focul a 
afectat o suprafață de aproximativ 65 de hectare 
de vegetație uscată. Din fericire incendiul nu s-a 
extins în zona de locuințe. Pompierii militari 
au reușit localizarea și stingerea incendiului, 
urmând să stabiliească, ulterior, cauza care a 
condus la izbucnirea focului. 

TÂNĂR REȚINUT. ESTE ACUZAT DE 
INFRACȚIUNEA DE VIOL

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii 
de Munte au fost sesizați de către un tânăr de 20 

de ani din comuna Gura Vitioarei despre faptul 
că ar fi  fost victima unei infracțiuni de viol. „Din 
cercetări a reieșit faptul că la data de 22 februarie 
a.c., în jurul orei 22.30,  tânărul în cauză în 
timp ce se afl a în comuna Gura Vitioarei ar fi  
fost constrâns de către un alt tânăr să întrețină 
raporturi sexuale orale. Tânărul de 17 ani, bănuit 
de comiterea faptei, a fost condus la unitatea de 
poliție pentru audiere”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. Tânărul acuzat de 
comiterea infracțiunii a fost reținut de către 
polițiști, iar ulterior judecătorul de drepturi 
și libertăți din cadrul Judecătoriei Vălenii de 
Munte a admis propunerea procurorului și a 
emis pe numele tânărului mandat de arestare 
preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

2 ORAȘE ȘI 10 COMUNE DIN PRAHOVA NU MAI 
ÎNDEPLINESC CRITERIUL PRINCIPAL PENTRU A 

RĂMÂNE UAT-URI DE SINE STĂTĂTOARE

Spuneam, cu ceva vreme în urmă, că Prahova a pierdut 67.769 de 
locuitori. Dacă în 2011, județul avea 762.886 de locuitori, în 2022, 

aceasta a scăzut la 695.117 de locuitori, pierderea fi ind așadar de 8,88%. În 
cele 14 orașe (Ploiești-rangul I, Câmpina-rangul II, 12 orașe-rangul III), 
populația a scăzut cu 44.110 de locuitori. Cea mai severă pierdere, în cifre 
absolute, se înregistrează la Ploiești (minus 29.406 de locuitori), dar ca 
rată de scădere, rezultată prin raportarea la populația din 2011, cele mai 
drastice date vin de la Slănic, cu un minus de 22,62%!

Două localități urbane, Azuga și Slănic, și-au pierdut fi e și măcar un 
criteriu din cele ce le justifi că prezența în rândul localităților urbane, odată 
ce populația a scăzut sub 5.000 de locuitori. Cel puțin așa stau lucrurile 
statuate prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului național, Secțiunea a IV-a, Rețeaua de localități. (vezi tabel)

Teoretic, acestea ar trebui să-și piardă statutul. Practic nu se va întâmpla, 
fi indcă Azuga și în urmă cu 12 ani avea sub 5.000 de locuitori și a rămas la 
rangul de oraș.

În privința comunelor, șase dintre acestea au mai puțin de 1.000 de 

locuitori: Cosminele-926 de locuitori, Jugureni-449, Lapoș-983, Salcia-

843,Talea-925 și Tătaru-784. Altele patru,  Boldești Gradiștea-1.433 de 
locuitori, Călugăreni-1.013, Cărbunești-1.450 și Secăria-1.078 au populație 
sub 1.500 de locuitori.

În cazul localităților rurale, legea defi nește următoarele condiții: 
populația minimă-1.500 de locuitori; potențial economic care să asigure 
echilibrul bugetar al comunei; legături pe drumuri sau pe calea ferată între 
satul reședință de comună și celelalte sate componente; dotări-primărie, 
școală primară și gimnazială, dispensar uman, farmacie sau punct 
farmaceutic, post de poliție, stație/haltă C.F. sau stație de transport auto. Și 
în acest caz, singura condiție pierdută se referă la numărul de locuitori. Și 
în acest caz am putea vorbi despre îndeplinirea criteriului principal pentru 
desfi ințarea celor 10 comune, dar în mod practic nu se va întâmpla acest 
lucru cel puțin până la recensământul viitor.

Localitate Populatie 
2011

Populatie 
2022 Diferențe %

Azuga 4.440 3.901 -539 -12,14

Slănic 6.034 4.669 -1.365 -22,62

MARE, SCUMP, INEFICIENT ȘI EXTREM DE MURDAR

Ce mă 
irită însă, 

poate și mai rău, 
este faptul că 

miticii ăștia, chiar dacă n-au fost 
parașutați în sistemul bugetar, cu 
toții, cu atitudinea asta de fl egmă 
în gât, prin contactul cu el s-au 
corcit.

Intrați pe holurile instituțiilor 
de stat, poliție, fi nanțe, 
administrații, direcții de 
urbanism, de sănătate, taxe și 
impozite, statistică etc etc și vedeți 
o altă lume. Una hidoasă! Cu afi șe 
A4 lipite pe uși, cu gresie lipsă, cu 
geamuri stricate, cu calculatoare 
pe care zace praful de două 
degete, cu mormane de dosare 
trântite pe holuri, cu dulapuri 
câș, cu fețe acre și plictisite sau 
cu funcționari care îți vorbesc în 
timp ce își desfac sandvichul cu 

brânză, cabine de wc blocate de 
angajați, pentru ca nu care cumva 
să fi e murdărite de cei “pentru 
care vin la muncă”, cu ghișee prin 
care abia auzi ce ești întrebat…

O imagine dezolantă.
Iar tabloul mizerabil continuă 

la exterior cu fațade care stau să 
cadă, trepte lipsă, acoperișuri 
prin care plouă.

Repet. Intr-un sistem extrem 
de bine plătit, pentru ceea ce 
produce pentru societate.

Îngrijorător este faptul 
că oamenii care populează 
mastodonții de beton numiți 
instituții de stat nu că nu mai 
observă neajunsurile astea, ci 
chiar sunt indignați dacă sunt 
“deranjați” cu întrebări simple, 
de genul “dar dumneavoastră vă 
place?”.

Și, pentru că nu vreau și nu 
îmi place să generalizez, sunt 
sigur că în instituțiile amintite 
sunt și oameni care au bun simț 

și încearcă să întoarcă societății 
ceva pentru banii primiți la 
salariu. Dar sistemul e mult 
prea îmbâcsit și strâmb, încât 
corupe aproape orice om normal, 
transformându-l, înrăindu-l și 
amputându-i buna credință.

Vă las, așadar, câteva poze cu 
instituții de rușine pentru cum 
arată și la interior și la exterior.

Nu înainte de a mai spune 
încă o dată ceea ce cred și strig 
de ani de zile. Sistemul bugetar 
ar trebui tăiat la jumătate. Cum? 
Simplu. Prin digitalizare, prin 
introducerea unor proceduri de 
lucru clare și prin susținerea unui 
examen național de competență, 
un fel de bacalaureat al 
funcționarilor, în urma căruia să 
rămână cei care au habar pentru 
ce ar trebui să facă când se duc 
la muncă. Iar restul să zboare la 
privat.

Până atunci însă, rabdă 
române, RABDĂ!

Marius 
MARINESCU

Continuare din 
pagina 1

ÎN MOD SIGUR ÎNSĂ, HARTA PRAHOVEI VA 
RĂMÂNE NESCHIMBATĂ
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ACCIDENT PE DN1, LA POTIGRAFU. 

MINOR LOVIT DE UN AUTO
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, pe raza 

localității Potigrafu, după ce un auto a lovit un 

minor. La fața locului s-au deplasat echipaje ale 

Poliției, ale Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Prahova, precum și echipaje medicale. 

„Din primele date de la fața locului, un bărbat 

în vârstă de 74 de ani în timp ce conducea un 

autoturism pe DN1, pe raza localității Potigrafu 

a surprins și accidentat un minor în vârstă de 14 

ani, care se afl a în traversarea părții carosabile. 
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ”, a precizat 

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru 

stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a 

produs accidentul rutier.
ACCIDENT PE DN1B, LA VALEA 

CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, pe 

raza localității Valea Călugărească. Potrivit 

primelor date, accidentul rutier s-a produs după 

ce un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost surprins 

și accidentat de un autoturism condus de un 

bărbat în vârstă de 65 de ani, în timp ce se afl a în 

traversarea părții carosabile. În urma impactului, 

pietonul a fost transportat la Unitatea de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate. Trafi cul rutier a fost restricționat 
pe banda nr.1 a sensului de deplasare Ploiești 
către Buzău, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke 
Attila, a semnat mai multe contracte sau cereri de fi nanțare prin 

diferitele programe pe care le gestionează, pe liste fi gurând mai multe 
localități din Prahova.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”
La nivel național, este vorba despre 50 de noi contracte de fi nanțare, 

în valoare totală de 504.315.645,21 de lei. Acestea vizează îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere, modernizarea unor drumuri de interes local, 
precum și înfi ințarea, modernizarea sau extinderea unor sisteme de 
alimentare cu apă și a unor rețele de canalizare. Cu aceste proiecte, numărul 
contractelor semnate, până în prezent, se ridică la 563, în valoare totală de 
5.840.049.939,51 de lei. Prahova este prezentă pe listă cu patru localități și 
cinci proiecte:

-Cornu: modernizare și extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă 
și a rețelei de canalizare, etapa I-14.796.142,29 lei;

-Urlați: reabilitare și modernizare străzi, faza a III-a, străzile 
Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Măceșului, 
Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor (bretea), Mihai Viteazul și 
Socului-11.179.949,62 lei;

-Măneciu: asfaltare și modernizare drumuri comunale -16.000.000,00;

-Florești: extindere rețea de alimentare cu apă -3.271.282,08 lei, extindere 
rețea de canalizare menajeră -9.991.468,06 lei.

PNRR, COMPONENTA 10-FONDUL LOCAL
Ministrul  Cseke Attila a semnat, de asemenea, 40 de noi contracte 

de fi nanțare, depuse prin componenta C10-Fondul Local din Planul 
Național de Redresare și Reziliență, în valoare totală de 51.384.121,04 
de lei. Contractele au fost încheiate între autoritățile publice locale din 
35 de unități administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării și vizează 
reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum 
și pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde. Până în 
prezent, prin cele patru componente ale PNRR, coordonate de Ministerul 
Dezvoltării, au fost semnate 6.231 de contracte de fi nanțare. Prahova este 
prezentă cu trei contracte:

-Dumbrava: reabilitare și modernizare Școala Învățător „Dinu 
Nicolae”-1.420.216,67 lei, îmbunătățirea efi cienței energetice a sediului 
primăriei-1.279.793,07 lei;

-Cocorăștii Mislii: instalare stații de încărcare-585.801,30 lei.

PNRR, FINANȚĂRI APROBATE
Alte 69 de noi investiții, din 48 de localități din România, depuse în 

cadrul celei de a II-a runde pentru componentele C5 - Valul Renovării 
și C10 - Fondul Local din cadrul PNRR, au fost acceptate spre fi nanțare. 
Valoarea acestora se ridică, la nivel național, la 381.457.661 lei. Prahova 
fi gurează cu două proiecte minore, din care unul nu este sigur că va primi 
bani:

-Fântânele: Efi cientizare energetica, reabilitarea clădirilor publice si 
creșterea gradului de reziliență-2.043.977,89 lei;

-Baba Ana: asigurarea de sisteme TIC/ITS, cerere aprobată parțial, în 
limita bugetului-585.801,3 lei.

10 NOI PROIECTE 
PENTRU PRAHOVA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova a obținut, în 2020, fi nanțare europeană, prin POR 
2014-2020, pentru proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă -Filipeștii de 
Târg.” Valoarea totală a investiției a fost, la data semnării cererii de fi nanțare, de 7.845.823,48 lei, 
din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%)-6.215.317,83 lei. Proiectul trebuia 
început la 1 septembrie 2020 și fi nalizat la 30 aprilie 2023. Adică fi x peste două luni și câteva zile. 
Să nu vă imaginați că perioada de fi nalizare va fi  respectată. Deocamdată CJ este tot în faza unor 
proceduri. Mai exact, se discută despre soluții tehnice, iar cea propusă de expertiză și acceptată 
de CJ Prahova este de modernizare și reabilitare a construcției C1 și demolarea construcțiilor C2 
„Grup sanitar” și C3 „Școală”. Pentru acest detaliu a fost nevoie de o hotărâre de CJ prin care să fi e 
trecute respectivele construcții din domeniul public în domeniul privat pentru a putea fi  mai apoi 
desfi ințate.

PROIECTUL EUROPEAN DE 
REABILITARE A C.S.E.I. FILIPEȘTII 
DE TÂRG, BLOCAT ÎN BIROCRAȚIE
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Ia ghiciți dvs., stimați ploieșteni, ce știe mai bine să facă Apa Nova, 
operatorul care a câștigat încă din anul 2000 gestiunea serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare din oraș? Exact, ați ghicit, să scumpească 
tariful. Iar consilierii locali să tacă invariabil mâlc și să voteze solicitările fi x 
cum sunt ele calculate de societatea franceză. Firește, este invocat contractul 
de concesiune, care zice că respectă nu știm care legi românești privind 
frecvența ajustărilor de preț. Și nu știm cum se face că ajustarea asta este 
mereu cu plus și niciodată cu minus. Deocamdată, proiectul este supus de 
formă dezbaterii publice... Indiferent de ceea ce ar spune ploieștenii, cam 
niciodată nu se ține cont de părerea lor. Scumpirea, după cum observați din 
tabelul de mai jos, e una severă: 17,28% la apă și 18,78% la canalizare. (vezi 
tabel)

Dar ca să nu-și șifoneze imaginea, în cererea de ajustare, Apa Nova anexează 
un tabel cu prețuri practicate în alte municipii din țară. Cum era și normal...
operatorul din Ploiești are printre cele mai mici tarife. Iată câteva exemple 
(exclusiv TVA): Buzău-8,23 lei/mc la apă, 6,03 lei/mc canal; Galați-6,36 lei/
mc la apă, 4,53 lei/mc canal; Iași-7,48 lei/mc la apă, 6,77 lei/mc canal etc. Dar 
poate oferim noi alte exemple: Miercurea Ciuc: 3,8 lei/mc la apă, 3,41 lei/mc 
canal, Sibiu-4,5 lei/mc la apă, 3,00 lei/mc canal.

SE LUCREAZĂ LA SENSUL 
GIRATORIU DE PE 

STRADA POLIGONULUI

Primăria Ploiești a anunțat că se întâmplă o... normalitate 
pe șantierul deschis anul trecut, de „străpungere a străzii 

Laboratorului, în prelungirea str. Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv 
deviere reţele tehnico-edilitare”: se lucrează la sensul sensul 
giratoriu dintre strada Laboratorului și Poligonului. Asta ca să 
pricepem noi că acolo nu se stă, ci se muncește. Anul trecut, în 
luna iulie, municipalitatea a semnat contractul de proiectare și 
execuție pentru proiectul de prelungire a străzii Laboratorului, în 
ideea de a asigura conexiunea dintre Bulevardul Republicii și strada 
Gh. Gr. Cantacuzino. Valoarea anunțată a proiectului a fost de 3,5 
milioane de lei fără TVA. Tot administrația spune că investiția are 
următoarele obiective: fl uidizarea circulației autovehiculelor și 
reducerea distanței de transport; reducerea timpului de transport; 
îmbunătățirea calității aerului prin reducerea noxelor; îmbunătățirea 
confortului populației; evitarea ambuteiajelor prin ocolirea zonei de 
nord-vest a municipiului.

 ,, Colectivul de redacție al ziarului Ploieștii anunță cu tristețe 

împlinirea a patruzeci de zile de la plecarea defi nitivă dintre noi a 

celei care a fost ADRIANA NICOLAE-IACOB    

farmacist primar șef al  Spitalului Municipal nr.1 Schuller timp 

de treizeci de ani, vicepreședintă – două legislaturi - a  Colegiului 

Farmaciștilor Prahova și nu în ultimul rând colaboratoare de 

mare sensibilitate și delicatețe a publicației noastre cu articole în 

pagina de școală și cultură. 

Ne exprimăm compasiunea față de soț pentru imensa și 

irecuperabila pierdere. 

DUMNEZEU S-O ODIHNESCĂ!’’

De la anul, dacă contractul încheiat între Ministerul Transporturilor 
și fi rma poloneză Alstom (Katowice), pe căile ferate din România 

vor circula 37 de trenuri noi. Garniturile vor costa în total 2.421.771.878 lei, 
fără TVA, iar fi nanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. 
Primele trenuri vor sosi în vara acestui an, urmând să fi e supuse unor probe la 
Centrul de Testări Feroviare de la Făurei. Ramele electrice fabricate în Polonia 
sunt compuse din 6 vagoane, au o viteză maximă de circulație de 160 km/h, 
351 locuri pe scaune, sistem de climatizare și conexiune wi-fi , spații pentru 
bar/bistro, accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă, zonă destinată 
distribuirii automate de bilete și aparate de compostat. Garniturile vor circula 
pe rutele electrifi cate majore ale rețelei feroviare din România: București Nord-
Constanța; București Nord- Brașov- Arad- Timișoara; București Nord- Brașov- 
Cluj; Brașov- Deda- Cluj; București Nord- Brașov; București Nord- Iași; 
București Nord- Suceava; București Nord- Galați; București Nord- Craiova- 
Târgu Jiu- Petroșani- Simeria; București Nord- Craiova- Timișoara- Arad; Cluj- 
Timișoara; Cluj- Suceava- Iași.

TRENURI NOI DE LA ANUL, 
PE RUTELE FEROVIARE 

DIN ROMÂNIA

Tarife UM Tarif actual, 
fără TVA

Tarif propus, 
fără TVA

Creștere %

Apă lei/mc, din care: 4,85 5,70 17,28

Fond lucrări 0,80 0,95
Canal lei/mc, din care: 2,17 2,58 18,78

Fond lucrări 0,36 0,43

APA NOVA FACE CE ȘTIE APA NOVA FACE CE ȘTIE 
MAI BINE: SCUMPEȘTE APA!MAI BINE: SCUMPEȘTE APA!
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Referindu-se la Statele Unite și la China, 
Macron a afi rmat: „Ne afl ăm într-o junglă și 

avem doi elefanţi pe cale să devină tot mai nervoși. 
Dacă devin foarte nervoși și începem un război, va fi  
o mare problemă pentru restul junglei. Avem nevoie 
de cooperarea multor altor animale, tigri, maimuţe 
și așa mai departe”. Și liderul francez a adăugat: 
„Vă afl aţi de partea SUA sau a Chinei? Pentru că, 
acum, tot mai multe persoane și-ar dori să vadă că 
există două ordini în această lume. Aceasta este o 
greșeală uriașă, chiar și pentru China și SUA. Avem 
nevoie de o ordine mondială unică”.

Macron a spus-o pe șleau până acum, ideea 

unei ordini mondiale unice era etichetată drept 
o teorie a conspiraţiei. Recent, YouTube, afl at 
în proprietatea Google, a produs ilaritate pe 
internet când a postat un video despre Th e World 
Government Summit 2022, în care, moderatorul 
uneia dintre secţiunile de dezbateri, Anwar bin 
Mohammed Gargash, consilier al președintelui 
Emiratelor Arabe Unite, întreabă: „Sunteţi gata 
pentru o nouă ordine mondială?” Sub postare, 
YouTube a plasat o etichetă cu un link către un 
articol de pe Wikipedia, care afi rmă: „Noua Ordine 
Mondială este o teorie a conspiraţiei care presupune 
apariţia în secret a unui guvern mondial totalitar”.

Pe de altă parte, luând cuvântul la summit-
ul G20, Klaus Schwab, fondatorul Forumului 
Economic Mondial, a recunoscut că ne îndreptăm 
inevitabil către o ordine mondială multipolară 
și că trebuie făcut totul pentru a împiedica o 
fragmentare prea mare a lumii.

Devine limpede că, din diferite cauze, mașina 
globalizării s-a defectat și a scăpat de sub control. 
Sistemul pare și el frânt în cel puţin două tabere: 
unii, ca Schwab, par resemnaţi și încearcă să 
gestioneze fărâmiţarea în propriul folos, alţii, 
ca Macron, sunt disperaţi să revină la scenariul 
iniţial, al ordinii unice.

După destrămarea Uniunii Sovietice și proclamarea independenţei 
Ucrainei, toate marile companii agricole din lume au făcut totul 

pentru a pune mâna pe terenurile foarte valoroase din Ucraina, potrivit 
Magyar Nemzet, citat de rador.ro

Desigur, politicienii ucraineni au încercat să împiedice această 
tendinţă, au vrut ca pământurile să rămână în mâinile ucrainenilor. 

Însă, din 1 iunie 2021, s-a produs o schimbare: Volodimir Zelenski a cedat 
presiunii occidentale, în primul rând americane, prin intermediul FMI, și a 
permis cumpărătorilor străini să achiziţioneze proprietăţi.

Nu este surprinzător: marile companii agricole americane, precum și 
ucrainenii care au sărit în ajutorul lor – și care înainte promiteau totul -, au 
cumpărat o treime din terenul ucrainean, în câteva luni.

Promisiunile privind împrumuturile și referendumurile favorabile 
nu au avut niciun rezultat, iar, în actuala infl aţie de război, profi turile 
suplimentare intră în buzunarele marilor companii americane, în timp 
ce Ucraina este complet ruinată, potrivit unui articol publicat de portalul 
ungar Origo și preluat de ziarul Magyar Nenzel.

COINCIDENŢE CIUDATE
În urmă cu câteva zile, a ieșit la iveală că aproximativ o treime 

din terenurile cultivate ale Ucrainei sunt deja deţinute de companii 
multinaţionale americane. Toate acestea explică temeinic de ce Statele 
Unite îi sprijină pe ucraineni cu arme. Achiziţia de terenuri de către străini 
în Ucraina a fost pe ordinea de zi de la proclamarea independenţei ţării în 
1991, dar abia în 2019 s-a accelerat, după ce Volodimir Zelenski a venit la 
putere.

Este interesant că, în 2001, a fost introdus în ţară un moratoriu de 13 
ani privind vânzarea terenurilor către străini, iar așa-numitul al doilea 
moratoriu a fost lansat în 2014, notează Origo. Rezultatul  acestuia din urmă 
a fost înlăturarea lui Viktor Ianukovici de la putere și, astfel, Poroșenko, 
ajuns la cârmă, a fost mult mai prietenos cu americanii decât predecesorul 
său, însă, după pierderea Crimeei și a unei părţi din Donbas, a fost obligat 
să intre pe o traiectorie forţată.

ÎNCĂ DIN 2018, AMERICANII AU FĂCUT LOBBY PENTRU 
PRIVATIZAREA TERENURILOR

Mai interesant este că unul dintre numerele din 2018 ale ziarului 
economic Th e Ukraine Business Journal a alocat 64 de pagini pentru a 
prezenta posibilităţile pe care le au străinii în privinţa agriculturii ucrainene. 
În revista voluminoasă se regăsesc afi rmaţii precum că Ucraina ar putea 

hrăni până la 800 de milioane de oameni, dacă se fac investiţii potrivite 
în sectorul agricol. Nu este surprinzător că, în primele pagini ale revistei, 
autorul articolelor vorbește despre necesitatea ridicării moratoriului 
privind achiziţionarea de terenuri, discutat anterior în contextul reformei 
agricole de succes din Ucraina, precum și despre admiterea capitalului 
străin. De asemenea, nu a fost nicio surpriză că revista a fost publicată în 
limba engleză. Publicaţia mai precizează că doar schemele de creditare ale 
marilor bănci americane (JP Morgan și CitiBank) pot ajuta micile ferme 
ucrainene.

Analiștii au prezis la acea vreme că, dacă moratoriul funciar nu va fi  
ridicat, economia ucraineană se va prăbuși până în 2020, fără ajutor extern. 
În publicaţie, experţii occidentali au recunoscut cum ar trebui construită o 
companie agricolă de succes.

CE S-A ÎNTÂMPLAT CU REFERENDUMUL?
Pe 4 martie 2021, Roman Leșcenko, ministrul pentru politici agrare și 

alimentaţie din Ucraina, a vorbit într-un articol de amploare publicat pe 
site-ul organizaţiei think-tank Atlantic Councii, aparţinând sferei de interes 
a lui George Soros – despre avantajele privatizării terenurilor pentru 
ţară. Desigur, el nu a spus nimic despre pericolele ce se ascund în lăsarea 
terenurilor ucrainene în mâini străine, ba, mai mult, a susţinut că toată 
lumea va câștiga din vânzarea terenurilor. În plus, a susţinut că reforma 
agrară va ajuta la ascensiunea ucrainenilor obișnuiţi și nu a miliardarilor 
ţării și că Ucraina va putea hrăni întreaga lume după reforma de succes. De 
atunci, timpul a dovedit clar că articolul ministrului a servit doar scopului 
de a fundamenta, din punct de vedere ideologic, trecerea în mâinile 
americane a suprafeţelor de terenuri ale Ucrainei.

Ministrul agriculturii a promis de multe ori că va organiza un referendum 
despre noua Lege funciară, dar până acum nu a avut loc acest referendum. 
Ba mai mult, în actuala situaţie de război nici nu se poate aștepta la vreun 
referendum în Ucraina, unde, de altfel, aproape toate partidele de opoziţie 
au fost interzise, explică portalul ungar Origo.

AJUTORUL A AVUT UN PREŢ
Acum, potrivit unor surse, companiile multinaţionale gigantice – și 

investitorii și fundaţiile din spatele acestora – deţin 28% din terenul arabil 
ucrainean, dar chiar și alte surse mai modeste vorbesc despre câteva 
milioane de hectare.

Trecerea terenurilor ucrainene în mâini străine a fost solicitată de 
Departamentul de Stat al SUA, Fondul Monetar Internaţional și Banca 
Mondială. Ucrainenii s-au opus mult timp, până când a venit Zelenski.

În urmă cu șapte ani, George Soros a spus despre Ucraina: „Eu sunt 
gata. Există idei de investiţii concrete, de exemplu în cultură și în proiectele 
de infrastructură. Aș contribui cu un miliard de dolari. Acestea trebuie să 
producă profi t. Fundaţia mea ar benefi cia de asta”. După această afi rmaţie 
a lui George Soros, organizaţiile pseudo-civile apropiate miliardarului 
american au lansat o serioasă campanie media pentru a ridica cât mai 
curând moratoriul privind achiziţionarea de terenuri în Ucraina. Iar 
exercitarea presiunii a avut succes, deoarece, de la 1 iulie 2021, s-a deschis 
drumul în faţa străinilor pe piaţa funciară din Ucraina.

Desigur, promisiunile americane nu au adus nimic: micii fermieri 
ucraineni și ucrainenii obișnuiţi nu au primit niciun ajutor de la companiile 
multinaţionale și marile bănci americane, mai menţionează Origo.

CUM A FOST CUMPĂRATĂ LA KILOGRAM CUM A FOST CUMPĂRATĂ LA KILOGRAM 
UCRAINA DE CĂTRE SUAUCRAINA DE CĂTRE SUA

AVEM NEVOIE DE ORDINE MONDIALĂ UNICĂAVEM NEVOIE DE ORDINE MONDIALĂ UNICĂ
Vorbind la summit-ul APEC în faţa liderilor mondiali, Emmanuel Macron a comparat lumea actuală cu o junglă în care trebuie pusă 

ordine, rezumă Adrian Pătrușcă pentru ActiveNews.
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MAIA SANDU MAIA SANDU 
ARE O NOUĂ ARE O NOUĂ 
CONSILIERĂ CONSILIERĂ 

ÎN DOMENIUL ÎN DOMENIUL 
JUSTIȚIEIJUSTIȚIEI

Marți, președinta Republicii Moldova, 
Maia Sandu, a semnat decretul 

prin care Veronica Bradăuțanu este numită 
consilieră prezidențială în domeniul justiției.

Veronica Bradăuțanu a fost în perioada 
2022-2023 consilieră a ministrului 

Justiției, Sergiu Litvinenco. Totodată, 
Brădăuțanu a activat pentru o perioadă în 
calitate de președintă a Colegiului Disciplinar al 
Executorilor Judecătorești și membră a Colegiului 
de Autorizare și Disciplină a Administratorilor 
Autorizați, transmite Ziarul Național.

Din 2005 și până 2010 a activat în calitate de 
juristă la Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (BERD), ofi ciul din Londra, unde 
a revenit în 2017-2021 în funcția de juristă 
principală.

Între anii 2010-2017 a activat ca expertă 
în reforme în drept comercial și civil și a 
oferit expertiză pentru Uniunea Europeană, 
Banca Mondială și Corporația Financiară 
Internațională (IFC). Veronica Bradăuțanu are o 
licență în drept, de la Universitatea de Stat din 
Moldova și un master în drept, de la Universitatea 
din Connecticut, SUA, totodată fi ind și avocată 
califi cată în statul New York.

R. MOLDOVA VA AVEA ACCES LA UN BUGET R. MOLDOVA VA AVEA ACCES LA UN BUGET 
DE 5,3 MILIARDE DE EURO, ÎN CADRUL DE 5,3 MILIARDE DE EURO, ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI „UE PENTRU SĂNĂTATE”PROGRAMULUI „UE PENTRU SĂNĂTATE”

Potrivit Ministerului Sănătății, 
asocierea la acest program 

va permite Republicii Moldova să 
participe la toate concursurile de 
proiecte lansate, ceea ce va contribui 
la fortifi carea capacităților sistemului 
de sănătate, prin îmbunătățirea 
rezilienței acestuia și a efi cienței 
resurselor, inclusiv pentru sporirea 
gradului de pregătire la situațiile de 
urgență. De asemenea, cu ajutorul 
acestui program se va îmbunătăți 
capacitatea de prevenire a bolilor, în 
special a cancerului, va fi  consolidată 

forța de muncă în domeniul sănătății, 
promovată transformarea digitală și 
va fi  facilitat accesul la medicamente 
și dispozitive medicale.

Bugetul programului pentru 
perioada 2021-2027, în valoare 
de 5,3 miliarde de euro, este 
destinat entităților și organizațiilor 
neguvernamentale din domeniul 
sănătății din țările UE sau din țările 
terțe asociate la program. Republica 
Moldova va avea acces la fi nanțare pe 
poziție de egalitate cu statele-membre 
ale UE.

„SE VA ÎMBUNĂTĂȚI CAPACITATEA „SE VA ÎMBUNĂTĂȚI CAPACITATEA 
DE PREVENIRE A BOLILOR, ÎN DE PREVENIRE A BOLILOR, ÎN 

SPECIAL A CANCERULUI”SPECIAL A CANCERULUI”

Republica Moldova va avea acces la un buget de 5,3 miliarde de 
euro pus la dispoziție de Uniunea Europeană, după ce Guvernul 

de la Chișinău a aprobat marți, 28 februarie, în cadrul ședinței ordinare, 
ratifi carea Acordului privind asocierea republicii noastre la programul „UE 
pentru sănătate”, semnat la Bruxelles pe 7 februarie 2023, transmite Ziarul 
Național.

AJUTOR ÎN VALOARE DE 200.000 AJUTOR ÎN VALOARE DE 200.000 
DE EURO DIN ROMÂNIA, DE EURO DIN ROMÂNIA, 

PENTRU INSTITUTUL MAMEI ȘI PENTRU INSTITUTUL MAMEI ȘI 
COPILULUI DIN CAPITALĂCOPILULUI DIN CAPITALĂ

Organizația apreciază faptul că Republica 
Moldova a făcut față nevoilor 

refugiaților ucraineni, de asta a răspuns cererii 
de ajutor venite din partea Institutului Mamei și 
Copilului, transmite Știri.md.

„Printre refugiații ucraineni care au ajuns în 
decursul ultimului an în Republica Moldova, cei 
mai vulnerabili sunt copiii, (unii dintre ei răniți 
atât de grav incât au avut și au în continuare 
nevoie de intervenții chirurgicale) gravidele și 
mamele. Medicii au fost nevoiți să se mobilizeze 
rapid și să depună eforturi extraordinare 
pentru a ajuta mii de noi pacienți. Au reușit să 
salveze vieți, să readucă speranțe. Sute de copii 
ucraineni s-au născut cu ajutorul medicilor 
moldoveni.

Republica Moldova a făcut față formidabil 
refugiaților care au venit din Ucraina, dar este 
nevoie să primească sprijin, mai ales că țara 
trece ea însăși printr-o situație vulnerabilă, 
amenințări de securitate și criză economică.

Tocmai de aceea, Salvaţi Copiii a răspuns 
de urgență cererii de ajutor venite din partea 
Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, 
trimițând consumabile medicale pentru 
secția Terapie Intensivă, Anesteziologie și 
blocul Prematuri, împreună cu un transport 

umanitar cu produse de îngrijire, ambele în 

valoare de 200.000 Euro. Ajutăm în continuare, 

oricând este nevoie!”, se arată într-un mesaj al 
organizației.

Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, care îngrijește copiii răniți în Ucraina, va primi 
ajutoare în valoare de 200.000 de euro de la o organizație non-profi t din România.
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Știindu-se contextul, cum și cât de subit s-a ajuns la această demisie, 
se poate intui încărcătura dramatică a evenimentului și merită, din 

punctul nostru de vedere, să apreciem gestul civilizat, demn, deloc simplu 
ce subliniază ținuta deosebită, nobilă și caracterul puternic al Nataliei 
Gavrilița. Orice ar spune niște rivali frustrați, prin comportamentul său, 
Natalia Gavrilița demonstrează mai multă inteligență decât ei, mai multă 
înțelegere a situației în care ne afl ăm. Ținuta, conduita sa e a unui om 
politic adevărat. Ea a făcut un pas înapoi în interesul formațiunii, dar și al 
Republicii Moldova. Aceasta se confi rmă și prin faptul că, felicitându-l pe 
Dorin Recean cu ocazia învestirii în funcția de prim-ministru, ambasadorii 
UE și SUA au ținut să-i mulțumească Nataliei Gavrilița pentru „modul în 
care a condus Guvernul într-o perioadă marcată de crize fără precedent 
și pentru contribuția la obținerea de către Republica Moldova a statutului 
de stat candidat la aderarea la UE” (Janis Mazeiks), „pentru conducerea și 
angajamentul ei puternic în construirea democrației în Republica Moldova 
și pentru tot ce a făcut pentru întărirea parteneriatului și a prieteniei dintre 
Republica Moldova și Statele Unite” (Kent D. Logsdon).

Ce ar trebui să învețe Dorin Recean de la Natalia Gavrilița e că faptele 

nu întotdeauna vorbesc de la sine, că e necesar să le explici, că lupta 
informațională nu se câștigă dacă nu te angajezi în luptă. Cea mai grea 
sarcină a noului guvern nu ține de realizarea programului de guvernare, 
votat de Parlament, ci de sporirea încrederii cetățenilor în guvernarea PAS, 
a intențiilor de vot pentru partidul de guvernământ la viitoarele alegeri. 
Dacă majoritatea cetățenilor crede că vina pentru creșterea prețurilor la 
gaze o poartă Maia Sandu, înseamnă că Guvernul a eșuat în comunicarea cu 
cetățenii, că propaganda, dezinformarea și manipularea au învins. Natalia 
Gavrilița este victima războiului și acesta nu s-a încheiat. Următoarea 
victimă poate fi  Dorin Recean.

La preluarea funcției de prim-ministru, Natalia Gavrilița a văzut 
relațiile cu Rusia într-o perspectivă romantică, angajându-se să promoveze 
„dialogul politic cu Federația Rusă într-un spirit constructiv și pragmatic 
în vederea dezvoltării cooperării reciproc avantajoase”, „inclusiv în 
cadrul CSI”, „în baza respectului mutual și al neamestecului în treburile 
interne”. Ea spera că Moscova va elimina „barierele tarifare și netarifare 

discriminatorii față de produsele moldovenești”, dar lucrul acesta nu s-a 

întâmplat și nu se putea întâmpla. Din programul noului Guvern nu e clar 

cum își va construi noul prim-ministru relațiile cu Rusia, numele ei nu este 
menționat în text, nu poate fi  dedusă nici atitudinea față de CSI, ceea ce ar 
putea însemna că Dorin Recean nu mai are iluzia multor politicieni de la 
noi că Moscova aștepta venirea lui la putere pentru a se comporta diferit 

în relațiile cu Republica Moldova. Dar nici tactica struțului nu îl va salva, 

ci, dimpotrivă.
Va rezista Dorin Recean, va reuși să construiască o strategie de 

comunicare cu cetățenii mai efi cientă decât a Nataliei Gavrilița? De aceasta 
va depinde și supraviețuirea Guvernului său, oricât de bine s-ar descurca 
în celelalte domenii. Guvernele care pierd bătălia informațională sunt 
măturate. Sondajele de opinie demonstrează că până și cetățenii care se 
consideră proeuropeni nu sunt imuni la propagandă și dezinformare. 
Regretatul nostru coleg și prieten, Petru Bogatu, mi-a atras cândva atenția 
că Dorin Recean este un ministru care citește cărți. A venit timpul ca prim-
ministrul Recean să demonstreze aceasta și să lupte „ca la carte”.

Nicolae Negru, jurnalist, Ziarul Național 

CE ARE DE ÎNVĂȚAT 
DORIN RECEAN DE LA 
NATALIA GAVRILIȚA

TIRASPOLUL, NEMULȚUMIT DE MODERNIZAREA TIRASPOLUL, NEMULȚUMIT DE MODERNIZAREA 
ARMATEI NAȚIONALE LA STANDARDELE NATO: ARMATEI NAȚIONALE LA STANDARDELE NATO: 
ACȚIUNILE REPUBLICII MOLDOVA PROVOACĂ NERVOZITATEACȚIUNILE REPUBLICII MOLDOVA PROVOACĂ NERVOZITATE

Tiraspolul este nemulțumit că autoritățile de la Chișinău au 
demarat modernizarea Armatei Naționale și spun că aceste 

acțiuni crează o stare de nervozitate în regiunea separatistă. Potrivit 
“ministrului de externe” al Transnistriei, Vitali Ignatiev, Tiraspolul 
are puterea militară necesară pentru a se apăra, scrie Deschide.md.

„Acțiunile autorităților R. Moldova și Ucrainei provoacă nervozitate. 
Chișinăul trece în totalitate la standardele NATO, acolo se aduce 
armament, activează centrele militare occidentale, misiunile comune 
și instructori. Transnistria se afl ă în contact continuu cu Moscova și 
societatea internațională pentru ca situația să nu iasă de sub control. 
Pentru transnistreni, garanția păcii și stabilității o reprezintă pacifi catorii 
ruși, dar republica noastră își poate apăra  cetățenii și de sine stătător” a 
declarat Ignatiev.

Acesta a mai notat că Tiraspolul nu poate fi  numit un agresor, pentru 
că nu amenință securitatea nimănui.

„Nu putem fi  acuzați că suntem un oarecare agresor de nivel regional, 
că am putea amenința pe cineva, inclusiv Ucraina sau R. Moldova. Acesta 
este un factor foarte important. Nu sunt motive pentru a aplica în adresa 
Transnistriei o astfel de retorică. Am primit peste 68 de mii de refugiați 
din Ucraina, 50 de mii deja s-au înregistrat aici și aproximativ 600 de 
copii învață în școlile noastre” a mai declarat acesta.

De asemenea, Ignatiev a mai vorbit și despre depozitul sovietic de 
muniții de la Cobasna, notând că autoritățile transnistrene depun 
toate eforturile ca acolo să nu se producă situații neprevăzute și păzesc 
obiectivul cu strictețe.

Natalia Gavrilița l-a întâmpinat pe succesorul său, Dorin 
Recean, la Guvern, ca să-i ureze bun-venit și să-i transmită 

ștafeta (dosarele prioritare) Executivului. Nu e o procedură ieșită din 
comun într-o democrație, dar în mediul nostru politic nesincronizat 
încă pe deplin cu cel european e un exemplu de urmat și pentru mulți 
alți politicieni, care se lasă luați ușor de valul emoțiilor, al supărărilor.
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COMBINEZOANELE NEGRE – O ENIGMĂ?COMBINEZOANELE NEGRE – O ENIGMĂ?

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

În luna iunie 1991, înainte de a începe ședinţa Curţii Supreme de 
Justiţie – Secţia Militară, unde se judeca procesul „lotului Timișoara”, 

am fost atenţionat de dl. col. Filip Teodorescu și de dna avocat Paula Iacob 
cu privire la faptul că, în timpul audierii mele ca martor al apărării, voi fi  
„atacat” puternic de către președintele completului, colonel Cornel Bădoiu. 
Cei doi mi-au transmis îndemnul să nu-mi fi e frică să-l înfrunt pe Bădoiu 
chiar dacă după cum spunea dna Paula Iacob, judecătorul Cornel Bădoiu 
„…mă va desfi inţa. Să-l înfrunt fără teamă”.

La ora 17,00, când am fost chemat în sală, după identifi carea mea de către 
judecător, s-a produs primul „atac”, constând în încercarea de transformare 
a mea în „martor al acuzării”.Ca urmare a obiecţiilor pe care le-am formulat, 
judecătorul Cornel Bădoiu nu și-a mai putut realiza intenţiile. După ce am 

răspuns la cele cinci întrebări formulate de Gheorghe Atudoroaie, afl at în 

boxa acuzaţilor, m-a concediat urgent. Nemulţumit că încercarea sa de a 
mă manipula nu a reușit, judecătorul Cornel Bădoiu s-a enervat și a uitat 
că avea în faţă un microfon în stare de funcţionare, deoarece procesul se 
transmitea direct la Radio Timișoara. Acasă la mine, fi ul meu a înregistrat 
tot ce a transmis postul de radio Timișoara, inclusiv afi rmaţia în surdină a 
judecătorului Cornel Bădoiu „Mariane, Mariane mi-ai încurcat borcanele!”

Greșeala de la radio și atitudinea din sala de judecată a judecătorului 
Cornel Bădoiu mi-au ridicat o serie de întrebări, cea mai mare fi ind 
referitoare la ce știu eu așa de important și nu trebuie să spun? Eu eram 
un simplu locotenent major, fără o funcţie importantă. Prezenţa mea la 
judecată o privisem ca pe o întâmplare, cineva gândind că pot să fi u un 
sprijin pentru cei afl aţi pe nedrept în postura de acuzaţi. De aceea eram 
hotărât să spun cât mai corect fără subiectivism și patimă, tot ceea ce știam.

În 1994, într-o discuţie banală cu privire la evoluţia procesului, colonelul 
Gheorghe Atudoroaie a afi rmat: „… știi tu ce a zis judecătorul Cornel 
Bădoiu despre tine? … Nu știa cum să te scoată afară mai repede, din sala 
de judecată. Erai singurul care îi puteai întoarce procesul pe dos. Nu puteai 
fi  convertit”.

Întrebarea respectivă („Ce știu eu așa de important și nu trebuie să 
spun?”) îmi revenea mereu în minte, amplifi cată de tot ce mi se întâmpla în 
cadrul SRI, unde îmi continuam activitatea de ofi ţer de informaţii.

În anul 1998 am susţinut lucrarea de licenţă la facultatea de drept cu 
titlul Problematica psihozelor de masă și consecinţe criminologice. În partea 
specială am abordat „Reacţia psihologică a mulţimilor și mass-media în 
cadrul evenimentelor din decembrie 1989 din România”. Profunda psihoză 
creată de emisiunile televiziunilor referitoare la masacrul de la Timișoara, 
psihoză care a guvernat anii ’90 în  care s-au derulat ostracizări, acte 
abominabile, procese, manipulări. În argumentaţie am prezentat punctele 
de vedere ale unor valoroase competenţe mondiale în documentul 
medicinii legale.

În Referatul lucrării, prof. dr. Milan Leonard Dressler, medic primar 
de medicină legală, licenţiat în știinţe juridice, director al Laboratorului de 
medicină legală Timișoara, apreciază: „Consider că această lucrare aduce 
un aport important și înnoitor pentru cercetarea criminologică românească. 
Constituie un capitol de criminologie de valoare inestimabilă pentru 
înţelegerea unor fenomene antisociale într-un stat democratic și de drept. 
Motivat de cele arătate în prezentul referat consider că ne afl ăm în faţa unui 

studiu de excepţie, care constituie un subiect de referinţă pentru literatura 
juridică, sociologică și psihiatrico-judiciară. Recomand autorului publicarea 
acestei lucrări în Editura Academiei. 

Timpul a mai cernut din marea manipulare din decembrie 1989 și cea mai 
mare manipulare ce a urmat din 1990. În februarie 2006 am fost invitat la 
întreprinderea „Electrobanat” de către Asociaţia de revoluţionari „Victoria” 
primul eșantion autentic de demonstranţi, constituit în 19 decembrie 1989, 
care a manifestat în curtea întreprinderii, unde mă afl am.

În cadrul manifestării s-a apreciat pozitiv prestaţia pe care am avut-o 
datorită căreia din acest nucleu nu s-au înregistrat morţi și răniţi în iureșul 
ce a avut loc. Au fost comemorate momentele importante, bineînţeles fi ind 
necesară și clarifi carea netă a prestaţiei securistului Marian Ștef, apreciată 
ca deosebit de valabilă pentru această „Revoluţie”.

În procesul verbal redactat cu această ocazie s-a reţinut, printre altele că 
am depus toate diligenţele pentru capturarea, în data de 19 februarie 1989, 
a unui grup de 10-12 persoane în combinezoane negre ce acţionau violent 
(armat) în proximitatea întreprinderii „Electrobanat” și au băgat groaza în 
rândul celor 2500-3000 de angajaţi afl aţi în curtea întreprinderii, urmare a 
ameninţărilor cu focuri de arme. „Combinezoanele negre” erau în legătură cu 
militarii de pe TAB-ul existent în zona porţii 2 a întreprinderii. Umblau cu 
canistre cu benzină incendiind un tractor afl at pe podul de peste Bega.

Se interzicea un prim aspect al răspunsului pe care îl căutam de atâta 
timp și pe care nu trebuia să-l spun în 1991. Acum am înţeles cu precizie de 
ce am încurcat „borcanele” judecătorului Cornel Bădoiu. Dacă se discuta 
de „combinezoanele negre”în 1991, nu era bine. La proces trebuia să fi u 

discreditat fundamental prin transformarea mea în martor al acuzării. Dacă 

tentativa reușea și judecătorul Cornel Bădoiu își făcea jocul și dovedea în 

văzul și auzul lumii că sunt o legumă, orice afi rmaţie pe care aș fi  făcut-o cu 
privire la „combinezoanele negre”ar fi  fost lovită de nulitate.

De răspunsul defi nitiv și indubitabil la întrebarea „Ce știu eu așa de 
important și nu trebuia să spun”, a venit în decembrie 2010, când într-un 
interviu la TV, generalul Victor Atanasie Stănculescu a recunoscut fără 
echivoc prezenţa militarilor sovietici și a „combinezoanelor negre” care 
au acţionat în Timișoara, la „Electrobanat” și nu numai.

Răspunsul este mai mult decât elocvent, chiar dacă a venit după 21 de 
ani. Cu atât mai mult cu cât acest general și tot conclavul „noii puteri” de 
la București știau acest lucru din 1989. Cred că nu este greu de stabilit că 
înaintea lui decembrie 1989, cei ce aveau să fi e exponenţii „noii puteri” știau 
de viitoarele „fapte eroice” ale combinezoanelor negre și ale ajutoarelor 
sovietice. Evident, comportamentul „puterii” la acel timp, dar mai ales 
după 1990 a fost de natură să acopere aceste realităţi.

*
**

Mărturiile prezentate de către colegii de la Sibiu, cei care au „benefi ciat” 
din plin de tratamentul oferit de „bravul” lt. colonel Aurel Dragomir, 
punctează un aspect foarte interesant.

Anumite repere de timp, referitor la ordinele date, transmise și primite, 
evidenţiază că acestea s-au comunicat și la Timișoara. În același timp, la 
aceleași date. Alături de toţi colegii mei din structura aparatului informativ 
al Securităţii, am „benefi ciat” de acele ordine. Tratamentele care ni s-au 
aplicat au diferit puţin. Norocul nostru a fost că militarii din zonă nu știau 
să tragă cu tunul.

Cred că o reconstituire a acelor momente importante va conduce sigur la 
persoane care a conceput, acceptat și dirijat regia și spectacolul. Bineînţeles 
și la susţinătorii săi.

La Timișoara mai pot fi  afl ate adevărate probe materiale, care să stea 
la baza unui proces autentic asupra evenimentelor din decembrie 1989. 
Proces care va putea avea loc atunci când Justiţia va ști ce vrea și va fi  o 
instituţie independentă.

Doresc să se reţină că am fost unul dintre ofi ţerii care au lucrat informativ 
în compartimentul de contrainformaţii economice. Contribuţia noastră s-a 
concretizat în economisirea de valută forte atât de necesară ţării. Nu am 
fost nici terorist, nici ceaușist, nici… Am fost ofi ţer de informaţii și am 
căutat să nu-mi fi e niciodată rușine de modul cum am lucrat. Nu îmi este 
rușine de ce am făcut. Nici până atunci și nici după 1989.

Colonel (r) Marian ȘTEF
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Postul Mare, sau Postul Paștilor, este perioada de pregătire pentru 
Sfi ntele Paști, fi ind asemănat adesea cu o călătorie duhovnicească 

către Săptămâna Patimilor și Înviere. Este un timp liturgic, din cadrul 
Triodului, de mare nevoință sufl etească și trupească în care se îmbină cele 
două feluri de postire: postul ascetic și postul total. Este numit „mare” 
pentru că este cel mai lung și cel mai important dintre toate posturile.

Scopul inițial al postirii de dinaintea Sfi ntelor Paști era pregătirea 
catehumenilor care urmau să fi e botezați de Paști și să intre în biserică. Cu 
toate acestea, a devenit curând o perioadă de pregătire spirituală înaintea 
sărbătorii Învierii Mântuitorului pentru aceia care erau deja creștini. Este 
simbolul viu al întregii vieții a unui om care se va împlini prin propria 
înviere după moartea în Hristos.

Postul Mare este caracterizat prin renunțarea la multe alimente, 
intensifi carea rugăciunilor publice și particulare, îmbunătățire personală 
și multă generozitate cu cei afl ați în nevoi. Este simbolul viu al întregii 
vieții a unui om care se va împlini prin propria înviere după moartea în 
Hristos. Este o perioadă de înnoire duhovnicească, o perioadă a pocăinței, 
a curățirii inimii și minții, de reîntoarcere către poruncile Domnului și 
către aproapele nostru.

Alimentele care nu sunt permise, tradițional, sunt carnea și produsele 
din lapte, pește, vin și ulei (în unele tradiții, doar uleiul de măsline nu este 
permis; în altele toate uleiurile vegetale sunt oprite). Deoarece din punct 
de vedere canonic postul strict este oprit sâmbăta și duminica, vinul și 
uleiul sunt admise în aceste zile. Dacă sărbătoarea Buneivestiri cade în 
timpul Postului Mare, atunci peștele, vinul și uleiul sunt permise în acea 
zi.

Pe lângă slujbele religioase descrise mai jos, se consideră necesar să 
se acorde o atenție sporită de către credincioșii ortodocși rugăciunilor 
de acasă adică mai multe și mai dese decât de obicei. Părinții considerau 
postul fără rugăciune ca fi ind „postul demonilor”, deoarece demonii nu 
mănâncă datorită naturii lor necorporale, dar nici nu se roagă.

În Postul Mare, în zilele de peste săptămână (de luni până vineri), 
Biserica îndeamnă la ajunare până seara. De aceea ritualul de împărtășanie 
din aceste zile a fost legat de vecernie, slujba care marchează încetarea 
ajunării. Acest ritual, destul de simplu la început, a fost înconjurat 
treptat de o solemnitate tot mai mare adăugându-i-se câteva elemente 
din rânduiala Sfi ntei Liturghii. Astfel s-a ajuns la constituirea Liturghiei 
Darurilor mai înainte sfi nțite, care a devenit unul din momentele de 
vârf ale Postului Mare prin frumusețea sa deosebită și solemnitatea sa. 
La această slujbă de seară, o parte din Trupul și Sângele Mântuitorului 
de la slujba din ultima duminică sunt împărțite credincioșilor. Atribuită 
Sfântului Grigorie Dialogul, această slujbă nu a fost alcătuită de un singur 
autor ci este opera colectivă și anonimă a întregii Biserici.

Dacă „postul ascetic” reprezintă abținerea de la anumite mâncăruri 
și băuturi și reducerea substanțială a regimului alimentar în vederea 
eliberării de sub stăpânirea poft elor trupului, „postul total” sau ajunarea 
este renunțarea totală la mâncare și băutură pe o durată scurtă de timp 
(o zi sau două) fi ind expresia stării de pregătire și așteptare. În acest sens 
ajunarea face parte întotdeauna din pregătirea pentru unirea cu Hristos 
în Sfânta Împărtășanie.

Cel mai important eveniment cultural al momentului este 
prilejuit de apariția recentă a fabulosului roman “Th eodoros” 

(Editura Humanitas, 2022) a celui mai premiat și tradus scriitor 
român al perioadei post-comuniste, Mircea Cărtărescu, unul dintre 
numele frecvent menționate pentru nominalizare la Premiul Nobel 
pentru Literatură. La rândul său, Ioan-Mihai Cochinescu a publicat 
mai multe volume de proză, ultimul dintre acestea fi ind romanul-
puzzle Vulpea lui Akira (Editura Trei – 2022). Scriitorul Ioan-Mihai 
Cochinescu a fost premiat atât de Academia Română şi de Uniunea 
Scriitorilor din România, cât şi cu premiul pentru proză “Liviu 
Rebreanu”.

Întâlnirea celor doi scriitori este oferită de Asociația Mozaic 
Comunitar din Ploieşti, ONG care organizează evenimente culturale, 
educaționale şi recreative, reprezentând un cunoscut hub comunitar 
la nivel local.

La fi nalul întâlnirii va avea loc o sesiune de autografe. În foaierul 
Filarmonicii, de la standul Librăriilor Humanitas se vor putea 
achiziționa atât romanul “Th eodoros” (Mircea Cartărescu) cât şi 
romanul “Vulpea lui Akira” (Ioan-Mihai Cochinescu).

Accesul la eveniment este gratuit, exclusiv pe bază de invitație 
tipărită. Rezervarea invitațiilor se face prin intermediul mesageriei 
de WhatsApp al Asociației Mozaic Comunitar, la numărul de telefon 
0769.999.119, în limita locurilor disponibile din sală.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Filarmonica “Paul 
Constantinescu” din Ploieşti, transmis live pe platforma Virtual 
Concert Hall şi sponsorizat de Cofetăria Andrei.

POSTUL MAREPOSTUL MARE

DIALOG DESPRE VIAŢĂ ŞI LITERATURĂDIALOG DESPRE VIAŢĂ ŞI LITERATURĂ

 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

Mircea Cărtărescu (poet, prozator, eseist, critic literar şi jurnalist 

român) şi Ioan-Mihai Cochinescu (prozator, scenarist, regizor de 

fi lm, artist fotograf şi muzicolog român) se vor întâlni pe scena Filarmonicii 

“Paul Constantinescu” din Ploieşti, într-un dialog neconvențional despre viață 

şi literatură. Pe cei doi buni prieteni scriitori îi leagă nu doar literatura, ci şi 

artele, istoria, cultura şi felul de a-şi trăi viața povestind, cum atât de inspirat 

spunea Gabriel García Márquez.
Articol de Cristina Toma Cochinescu



Nr. 2040 • 2 - 8 Martie 2023 Pagina 14
SPORT

Fotbal
Pagini realizate de Daniel Lazăr; www.ziarulploiestii.roPagini realizate de Daniel Lazăr; www.ziarulploiestii.ro

de Daniel Lazăr

Editorial

DINCOLO DINCOLO 
DE ARENĂ DE ARENĂ 

MARTIE DECISIV MARTIE DECISIV 
PENTRU PETROLUL PENTRU PETROLUL 

Scrimă Șah
ALEXANDRU MACOVEI ȘI ALEXANDRU MACOVEI ȘI 
ANTRENORUL CLAUDIU ANTRENORUL CLAUDIU 

MOLDANSCHI (CS PETROLUL) MOLDANSCHI (CS PETROLUL) 
AU REPREZENTAT ROMÂNIA LA AU REPREZENTAT ROMÂNIA LA 

C.E. DE LA TALLINC.E. DE LA TALLIN

SĂPTĂMÂNĂ DE FOC SĂPTĂMÂNĂ DE FOC 
PENTRU „LUPII GALBENI”PENTRU „LUPII GALBENI”

Cu un nou tehnician pe banca tehnică, 
Florin Pârvu, Petrolul trece prin 

cea mai difi cilă perioadă a programării 
meciurilor din acest fi nal de sezon regular 
al Superligii, cu partide cu Farul Constanța, 
CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova. 
Din primele două nu a reușit să obțină vreun 
punct, dar să sperăm că joi și duminică altfel 
vor sta lucrurile și să intrăm în play out cu 
cât mai multe puncte, care, după cum bine se 
știe, vor fi  înjumătățite.

Adevărata miză pentru „galben-
albaștri” este, la acest moment, dincolo de 
latura sportivă, și cea a obținerii licenței 
pentru sezonul viitor. Și cum este necesară 
acoperirea unei sume de circa jumătate de 
milion de euro până la mijlocul lunii martie, 
nu pot spune că nu avem furnicături pe șira 
spinării. Însă, sunt convins că toți cei care 
iubesc Petrolul (și încep aici chiar cu cei care 
conduc clubul la momentul actual) nu au voie 
să aibă pe conștiință o nedorită retrogradare 
pe criterii juridice. Așadar, echipa trebuie 
să strângă cât mai multe puncte, iar cei 
care manageriază clubul trebuie să rezolve 
chestiunea fi nanciară. Ca Petrolul să meargă 
mai departe. 

Sportivii secţiei de șah a CSM Ploiești au participat, în weekend, 
la două concursuri desfășurate în București și Ploiești, reușind să 

obţină 6 medalii, dintre care 5 de aur și una de argint.
Principala performanţă i-a aparţinut lui Alexandru Constantinoiu (11 

ani), care a câștigat concursul rezervat seniorilor în cadrul competiţiei 
„Weekend șahist bucureștean” – Ediţia a V-a.

La același concurs, Diana Popescu a ocupat locul 1 la categoria „fete, 
12 ani”, iar Cezara Ferar a ocupat locul 1 la feminin.

Sâmbătă, la Ploiești, în organizarea Clubului Sportiv „Gambitul 
Damei”, a avut loc Cupa „Micul Șahist”, prilej pentru alţi trei mici șahiști 
ai clubului să obţină medalii: Darius Nicolae a ocupat locul 1 la general, 
Maria Chirbea a luat medalia de aur la „fete, 8 ani”, iar Alexandru 
Precupanu a fost pe locul al 2-lea la „băieţi, 8 ani”.

În perioada 21-28 februarie a.c., la Tallin, în Estonia, s-au desfășurat 
întrecerile Campionatului European de Scrimă pentru Cadeți și Juniori. 

La această competiție, România a fost reprezentată de către sportivii 
Alexandru Macovei, de la CS Petrolul Ploiești și Ionuț Stroe, de la CS Triumf 
București, la proba de fl oretă Juniori masculin. Cei doi fl oretiști au avut 
grupe grele, în care s-au întâlnit cu concurenți din top 10 al clasamentului 
european.

După partidele din grupe, doar Alexandru Macovei s-a califi cat în 
tabloul de 64, iar în asaltul cu Jakub Kotek, din Polonia, a pierdut cu scorul 
de 15-13, încheind concursul pe poziția 57.

Alexandru își va continua pregătirea la CS Petrolul Ploieşti, împreună cu 
antrenorul Claudiu Moldanschi, în sala de Scrimă dotată recent cu sprijinul 
Consiliului Județean Prahova.

Petrolul Ploiești are parte 
de o săptămână de foc în 

Superligă, jucând cu campioana 
ultimilor 5 ani, CFR Cluj, pe 
teren propriu cu vicecampioana 
FCSB, pe Arena Națională, joi, 
2 martie, triunghiul meciurilor 
difi cile fi ind completat de 
partida de pe arena Ilie Oană 
cu CS Universitatea Craiova, de 
duminică, de la ora 15.30.

Luni seara, Petrolul a cedat 
clar în fața campioanei CFR Cluj,  
ardelenii impunându-se cu 5-2, 
scorul căpătând proporții după 
pauză, atunci când s-au marcat 
șase dintre cele șapte goluri ale 
întâlnirii!

Trupa lui Florin Pârvu a fost măcinată de multe probleme de efectiv, pe lângă suspendările lui Meijers 
și Papp apărând, la ultimele antrenamente de dinaintea jocului, și accidentarea lui Moldoveanu. 

Pentru formația noastră, locul opt în clasamentul Superligii, cu 33 de puncte, urmează încă două 
partide, în această săptămână, cu echipe care vor continua competiția în play-off , FCSB (joi, ora 20.00, 
„Arena Națională”) și Universitatea Craiova (duminică, ora 15.30, „Ilie Oană”).

FC Petrolul – CFR Cluj 2-5 (0-1). Marcatori: Bratu (77), Purtic (82)/Deac (11), Birligea (49), Janga 
(66), Maglica (73), Boateng (80).

FC Petrolul: Leitner – Pashov (64 Bratu), Achim, Mathaus – Borța (70 Doua), Dumitriu (64 Budescu), 
Seto (81 Purtic), Jair, Țicu (cpt) – Irobiso, Grozav (81 Tucaliuc). Antrenor: Florin Pîrvu.

CFR: Scuff et – Braun, Kolinger, Burcă, Camora (cpt) – Deac (70 Maglica), Boateng (81 Cvek), Muhar 
(81 Hoban), Krasniqi (70 Yeboah) – Janga, Birligea (57 Petrila). Antrenor: Dan Petrescu.

Cartonaș galben: Boateng (64).
Au arbitrat: George Cătălin Găman – Mircea Grigoriu și Stelian Slabu. Rezervă: Lucian Rusandu. 

Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan. Arbitru AVAR: Adrian Vornicu. Observatori: Marcel Savaniu (pentru 
arbitraj) și Ion Cățoi (pentru organizare).

ALEXANDRU CONSTANTINOIU, ALEXANDRU CONSTANTINOIU, 
VICTORIE LA SENIORI ÎN VICTORIE LA SENIORI ÎN 

EDIȚIA A V-A A WEEKEND-ULUI EDIȚIA A V-A A WEEKEND-ULUI 
ȘAHIST BUCUREȘTEANȘAHIST BUCUREȘTEAN
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Tenis Box

Patinaj viteză

ROMÂNIA U16, LOCUL 4 LA ROMÂNIA U16, LOCUL 4 LA 
TURNEUL FINAL AL TENNIS TURNEUL FINAL AL TENNIS 

EUROPE WINTER CUPS BY DUNLOPEUROPE WINTER CUPS BY DUNLOP

Echipa României U16 s-a clasat pe locul 4 la turneul fi nal al Tennis 
Europe Winter Cups by Dunlop, găzduit de orașul Marcq-en-

Baroeul, din Franța. Competiția a fost câștigată de Cehia, podiumul fi ind 
completat de Germania și Spania. În spatele echipei României s-au clasat 
Ungaria, Marea Britanie, Italia și Croația.

România s-a impus în fața echipei Marii Britanii, grație victoriilor 
obținute în meciurile de simplu de către Rareș Tudor Pieleanu (6-1, 6-4 
cu Maximilian Carrier) și Gabriel Ghețu (7-5, 2-6, 6-2 cu Zachariah 
Hamrouni), dar a fost învinsă de Germania cu 2-1 (punctul echipei noastre 
a fost obținut de către Rareș Tudor Pieleanu, care l-a învins cu 6-4, 7-6(5) 
pe Niels Mcdonald), cedând și în fața Spaniei cu 2-1 (victorie obținută de 
același Rareș Tudor Pieleanu, care a dispus de Andres Santramanta Roig 
cu 6-4, 6-3).

Pentru a ajunge la turneul fi nal, echipa de băieți U16 a României, 
pregătită de Daniel Dobre, a câștigat grupa de la Istanbul a Winter Cups by 
Dunlop, la începutul lunii februarie.

FABIAN STROE, MEDALIE FABIAN STROE, MEDALIE 
DE AUR LA TURNEUL DE AUR LA TURNEUL 

INTERNAŢIONAL „DRACULA INTERNAŢIONAL „DRACULA 
OPEN”, DE LA ARADOPEN”, DE LA ARAD

Sportivii secţiei de box a CSM Ploiești au participat, săptămâna 
trecută, la Turneul Internaţional „Dracula Open”, o competiţie de 

juniori desfășurată în Sala de Sport a Universităţii „Aurel Vlaicu”, din 
Arad și la startul căreia s-au afl at 361 de sportivi din 25 de ţări.

Dintre sportivii pregătiţi de Titi Tudor și Adrian Pîrlogea, cea mai 
importantă performanţă a fost realizată de Fabian Stroe, care a cucerit 
medalia de aur a categoriei „52 kg” după patru victorii clare. El a trecut, 
pe rând, de Raul Mustaţă (România), Raul Asadullaev (Azerbaidjan) 
și Horvath Andras (Ungaria), pentru ca, în fi nală, să-l învingă fără 
drept de apel pe românul Marian Petrache, sportivul… titular al lotului 
naţional de juniori al României.

Alte trei medalii, toate de bronz, au fost obţinute la feminin de 
Cristina Căldărariu (52 kg), Geanina Bănică (57 kg) și Ecaterina Ene 
(70 kg).

TEODORA PÂRVU (CS PETROLUL PLOIEȘTI), TEODORA PÂRVU (CS PETROLUL PLOIEȘTI), 
4 LOCURI I LA INZELL, LA JUNIOARE 14 LOCURI I LA INZELL, LA JUNIOARE 1

După rezultatele bune obținute la Campionatul Național de Patinaj 
Viteză de Juniori F, E, D, C, B, de la acest început de an, când 

sportivii de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești au obținut 37 de medalii, iată 
că și la competiția rezervată junioarelor 1 am consemnat reușite ale secției 

la care antrenează Ion Ilie Opincariu și Dorin Zărnescu.
Astfel, la patinaj viteză junioare 1, sportiva Teodora Pârvu a câștigat 4 

locuri 1, la probele de 500 metri, 1000 metri, 1500 metri și 3000 metri și în 
clasamentul general.

Competiția s-a desfășurat la Inzell, în perioada 24-26 februarie a.c., în 
Germania, pe pista Max Aicher Arena, acoperită și cu o lungime de 400 de 
metri.

Și sportivii secţiei de patinaj viteză de la CSM Ploiești au obţinut 10 
medalii, dintre care 5 de aur, 4 de argint și una de bronz.

Realizate la categoria „Juniori 1”, performanţele sportivilor pregătiţi de 
Marius Băcilă au fost următoarele: Eduard Niţu – campion naţional – locul 
1 la 500 metri, locul 1 la 1000 metri, locul 1 la 1500 metri, locul 1 la 3000 
metri; locul 1 în clasamentul general la poliatlon; Sebastian Mihalache – 
vicecampion naţional – locul 2 la 500 metri, locul 3 la 1000 metri, locul 
2 la 1500 metri, locul 2 la 3000 metri; locul 2 în clasamentul general la 
poliatlon.

De menţionat că Eduard Niţu și-a stabilit noi recorduri personale la 500 
metri (36.4 secunde, la numai 4 sutimi de secundă de recordul naţional al 
probei) și 3000 metri (4:09.5 minute), precum și un nou Record Naţional 
la Poliatlon Mic, iar Sebastian Mihalache a reușit un nou record personal la 
500 metri (37.8 secunde).

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

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Regionale a publicat proiectul de OUG 

pentru modifi carea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru școli 
al Uniunii Europene. Documentul este necesar 
având în vedere noile reglementări europene 
aferente exercițiului fi nanciar din perioada 1 
august 2023-31 iulie 2029.

Astfel, la începerea anului școlar 2023-
2024,  circa 1,9 milioane preșcolari și elevi 

vor benefi cia de produsele distribuite prin 
Program. Prin măsurile instituite se va asigura, 
în continuare, distribuirea de fructe și/sau 
legume proaspete, lapte natural de consum și/
sau produse lactate fără adaos de lapte praf și 
produse de panifi caţie pentru preșcolari și elevi.

Pentru România, repartizările fondurilor 
FEGA din partea Uniunii,  pe an școlar, 
în perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, 
potrivit Deciziei (UE) 2023/106, sunt:
-pentru fructele și legumele destinate 

școlilor: 6.178.236   euro/an școlar; 
-pentru laptele destinat școlilor:11.303.390 euro/
an școlar.

Componenta produselor de panifi cație este 
susținută numai din bugetul național.

Pentru aplicarea Programului pentru școli 
în România, au fost stabilite ca autorități 
competente naționale Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației și 
Ministerul Sănătății. 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a fost 
prezent, marți, în județul Prahova.

La prima oră, ofi cialul, însoțit de mai mulți reprezentanți ai MADR și 
Prefecturii Prahova, s-a întâlnit cu fermierii din județ, cărora le-a prezentat 
Planul Național Strategic 2023-2027. Iar de aici trebuie reținute câteva cifre: 

bugetul PNS însumează 15,8 miliarde euro, din care Pilonul 1 (FEGA) Plăți 
directe- 9,78 miliarde euro și Intervenții sectoriale-151 milioane euro, iar 
Pilonul 2 (FEADR plus buget de stat)-5,87 miliarde euro.

Al doilea eveniment la care Daea a participat a fost găzduit de Camera 
de Comerț și Industrie Prahova și a vizat domeniul vini-viticol. Denumit 
generic „Vin, din Prahova”, evenimentul se dorește a fi  începutul unei serii 
de manifestări de profi l, desfășurate anual și care se adaugă acțiunilor prin 
care CCI Prahova, împreună cu partenerii din administrația județeană și 
locală, a promovat și promovează în mod constant cramele prahovene și 
astfel, acest potențial deosebit de important pentru județul nostru.

În fi ne, însoțit de prefectul Virgiliu Daniel Nanu, ministrul a fost prezent 
și la Adunarea generală a Filialei Județene Prahova a Asociației Comunelor 
din România. Prefectul a ținut să transmită toate „aprecierile primarilor 
de comune prahovene pentru modul corect și efi cient în care colaborează cu 
aceștia, în calitate de conducător al Instituției Prefectului, colaborare care 
evident, are ca scop fi nal binele cetățenilor și dezvoltarea comunităților.”

PETRE DAEA S-A ÎNTÂLNIT CU FERMIERII ȘI PETRE DAEA S-A ÎNTÂLNIT CU FERMIERII ȘI 
PRIMARII DIN PRAHOVAPRIMARII DIN PRAHOVA

Afl ăm de la ofi ciali ai Ministerului Transporturilor că fi rmele care 
au câștigat licitația la primele două tronsoane ale Autostrăzii 

A7 Moldova lucrează cu viteze diferite. Astfel, stadiul fi zic la lotul 1 
Dumbrava-Mizil este de cam 5,8%, iar cel de pe lotul 2 Mizil-Pietroasele 
a trecut de 12%. Pe segmentul Dumbrava-Mizil licitația a fost adjudecată 
de asocierea Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.-Pizzarotti S.A.-RETTER 
Projectmanagement S.R.L., la valoarea de 1,5 miliarde de lei, fără TVA, 
reprezentanții acestor fi rme primind și o notifi care de întârziere de 
la CNAIR. Pesemne că lucrările începute în august 2022 ar fi  trebuit 
mult grăbite, fi indcă lotul trebuie fi nalizat în 20 de luni de la semnarea 
contractului. Pentru tronsonul Dumbrava-Buzău, unde licitația a fost 
câștigată de asocierea Coni-Trace Group, la valoarea de 1,2 miliarde lei, 
fără TVA, lucrările sunt în grafi c. Finanțarea este asigurată prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență.

CAM LENEȘI CAM LENEȘI 
CONSTRUCTORII DE PE CONSTRUCTORII DE PE 

TRONSONUL DUMBRAVA-TRONSONUL DUMBRAVA-
MIZIL AL AUTOSTRĂZII A7MIZIL AL AUTOSTRĂZII A7

PROTEST, LA PLOIEȘTIPROTEST, LA PLOIEȘTI
Aproape 30 de 

asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap din 
Ploiești au protestat, marți, 
în fața Primăriei Ploiești. 
Oamenii au manifestat 
foarte multă decență, afi șând 
pancarte pe care scria: „Un 
sistem mai bolnav decât 
persoanele cu handicap”; 
„Suntem bugetari de lux, dar 
la noi nu a mai ajuns”; „Dacă 
nu am mai fi  noi, șefi i cui ați 
mai fi  voi” etc.

Nemulțumirea angajaților 
se referă la modalitatea de distribuire a lefurilor care sunt aproape la nivelul 
salariului minim pe economie, chiar dacă în administrație restul veniturilor 
s-au majorat anual. În principal, municipalitatea nu ar fi  acordat din 2018 
sporul de 15% pentru condiții vătămătoare. Una dintre protestatare a explicat: 
„s-a ajuns într-o situație foarte grea în ceea ce privește salariile noastre. Odată 
cu intrarea în vigoare a Legii salarizării s-a produs o eroare de calcul, care se 
menține de cinci ani, astfel că s-a ajuns ca, în acest moment, să nu mai existe 
și sporul nostru de vechime. Gradațiile începând cu 0 până la 3 vizează același 
salariu, deși gradația 0 are vechime 0-3 ani, iar gradația 3 are 10-15 ani.” 
Altcineva spunea că nu li s-a acordat sporul de 15% pentru condiții de muncă 
vătămătoare: „Ca să putem primi 15% pentru condiții vătămătoare, care este 
cuprins în legea salarizării, noi am acționat, prin intermediul sindicatului, 
în justiție să putem primi acești bani. Ne nemulțumește foarte tare relația pe 
care administrația înțelege să o aibă cu asistenții personali. Suntem asimilați 
unor asistați sociali, deși noi avem statut de salariat, plătim taxe și impozite 
ca oricare salariat din această țară.” La Ploiești sunt peste 480 de asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap, iar în așteptare sunt alte 60 de cereri.

PROGRAMUL LAPTE ȘI FRUCTE ÎN PROGRAMUL LAPTE ȘI FRUCTE ÎN 
ȘCOLI CONTINUĂ PÂNĂ ÎN 2029ȘCOLI CONTINUĂ PÂNĂ ÎN 2029

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro


