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Adio, Adio, 
tramvaie în 

Ploiești!Ploiești!

Duminică, ora 10. 
Drumul este același ca 

acum 30 de ani. Lași mașina pe 
unde poți, traversezi Dâmbul 
și o iei în stânga Spitalului 
Dermato-Venerice. Pare că 
nimic nu e întâmplător. De 
câțiva ani, primăria a făcut 
parcări serioase până în buza 
lui. Poliția locală mișună.

E clar. OBORUL a rămas 
acolo unde îl știam.

Și, culmea, poarta e tot acolo 
și e la fel de mică și aglomerată 
cum o lăsasem.

Din acest moment, totul 
se transformă.  Primii și cei 
mai guralivi vânzători sunt 
aici. “Încărcătoare d’alea bune 
avem. E cele mai șmechere. Zi, 
băiatu, vrei?”

Trec repede, ca să nu 
blochez. Degeaba. E deja 
buluc. Unii ies, alții, ca mine, 
intră și mai e și o coadă de 
oameni. Odată intrat, văd si la 
ce. Gogoși. La două tonete mai 
la stânga, e gogoșerie.  Număr 
vreo 12 persoane. Se fi erb în 
ulei. Nu mușteriii, ci gogoșile.

Trec pe lângă și înghit în 
sec.

Nu știu ce să zic….Parcă 
m-aș risca și nu m-aș risca. 
N-o fac.

Îmi văd de drum. La început 
repede, apoi răresc pasul. Mă 
și opresc la o tarabă. Ratasem 
vreo 4 și mi-a părut rău. Tare 
ciudat sentimentul.

Consiliul Local Ploiești dorește să atragă noi fonduri 
nerambursabile prin Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), iar de data aceasta proiectul se referă 
la dotarea a 47 de unități de învățământ cu echipamente 
TIC, mobilier și materiale. Valoarea maximă a proiectului 
este de 42.804.154,67 lei, fără TVA, echivalentul a peste 8,7 
milioane de euro,  fără TVA. În cererea de fi nanțare se face 
referire la următoarele obiective: dotarea a 24 de laboratoare 
de informatică pentru învățământul primar, gimnazial 
și liceal; 9   laboratoare de informatică din învățământul 
profesional și tehnic; 1 laborator în învățământul preșcolar; 
dotarea a 659 de săli de clasă cu echipamente digitale pentru 
organizarea învățării în mediul virtual; modernizarea a 681 
de săli de clasă cu mobilier și materiale didactice; dotarea 

a 28 de laboratoare și 
53 de cabinete cu 
mobilier specifi c, 
material didactic, 
și cu echipamente 
digitale; dotarea a 12 
ateliere cu materiale 
și echipamente 
didactice; dotarea 
a 11 ateliere cu 
echipamente digitale.

NU EXISTĂ ÎNSĂ NICI BANII ȘI NU EXISTĂ ÎNSĂ NICI BANII ȘI 
NICI SURSA DE FINANȚARE! NICI SURSA DE FINANȚARE! 

Chiar n-am înțeles rostul HCL 101/10 martie 2023 
a Consiliului Local Ploiești. Aceasta se referă, 

cităm, la „aprobarea unei note de fundamentare privind 
necesitatea și oportunitatea realizării de investiții noi” 
(dotare cu aparatură medicală) la Spitalul Municipal 
Ploiești și la aprobarea unei cote de cofi nanțare de 
2.725.000 lei. Investițiile presupun achiziționarea unui 
accelerator liniar de radioterapie (22.967.000 lei) și a unui 
computer tomograf pentru planifi carea și monitorizarea 

tratamentelor oncologice (4.284.000 lei). De ce spunem 
că nu vedem rostul demersului municipalității? Păi, să 
vedem! Vă amintiți că Primăria Ploiești a realizat, în cadrul 
Spitalului Municipal, un laborator de radioterapie cu energii 
înalte. Când a fost ticluit proiectul, laboratorul trebuia 
dotat printr-o fi nanțare asigurată de Banca Mondială. În 
2021, a existat un scandal legat de faptul că autoritățile ar 
fi  ratat banii, dar apoi conducerea Primăriei a dat asigurări 
că echipamentele vor fi  cumpărate de Ministerul Sănătății. 
Se pare însă că ministerul (sau ministrul Rafi la) a uitat 
promisiunea și nu a cumpărat nimic. Și acum vin Consiliul 
Local și Primăria Ploiești cu o notă de fundamentare prin 
care ni se spune că este oportună dotarea. Poft im? Păi nu se 
cunoștea acest lucru? Și dacă CL a aprobat nota, înseamnă 
că Ministerul Sănătății dă buzna și cu banii?

PROIECT EUROPEAN 
EDUCAȚIONAL PENTRU 
ȘCOLILE DIN PLOIEȘTI

tt
Scumpiri de peste 70% a lucrărilor Scumpiri de peste 70% a lucrărilor 

de reabilitare energetică a 8 de reabilitare energetică a 8 
blocuri din Ploieștiblocuri din Ploiești

Retorica din Retorica din 
America anunţă un America anunţă un 

război civilrăzboi civil

La solicitarea Primăriei Ploiești, care a cerut 
un control de legalitate privind trecerea 

Parcului Municipal Vest din domeniul municipiului 
în domeniul public al județului (Consiliul Județean 
Prahova), acțiune votată prin HCL 94/10 martie, 
Instituția Prefectului Prahova a decis că este nevoie 
de reanalizarea și revocarea documentului. În 
caz contrar, hotărârea va fi  atacată la instanța de 
contencios administrativ. Prefectura mai spune 
că solicită anularea HCL-ului cu pricina, ceea 
ce înseamnă că li se taie consilierilor locali orice 
posibilitate de corectare a nelegalităților invocate 
de reprezentantul Guvernului în teritoriu. Ce se va 
întâmpla mai departe vom vedea, fi indcă nici pe 
departe fi nalul nu va fi  acesta.

INSTITUȚIA PREFECTULUI 
ZICE CĂ PARCUL MUNICIPAL 

VEST NU MAI TREBUIE SĂ 
TREACĂ LA CJ PRAHOVA!



Nr. 2042 • 16 - 22 Martie 2023
ACTUALITATE

Pagina 2
ACTUALITATE

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

DIRECTOR GENERAL:
Marius MARINESCU

DIRECTOR EDITURĂ:
Grigoraş NIŢĂ

DIRECTOR TEHNIC: 
Dan Ionuţ MARINESCU

COFONDATOR:
Ioan GROŞESCU

DTP:
Iolanda ENESCU, 

Livia CAZAN
SENIOR EDITOR: 

Maria BOGDAN
REDACTORI: 

El. ŞERBAN,  V.D. TOTH,   
D. LAZĂR,  M. PODEANU, 

P. NIŢOI, R. TĂNASE,
M. BOGDĂNESCU, 
V. COBĂSNEANU

CORESPONDENT 
REPUBLICA MOLDOVA: 

Nicolae MISAIL
CULEGERE: 
Pia ROTARU

TIPOGRAFIE/
PUBLICITATE: 
Gabriel CĂLIN, 

Georgiana MARINESCU,   
Claudia CRUCEANU,   

Andrei SOTIR,  
Raluca IONESCU, 

Elena BAICU,   
Constantin COJOCARU,  

Mihaela BIRO, 
Gabriel GHEORGHE, 

Adriana POPA, 
Ioana OPREA, 

Marin VICENŢIU,
Andreea CONSTANTIN,

Aldina Nicoleta ŞTEFANID

Potrivit CODULUI PENAL,   
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

ZIARUL PLOIEŞTII
Caseta publicitară pe 
prima pagină: 
• tipar policromie
- 15 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe 
pagină interior:
• tipar o culoare
- 5 RON/cm2 + TVA

Caseta publicitară pe 
ultima pagină:
• tipar policromie
- 15 RON/cm2 + TVA

Materiale de promovare:
• 2300 caractere,  font 15 pt 
- 200 RON + TVA / 
        1/4 pagină de interior

Editor: SC Sprinten Infomar SRL Editor: SC Sprinten Infomar SRL 

ISSN: 1223 2653

Adresa: 
Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18

www.ziarulploieştii.ro
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploieştii

CTUTUALALITITATA

ISISSNSN: 122

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ADIO, TRAMVAIE ÎN PLOIEȘTI!

Bugetul Primăriei Ploiești a fost rectifi cat de două ori 
până acum: pe 2 martie am avut o ajustare în plus, cu 

19, 5 milioane lei, iar pe 10 martie, una în minus, de 154,45 
milioane lei. 

Prima dată am avut o modifi care în plus, bugetul 
crescând de la 1,137 miliarde lei, așa cum a fost aprobat 
prin HCL 40/1 februarie 2023, la 1,1565 miliarde de lei, 
infl uența fi ind generată de: proiecte europene fi nanțate 
prin POR (regenerare Cartier Pictor Rosenthal, achiziție 
autobuze electrice, efi cientizare blocuri lot 1, renovare 
Școala „George Coșbuc”, modernizare Gh.Gr. Cantacuzino 
și CF Podul Înalt, Grădinița „Sf. Mucenic Mina”,) POAT 
(trafi c și piste de biciclete zona centrală) și GAL Ploiești 

(infrastructură Mimiu); alte lucrări ce trebuie efectuate, 
deși nu au fost inițial bugetate (40 mii lei pentru lucrări pe 
albia râului Teleajen, în zona fostei rampe de deșeuri).

La opt zile distanță, pe 10 martie, bugetul a fost rectifi cat 
din nou, dar de data aceasta în minus, cu  suma de 154,45 
mil. lei (de la 1,1565 miliarde de lei, la 1,0024 miliarde lei). 
Diminuarea vine de la proiectul la care Primăria Ploiești 
a fost angajată, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, 
pentru achiziția unor tramvaie noi. Explicația pusă la 
dispoziție de Primăria Ploiești este următoarea: „prin 
adresa din 10.01.2023 primită de la MDLPA, lider în cadrul 
proiectului „Achiziție mijloace de transport public, tramvaie 
18m”, ofertantul câștigător (Pojazdy Szynowr Pesa Bygiszcz) 
transmite că nu mai este posibilă prelungirea ofertei și a 
garanției de participare după data de 09.01.2023. MDLPA 
aduce la conoștință că nu mai pot fi  îndeplinite condițiile 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului și 
atingerea indicatorilor propuși, motiv pentru care solicită 
AMPOR revocarea ordinului de fi nanțare”.

DIN CAUZA RATĂRII PROIECTULUI 
DE CĂTRE MDLPA, BUGETUL 

MUNICIPALITĂȚII A SCĂZUT LA 
1.002 MILIARDE DE LEI

MOBILIER MOBILIER 
NOU ÎN NOU ÎN 
PARCUL PARCUL 

BISERICA BISERICA 
DIN LEMNDIN LEMN

Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești 
a fi nalizat lucrările de modernizare a 

spațiului de odihnă din cartierul Malu Roșu, 
situat în apropierea Bisericii din Lemn. 
Intervențiile au constat în reconfi gurarea 
completă a perimetrului, respectiv,pregătirea 
terenului și plantarea de material dendrologic 
și fl oricol de sezon, realizarea de alei din 
piatră cubică și amplasarea de mobilier 
urban. Interesant este că  toate elementele 
de mobilier urban-bănci, coșuri de gunoi, 
pergole, foișoare și garduri metalice de 
protecție- au fost confecționate de salariații 
societății. SGU face și un apel către locuitorii 
din zonă: „sperăm ca eforturile noastre să 
fi e apreciate și respectate de către ploieșteni, 
prin păstrarea curățeniei și prin menținerea 
integrității obiectelor de mobilier urban, în 
scopul de a ne bucura împreună, pentru mult 
timp, de astfel de zone.”

NOI FONDURI NOI FONDURI 
EUROPENE ATRASE EUROPENE ATRASE 

DE HIDRO PRAHOVADE HIDRO PRAHOVA
Hidro Prahova a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene contractul de fi nanțare pentru proiectul „Optimizarea 
activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de 
apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a 
consumurilor”, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. Investiția vizează îmbunătățirea gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă a populației, dar și reducerea pierderilor 
de apă pentru locuitorii din comunele Baba Ana, Blejoi, Brebu, 
Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, 
afl ate în aria de activitate a operatorului regional Hidro Prahova. 

Valoare totală eligibilă a proiectului este de 11.398.284,88 lei, din 
care fi nanțarea nerambursabilă acordată de AM POIM se ridică 
la 8.778.229,64 lei. Printre achizițiile propuse se regăsesc și 12.000 
de contoare de apă rece și armăturile pentru montarea în instalații 
(robinet de concesie în amonte de contor, robinet de izolare cu bilă în 
aval de contor, mufe de compresiune pentru conectarea la conducta 
de branșament) aferente acestora, echipate cu module de comunicație 
pentru citirea la distanță a consumurilor.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
ACCIDENT MORTAL, PE DJ 206, LA TALEA

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit după ce s-a 
răsturnat cu ATV-ul în timp ce se deplasa pe DJ 206, la 
Talea. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale 
ISU Prahova, precum și echipaje medicale. Din primele 
date de la fața locului, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova, un tânăr în vârstă de 20 de ani, în timp ce 
se deplasa cu un ATV pe raza localității Talea, ar fi  pierdut 
controlul direcției de mers și s-a răsturnat pe carosabil. În 
urma impactului, potrivit IPJ Prahova, conducătorul ATV 
-ului a fost declarat decedat. Celălalt ocupant, în vârstă de 
22 de ani, a fost asistat medical la fața locului. „Polițiștii 
rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor 
cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul 
rutier”, a precizat IPJ Prahova. Tânărul în vârstă de 22 de 
ani a fost transportat la spital pentru acordarea de asistență 

medicală.
UN BĂRBAT ÎN VÂRSTĂ DE 36 DE ANI, ANGAJAT 

AL SPITALULUI JUDEȚEAN PLOIEȘTI, S-A SINUCIS
Polițiștii din cadrul Sectiei nr.3 de  Poliție Ploiești au fost 

sesizați de către o femeie cu privire la faptul că o persoană ar 
fi  căzut pe scara blocului, de la etajul 4, printre balustrade, 
până la parter. „Polițiștii deplasați la fața locului au 
identifi cat persoana în cauză ca fi ind un bărbat în vârstă de 
36 de ani din municipiul Ploiești”, a precizat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. Bărbatul a fost transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, însă, din 
păcate, acesta a decedat. Polițiștii continuă cercetările 
pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care 
s-a produs evenimentul. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, era 
angajat ca asistent medical la Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești, iar potrivit primelor date acesta s-a sinucis.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Cu mult... cântec exprimat mai degrabă 
vocal, în sala de ședințe, nu și ca 

formulă de vot (20 „pentru”, 4 „împotrivă” 
și o abținere), proiectul de trecere temporară 
a Parcului Municipal Vest din patrimoniul 
Primăriei Ploiești în gestiunea Consiliului 
Județean Prahova a fost avizat favorabil în 
ultima ședință extraordinară a Consiliului 
Local Ploiești. Anul trecut, CJ Prahova a 
votat un document similar, iar motivația de 
bază a fost realizarea în acest perimetru a mai 
multor investiții: a sală polivalentă cu 16.000 
de locuri, un patinoar acoperit, un bazin 
olimpic de înot, terenuri de tenis, plantare 
de vegetație matură etc. Primarul Andrei 
Volosevici, cel mai aprig contestatar al 
proiectului, a declarat din nou că nu înțelege 
de ce trebuie transferate 65 ha pentru niște 
construcții care vor ocupa, în fi nal, 15 ha (n.n. 
-52,4 ha parc și 15 ha în imediata apropiere). 
Și da, posibil să aibă dreptate... În fi ne, după 
dezbaterea publică, inițiatorii au venit și 
cu un amendament esențial la proiectul de 
hotărâre: „dacă în doi ani de la momentul 
transferului la CJ nu se demarează nicio 
procedură investițională, atunci terenul revine 
Primăriei Ploiești; dacă investițiile nu vor fi  
realizate, atunci acestea, împreună cu întregul 
teren, revin în patrimoniul Ploieștiului, la 
cererea Consiliului Local.” La cum se mișcă 

lucrurile în sectorul bugetar, suntem prea 
puțin optimiști că CJ va pune în doi ani vreo 
cărămidă... Până una alta însă, fi indcă nimeni 
nu ia terenul în spate să fugă cu el din Ploiești, 
noi zicem să privim partea plină a paharului: 
Consiliul Județean Prahova va prelua toate 
cheltuielile de întreținere, posibil și tot 
personalul, asta în condițiile în care Primăria 
Ploiești stă fi nanciar chiar foarte rău.

DAR...
Dar să nu ne grăbim! Hotărârea 

Consiliului Local Ploiești va fi  sigur atacată la 
Prefectura Prahova. Iar aici, date fi ind noile 
afi nități politice, municipalitatea clar va avea 
câștig de cauză. De remarcat ar fi  și faptul că  
municipalitatea funcționează ca un tot unitar. 
Toate direcțiile de specialitate au emis raport 
negativ la proiectul de hotărâre aprobat, iar 
secretarul nu a acordat viza de legalitate. De 
altfel, în timpul ședinței extraordinare din 
10 martie, secretarul municipiului, Mihaela 
Lucia Constantin, a anunțat tranșant: „voiam 
să vă anunț că nu este avizat de legalitate 
acest proiect de hotărâre de către mine și că 
nu voi contrasemna această hotărâre. Domnii 
consilieri cunosc punctul meu de vedere, am 
purtat discuții anterior, dincolo de sentimente 
sau resentimente, sunt ferm convinsă că nu 
este în regulă cu acest proiect de hotărâre și că 
nu este legal.”

CFR CFR 
INTENȚIONEAZĂ INTENȚIONEAZĂ 
SĂ REABILITEZE SĂ REABILITEZE 

UN POD UN POD 
ISTORIC, ISTORIC, 

DE LA MĂNECIUDE LA MĂNECIU
700.000 lei, cam cât două apartamente din Ploiești, 

va costa expertizarea și documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenție (DALI) pentru reabilitarea 
podului CFR de la Măneciu, construit acum mai 
bine de un secol și care reprezintă o lucrare aparte în 
istoria feroviară din Prahova. Deocamdată, Sucursala 
Căi Ferate București, Unitate Operațională din cadrul 
CFR SA, a lansat procedura de licitație pentru acest 
obiectiv. În Sistemul Electronic de Achiziții  Publice, 
documentele vorbesc despre faptul că „linia de cale 
ferată Ploiești Sud- Măneciu traversează valea pârâului 
Secuianca la km 49+424 pe un pod din beton, cu trei 
deschideri boltă și cu înălțimea în raport cu calea 
ferată până la punctul cel mai de jos al albiei pârâului 
de peste 20 de metri, o lucrare de artă masivă, din 
beton, construită în anul 1915. În urma viiturilor 
repetate, produse de ploile torențiale, pragurile de fund 
adiacente pilelor și pragul aval au fost distruse, resturile 
acestora observându-se în albia pârâului. Din această 
cauză, nivelul talvegului a coborât foarte mult în zona 
podului. Apărările din gabioane, care protejau pilele la 
nivelul superior al fundațiilor, executate în mai multe 
etape începând cu anul 1976 și până în anul 1998, au 
fost distruse, resturi din aceste protecții găsindu-se în 
albia pârâului, împrăștiate în aval pe circa 50 de metri, 
împreună cu resturi de traverse din beton și blocuri 
de piatră brută, fapt ce pune în pericol stabilitatea 
infrastructurii existente.”

INSTITUȚIA PREFECTULUI ZICE CĂINSTITUȚIA PREFECTULUI ZICE CĂ  
PARCUL MUNICIPAL VEST NU MAI PARCUL MUNICIPAL VEST NU MAI 
TREBUIE SĂ TREBUIE SĂ TREACĂ LA CJ PRAHOVA!TREACĂ LA CJ PRAHOVA!

CE VA FACE CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI CE VA FACE CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI 
ÎN ACEST CAZ VOM VEDEAÎN ACEST CAZ VOM VEDEA
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
BĂRBAT REȚINUT PENTRU FURT 

CALIFICAT
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Câmpina, 

a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins 
la furat de către proprietarul unui imobil. Astfel, 
polițiștii din cadrul Poliției municipiului Câmpina 
au fost sesizați de către un bărbat despre faptul 
că ar fi  surprins o persoană în timp ce sustrăgea 
bunuri din curtea imobilului său. „În baza sesizării, 
polițiștii deplasați la fața locului au identifi cat 
persoana bănuită de săvârșirea faptei ca fi ind 
un bărbat în vârstă de 47 de ani, din municipiul 
Câmpina, care a fost condus la sediul unității de 
poliție în vederea audierii. În baza probatoriului 
administrat, față de acesta a fost luată măsura 
reținerii pentru 24 de ore”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. În cauză, cercetările 
sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar 

penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat.

BĂRBAT SUB CONTROL JUDICIAR. ȘI-A 
AMENINȚAT FOSTA CONCUBINĂ ȘI A 
ÎNCĂLCAT ORDINUL DE PROTECȚIE
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii 

de Munte au fost sesizați de către o femeie din 
oraș cu privire la faptul că fostul concubin i-ar 

fi  adresat injurii și amenințări. „În baza sesizării 
polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul 
că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, ar fi  încălcat 
ordinul de protecție emis împotriva sa, față de 
concubina acestuia, prin care îi este interzis să 
se apropie la o distanță mai mică de 50 de metri. 
În fapt, bărbatul ar fi  mers la domiciliul femeii și 
i-ar fi  adresat amenințări cu acte de violență”, a 
precizat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
În baza probatoriului administrat față de acesta 
a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, 
ulterior fi ind înlocuită măsura preventivă cu cea 
a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 
de zile. „Cercetările sunt continuate de polițiști 
în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea ordinului 
de protecție și amenințare”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova.

Anul acesta, Consiliul Județean Prahova a scos la licitație proiectarea și 
execuția variantelor ocolitoare de pe Valea Prahovei. Pentru centura 

Azuga-Bușteni au fost depuse două oferte de la fi rme din România, Turcia și 
Bulgaria: asociarea Coni (lider)-SC Dineng Dev SRL-Ria Design Consulting-
Trace Gropup Hold-Infra Expert; asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi 
(lider)- Viso Construction Works. Traseul complementar Azuga-Bușteni va 
avea lungime totală de 9,434 km, fi ind împărțit în patru tronsoane. 

Tronson I: lungime de 1,6 km, începe la km 0+000 (intersecție cu breteaua 
de descărcare a autostrăzii A3 între Sinaia și Poiana Țapului-DN1, km. 
126+640).

Tronson II: cu o lungime de 5,130 km, pornește de la km 1+630 (ieșire din 
DN1, km. 128+300 dreapta) și continuă până la km 6+760, intrare în DN1, 
km. 133+500 dreapta.

Tronson III: lungime de 0,520 km, începe de la intersecția cu breteaua de 
descărcare a autostrăzii A3 între Bușteni și Azuga-DN1, km. 133+550 dreapta.

Tronson IV: lungime de 2,184 km, pe raza orașului Azuga, începe de la km 
7+250 (ieșire din DN1, km. 134+050 dreapta) până la km 9+434 (intrare în 
DN1, km. 136 +100 stânga).

În afară de calea rutieră propriu zisă și bretelele de descărcare vor fi  
construite 5 poduri noi peste Râul Prahova și unu peste Pârâul Jepilor, un pasaj 
suprateran peste Râul Prahova și calea ferată, un pasaj subteran lângă Castelul 
Cantacuzino, 4 sensuri giratorii de legătură cu DN1, A3 și principalele artere 
rutiere din oraș.

CENTRU INTEGRAT 
DE COLECTARE 

SEPARATĂ PRIN 
APORT VOLUNTAR 

PE STRADA 
LABORATORULUI

Proiectul depus de administrația 
municipală, denumit „Înfi ințarea unui 

centru integrat de colectare separată prin aport 
voluntar destinat aglomerării urbane din orașul 
Ploiești”, a fost acceptat spre fi nanțare. Acesta 
are o valoare de 5.580.000,00 euro, fără TVA, o 
perioada de implementare ce nu va depăși data 
de 30.09.2024, banii fi ind asigurați din fonduri 
europene, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență. Ministerul Mediului are, în cadrul 

acestui proiect, rolul de lider și coordonator de 
reforme.

Investiția, ce va fi  dezvoltată pe strada 
Laboratorului, nr. 31 C, presupune: platformă 
betonată, hală, containere, utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale, care nu necesită 
montaj (exemplu- motostivuitor, încărcător 
frontal, concasor pentru deșeuri din construcții 
și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de 
compostare compusă din platformă betonată, 

tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă 
instalație însăcuire etc.), cameră frigorifi că 
pentru cadavre de animale, laborator de analize 
chimice, cântar acces auto mare tonaj, spații 
administrative, utilități.

Reamintim că, tot prin PNRR, Ploieștiul 
benefi ciază de fi nanțare și pentru achiziționarea 
și montarea a 198 de insule ecologice 
digitalizate,valoarea proiectului fi ind de  
9.740. 610,00 lei.

GARDA NAȚIONALĂ DE 
MEDIU VA FI DOTATĂ 

CU 46 DE DRONE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a semnat, în calitate 
de lider de parteneriat, contractul de furnizare a sistemelor 

aeropurtate (drone) dotate cu senzori și echipamente specifi ce 
activităților de inspecție și control. Proiectul denumit „Extinderea 
și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității 
aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de 
răspuns la episoadele de poluare” este fi nanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM).

Valoarea totală a contractului de fi nanțare este de 57.032.004,04 lei, 
iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 48.206.969,94 
lei.  Pe lângă cele 46 de drone ce vor intra în dotarea Gărrzii de Mediu, 
proiectul mai prevede achiziționarea a 21 de autolaboratoare complet 
echipate, ce vor fi  utilizate de agențiile de protecția mediului din țară.

DOUĂ OFERTE PENTRU 
CENTURA BUȘTENI-AZUGA
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INCENDIU VIOLENT ÎN SATUL 

MĂRGINENII DE JOS
Pompierii prahoveni au fost solicitați să 

intervină pentru localizarea și lichidarea 
unui incendiu produs în satul Mărginenii 
de Jos, comuna Filipeștii de Târg. Incendiul 
s-a manifestat violent, cu fl acără deschisă, la 
nivelul unei case particulare, dar a cuprins și 
mai multe anexe gospodărești, pe o suprafață 
de aproximativ 700 mp”, a anunțat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova. 
Pompierii au reușit limitarea incendiului, 
salvând astfel două case. Din fericire, nu au 
existat victime. Pentru gestionarea operativă 
a evenimentului, potrivit ISU Prahova, la fața 
locului au acționat 35 de pompieri cu șase 

autospeciale de stingere cu apă și spumă, două 
autospeciale de primă intervenție și comandă 
și o autospecială de grupă operativă. După 
localizarea și stingerea focului, pompierii 
militari au stabilit cauza probabilă a incendiului. 
De vină ar fi  fost un conductor electric defect 
sau neizolat corespunzător.

ACCIDENT GRAV PE DN1, 
LA PUCHENII MARI

Accidentul rutier s-a produs pe DN1, la ieșire 
din localitatea Puchenii Mari, pe sensul de mers 
București către Ploiești. „Un bărbat în vârstă de 27 
de ani, în timp ce se afl a la volanul unui autoturism 
pe DN1, ar fi  surprins și accidentat un bărbat care 
se afl a în traversarea părții carosabile. Pietonul a 
fost declarat decedat”, a precizat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fi ind 
negativ. „Polițiștii continuă cercetările pentru 
stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul rutier, în cadrul 
unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă”, a anunțat IPJ 
Prahova.

PROIECT EUROPEAN PENTRU PREGĂTIREA 
ALTUI PROIECT...

EUROPEAN

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Primăria Vălenii de Munte este una dintre administrațiile din Prahova care 
se ocupă intens de structura spitalicească pe care o gestionează. Recent, 

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte a anunțat că își va reînnoi echipamentele 
medicale, suma pusă la dispoziție fi ind de 100.000 de euro. Achiziția a fost 
cumva etapizată: lotul 1-presupune achiziția de aparatură generală (cu o valoare 
de aproximativ de 272.000 de lei); lotul 2-analizor automat de electroforeză 
pentru laboratorul de analiză (121.000 de lei);  lotul 3-aparat de crioultrasunete 
(84.000 de lei); lotul 4-mese de înfășat nou-născuți (40.000 de lei).

Să explicăm: Agenția pentru 
Dezvoltarea Regionala Sud-

Muntenia, instituție care derulează 
fonduri europene, a obținut, în anul 
2021, o fi nanțare tot europeană, prin 
Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020 (POAT), prin 
care ajută autoritățile din cadrul 
regiunii să pregătească proiecte 
pentru perioada de fi nanțare 
2021-2027.  De altfel, denumirea 
proiectului pe care-l derulează 
împreună cu primăriile și consiliile 
județene din Argeș, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova și Teleorman spune de 
la sine totul: „sprijin la nivelul 
regiunii Sud-Muntenia pentru 
pregătirea de proiecte fi nanțate din 
perioada de programare 2021-2027 
pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură 
rutieră de interes județean, plus 
variante ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură”.

Ei bine, în cadrul acestui 
proiect regional, municipalitatea 
ploieșteană a dezvoltat acest 
subproiect de proiectare și asistență 
tehnică pentru o investiție viitoare, 
pentru care sperăm să și obțină 
fi nanțare, respectiv, amenajarea 
zonei centrale + piste de biciclete. 

Valoarea acestui subproiect este 
de 1.480.500,00 lei, fără TVA, iar 
fi rma câștigătoare, cu care de altfel 
s-a încheiat un contract, este S.C. 
F.I.P. Consulting SRL. Durata de 
prestare a serviciilor este de 4 luni. 

CE FEL DE INVESTIȚII 
SE PREGĂTESC PENTRU 

PLOIEȘTI 
Prin proiectul pregătit de acest 

subproiect, Primăria Ploiești 
anticipează ce se va realiza în 
Ploiești. De altfel, detaliile sunt 
cuprinse și în Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD) Ploiești:

-reconfi gurarea tramei stradale 
prin construire/modernizare trasee/
piste pentru pietoni, bicicliști, 
construire/modernizare  trotuare, 
construire  benzi dedicate și 
separate pentru transportul public, 
pentru prioritizarea în trafi c a 
transportului public în comun, 
reamenajare zone reziduale rămase 
printre blocuri și a terenurilor din 

centrul orașului, montare elemente 
artistice și mobilier urban;

-prioritizarea transportului 
pietonal și cu bicicleta prin realizare 
de  zone shared-space și bike 
sharing, precum și a infrastructurii 
de transport pentru toate categoriile 
de persoane, creare spații dedicate 
transportului nemotorizat;

-instalare sisteme reducere/
interzicere circulație autoturisme în 
anumite zone;

-modernizare rețele de iluminat 
public stradal și ornamental, cu 
corpuri de iluminat cu LED;

-reamenajare/extindere zone 
verzi;

-reamenajare/extinderi parcări, 
dacă este cazul;

-amenajări urbane prin creare 
de zone destinate comerțului / 
spectacolelor / evenimentelor 
culturale;

-amenajări urbane pentru pietoni 
prin creare de zone de odihnă și 
agrement;

-amenajări spații publice 
echipate cu tehnologie wi-fi .

Să ne exprimăm speranța că 
administrația va obține fi nanțare 
pentru proiectul de bază și că va 
avea capacitatea administrativă să-l 
și pună în aplicare.

Cam așa s-ar traduce anunțul Primăriei Ploiești de semnare 
a contractului denumit <<servicii de proiectare și asistență 

tehnică pe durata de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Pietonizare 
și trafi c controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru 
biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate, puncte bike-
sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnă, zonă spectacole, zonă 
comerț pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-fi , inclusiv dotări 
și echipamente”>>.

APARATURĂ MEDICALĂ LA APARATURĂ MEDICALĂ LA 
SPITALUL VĂLENII DE MUNTESPITALUL VĂLENII DE MUNTE
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AȘA SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU FACI PROIECTELE LA TIMP! 
SCUMPIRI DE PESTE 70% A LUCRĂRILOR 

DE REABILITARE ENERGETICĂ A 8 BLOCURI 
DIN PLOIEȘTI

În ședința extraordinară din data de 10 martie, Consiliul Local 
Ploiești a avut de votat 12 proiecte de hotărâri privind actualizarea 

prețurilor în cazul a patru proiecte europene, fi nanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020. Acestea vizau reabilitarea energetică 
a 14 blocuri de locuințe din oraș. Majorările de preț oscilează între 
20,87% și 74,64%. Deocamdată, aleșii au prorogat proiectele, cerând 
lămuriri suplimentare. 

În 2016 și 2018, la propunerea municipalității, consilierii locali au 
aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul de lucrări (valorile 

le puteți vedea mai jos) pentru 14 blocuri propuse spre a fi  reabilitate 
energetic. În 2020, pentru șase blocuri din lotul al doilea, a avut loc o 
actualizare de preț. În 2023, avem din nou o ajustare de preț, justifi cată 
dacă este să ne gândim la scumpirile de pe piață, dar prea puțin scuzabilă 
pentru municipalitate, care a întârziat lucrările nepermis de mult, până 

aproape în punctul în care să piardă banii europeni. Sau oricum până în 
punctul în care municipalitatea și proprietarii vor plăti mult mai mult față 
de cât ar fi  costat investiția dacă proiectele erau realizate la timp.

 
VALORI ALE PROIECTELOR POR

În data de 6 iunie 2019, Primăria Ploiești (primar Adrian Dobre) a 
semnat patru contracte de fi nanțare privind efi cientizarea energetică a 
unor blocuri de locuințe din municipiu. Acestea urmau să fi e fi nanțate din 
bugetul european, prin POR 2014-2020, din bugetul național, din bugetul 
local și, la fi nal, din bugetul asociațiilor de proprietari. Valorile la care au 
fost semnate cererile au fost următoarele:

-efi cientizare energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 1 (2 
blocuri, respectiv, blocul de locuințe 10 D, str. Sinăii nr. 1 și blocul 12C, 
B-dul Republicii nr. 104) - 2.598.246,04 lei (din care 1.504.921,61 lei 
fonduri nerambursabile);

-efi cientizare energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 2 (6 blocuri, 
respectiv, blocul 8B, strada 8 Martie nr. 1A, blocul 8C1, Bd. Republicii nr. 
183, blocul 8C2, Bd. Republicii nr. 183, blocul 10 C1C2, str Sinaii nr. 1A, 
blocul 10 F, Bd. Republicii nr. 179 și blocul 17 C, Bd. Republicii nr. 195A)- 
9.421.358,16 lei ( din care 5.488.492,76 lei fonduri nerambursabile);

-efi cientizare energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 3 (2 
blocuri, respectiv, blocul 11 B1B2, Piata Mihai Viteazul  nr.4, blocul 11 D, 
str. Constantin Brezeanu nr.1A)- 3.897.037,02 lei (din care 2.242.961,25 lei 
fonduri nerambursabile);

-efi cientizare energetică blocuri în municipiul Ploiești, lot 4 (4 
blocuri, respectiv, blocul 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B, blocul 26F, 
B-dul Republicii nr. 169-173, blocul 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35 și 
blocul 28E, str. Colinii nr. 2)- 4.743.569,01 lei (din care 2.546.168,49 lei 
fonduri nerambursabile).

AJUSTĂRI DE PREȚ DE PESTE 74% PENTRU LOTURILE 1,3 ȘI 4
Din 2019 și până în prezent, municipalitatea a reușit să înceapă lucrările 

doar pentru lotul al doilea. Procentul fi zic de realizare a lucrărilor era, 
anul trecut, de 66,40%. Pentru celelalte trei loturi (1,3 și 4), contractele de 
lucrări au fost semnate abia în luna februarie 2023, cu fi rma SC Intergroup 

PENTRU ALTELE 6, MAJORAREA ESTE DE 
APROAPE 21%

 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

AMENDĂ RECORD PENTRU UN ȘOFER 
DIN ILFOV, 

DEPISTAT LA VOLAN PE DN1B 
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția 

Animalelor, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, au depistat pe DN1B, pe 
sensul de mers Mizil către Ploiești, o autoutilitară 
ce efectua un transport de animale. „În cauză, a 
fost identifi cat conducătorul autovehiculului ca 
fi ind un bărbat în vârstă de 31 de ani, din județul 
Ilfov. În urma verifi cărilor efectuate polițiștii 
au identifi cat 6 exemplare cabaline, despre 
care conducătorul auto a menționat că două îi 
aparțin, iar celelalte 4 sunt ale unui alt bărbat, 
pasager în autoutilitară”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. Polițiștii i-au 

cerut bărbatului documentele personale, 
cele ale autoutilitarei și ale transportului de 
animale. Oamenii legii au constatat faptul că 
autovehiculul în cauză nu este autorizat de către 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Animalelor (DSVSA) și că nu deține aviz 
intrajudețean. Mai mult, perioada de valabilitate 
a permisului de conducere a bărbatului fi gura 
ca expirată. La fața locului, exemplarele 
cabaline au fost scanate constatându-se faptul 
că doar trei dintre acestea sunt microcipate. 
„Conducătorul auto a menționat faptul că două 
cabaline au fost achiziționate fără documente 
sanitare veterinare. În cauză, polițiștii au aplicat 
patru sancțiuni contravenționale conform 
HG.984/2005 privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor la normele sanitare veterinare 
și pentru siguranța alimentelor, în valoare de 
4.500 de lei”, a precizat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova.
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O FEMEIE A MURIT DUPĂ CE A FOST 
LOVITĂ DE UN AUTOTURISM

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 101 I, 

pe raza localității Filipeștii de Târg. O femeie 

în vârstă de 52 ani, care circula pe bicicletă, a 

fost acroșată de către un autoturism condus 

de un bărbat în vârstă de 33 de ani. Echipajul 

medical ajuns la fața locului nu a mai putut 

face altceva decât să declare decesul femeii. 
„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest rezultatul fi ind negativ. Polițiștii rutieri 

continuă cercetările pentru stabilirea tuturor 

împrejurărilor în care s-a produs accidentul 

rutier”, a anunțat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova.

ACCIDENT FEROVIAR PE RUTA 
PLOIEȘTI SUD – MĂNECIU. COPIL ÎN 

VÂRSTĂ DE 4 ANI, LOVIT DE TREN
Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de 

Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați 
despre faptul că un tren care circula pe relația de 
cale ferată Ploiești Sud - Măneciu, între Haltele 

C. F. Boldești și Lipănești, ar fi  acroșat un minor 

în vârstă de aproximativ 4 ani. La fața locului 

s-au deplasat mai multe echipaje de salvare. În 
urma impactului, minorul a fost transportat 
la spital, în stare conștientă. În cauză, potrivit 

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, se 

efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor 

împrejurărilor în care s-a produs evenimentul 

feroviar, în cadrul unui dosar penal deschis 

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare 

corporală din culpă.

Engineering (contractele 1, 2 și 3/28 februarie 2023). Cum însă piața a fost 
infl uențată solid de scumpirea materialelor, fi rma a solicitat actualizarea 
prețurilor. Deocamdată, consilierii s-au abținut de la vot. Dar zicem și  noi: 
Măcar de-ar lucra-fi rma, administrația publică-de aici înainte la aceste 
proiecte! Dar haideți să vedem cam cât ne costă pe noi acest „lasă-mă 
să te las” instituțional de la Ploiești. Apropo: ne-a costat din partea unor 
funcționari care încasează plusuri salariale de până la 50% pentru că se 
„ocupă” de fonduri europene. În ce fel se „ocupă”, vedem prea bine!

LOTUL I (majorare de 74,49%)
-HCL 496/16 noiembrie 2018: 2.598.246,04 lei, din care Primăria 

Ploiești-1.093.324,43 lei, iar asociațiile de proprietari-547.956 lei;
-10 martie 2023: 4.533.793,82 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 

Ploiești-1.875.487,54 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

* Bloc 10 D, strada Sinăii
-HCL 364/12.11.2016: 1.418.253,73 lei;
-10 martie 2023: 2. 207.583,95 lei, din care contribuția Primăriei 

Ploiești-922.302,05 lei, cu recuperarea ulterioară a sumelor ce revin 
asociațiilor de proprietari.

* Bloc 12 C, Bdul Republicii nr. 104
-HCL 365/12.11.2016: 1.416. 673,38 lei;
-10 martie 2023: 2.326.209,87 lei, din care contribuția Primăriei 

Ploiești-953.185,49 lei, cu recuperarea ulterioară a sumelor ce revin 
asociațiilor de proprietari.

LOTUL 2 (majorare de 20,87%), lucrări efectuate în proporție de 
peste 66%, cu majorări efectuate în 2020 (HCL 141...150/8 mai)

-HCL 497/16 noiembrie 2018: 9.421.358,16 lei, cu TVA, din care 
Primăria Ploiești-3.932.865,40 lei, iar asociațiile de proprietari-2.073.922 
lei (25%) +40.599 lei cheltuieli neeligibile;

-10 martie 2023: 11.388.076,32 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-5.899.583,56 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

LOTUL 3 (majorare de 74,64%)
-HCL 498/16 noiembrie 2018: 3.897.037,02 lei, cu TVA, din care 

Primăria Ploiești-1.654.075,77 lei, iar asociațiile de proprietari-837.983 lei 
(25% din cheltuielile eligibile) + 39.024,14 lei cheltuieli neeligibile;

-10 martie 2023: 6.805.970,62 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-2.834.873,95 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

*Blocul 11B1B2, Piața Mihai Viteazul. nr 4.
-HCL 58/26 februarie 2018: 2.572.230,40 lei, din care cheltuielile 

Primăriei Ploiești-1.078.954,87 lei, în condițiile recuperării ulterioare a 
sumelor ce revin asociațiilor de proprietari;

-10 martie 2023: 4.510.873,61 lei, din care contribuția Primăriei 
Ploiești-1.865.612,40 lei, cu recuperarea ulterioară a sumelor ce revin 
asociațiilor de proprietari.

* Blocul 11 D, strada Constantin Brezeanu nr.1A
-HCL 59/26 februarie 2018: 1.324.806,62 lei, cu TVA, din care cheltuielile 

Primăriei Ploiești-575.120,90 lei, în condițiile recuperării ulterioare a 
sumelor ce revin asociațiilor de proprietari;

-10 martie 2023: 2.295.097,01 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-969.261,55 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

LOTUL 4 (majorări de 72,66%)
-HCL499/16 noiembrie 2018: 4.743.469,01 lei, cu TVA, din care 

contribuția totală a Primăriei Ploiești-2.197.300,52 lei, iar asociațiile de 
proprietari-953.598 lei (25% din cheltuielile eligibile)+204.215 lei cheltuieli 
neeligibile.

-10 martie 2023: 8.190.028,22 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-3.598.324,86 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari

* Bloc 23 B, strada Constantin Brezeanu nr. 1.B
-HCL 62/26 februarie 2018: 1.059.569,23 lei, din care cheltuielile 

Primăriei Ploiești-467.125,37 lei, în condițiile recuperării ulterioare a 
sumelor ce revin asociațiilor de proprietari;

-10 martie 2023: 1.817.460, 73 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-775.599,07  lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

* Bloc 26 F, Bulevardul Republicii nr.169-173 
-HC63/26 februarie 2018: 1.211.790,94  lei, cu TVA, din care cheltuielile 

Primăriei Ploiești-530.818,10 lei, în condițiile recuperării ulterioare a 
sumelor ce revin asociațiilor de proprietari;

-10 martie 2023: 2.089.582,49 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-887.956,57 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

* Bloc 28E, strada Colinii, nr. nr.2
-HCL 65/26 februarie 2018: 1.006.471,29  lei, cu TVA, din care cheltuielile 

Primăriei Ploiești-464.694,82 lei, în condițiile recuperării ulterioare a 
sumelor ce revin asociațiilor de proprietari;

-10 martie 2023: 1.731.644,77 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-759.079,53 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

*Bloc 34 A1, strada Gheorghe Doja, nr.35
-HCL 64/26 februarie 2018: 1.465.637,55 lei, cu TVA, din care cheltuielile 

Primăriei Ploiești-734.662,22 lei, în condițiile recuperării ulterioare a 
sumelor ce revin asociațiilor de proprietari:

-10 martie 2023: 2.551.340,23 lei, cu TVA, din care cheltuielile Primăriei 
Ploiești-1.175.689, 69 lei, în condițiile recuperării ulterioare a sumelor ce 
revin asociațiilor de proprietari.

Nivelul contribuției Programul Operațional Regional 2014-2020, 
clădiri rezidențiale (HCL 257/19 august 2016):

-60% din totalul cheltuielilor eligibile-Fondul European de 
Dezvoltare și bugetul de stat;
-40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor-municipiul 
Ploieș   și asociațiile de proprietari.
Contribuția asociațiilor de proprietari:
-25% din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, pentru 
locuințe:
-100% din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, pentru 
fi rme.
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OBORUL, IMAGINEA UNEI ROMÂNII PARALELE

Cabluri. Asta are pe masă 
nenea cu șapcă de piele. 

O claie de “mațe” negre. Habar 
n-am cum s-ar descurca cineva 
să aleagă ce-i trebuie. Mie îmi 
par toate la fel. Negre!

Avansez.
Cărți. Pe jos. Scuze, pe o 

folie. O doamnă, stând pe vine, răsfoiește. Cartea 
n-are coperți, așa că nu știu ce e….nici cine.

Trec. Deja noua lume se deschide. Baraca din 
dreapta are biciclete. Multe. Nu mă interesează. 
Așa că-mi văd de drum.

Mai în față se lățește aleea. Doar ca să facă 
loc mai multor mese. Oamenii care vând par 
mai preocupați ca mine…Își inspectează marfa 
unul altuia. Asta, în timp ce eu mă apropii 
să-mi arunc ochii la ce vând. Nu mă bagă 
în seamă. Așa că las rușinea la o parte și 
“inventariez”: o brichetă albastră, două lingurițe 
care îmi par de argint, căști de walkman (asta știu 
eu ce e, că sunt, la rândul meu, fabricat tot cam 
pe atunci), ștergătoare de parbriz și, când să scot 
telefonul să fac poză aud: “zi, tăticu’ ce-ți dau!?”.

Nimic. Mă uit. Și plec mai departe.
Dau peste un chioșc în fața căruia sunt câțiva 

oameni.
Pe jos, sunt cozi de topor, cu topor cu tot, 

sulițe cu vârf metalic…ceva strungărie, zic.
Ei, aș! Afacerea se dezvoltă odată cu privirea 

ridicată. Flexuri, pânze de toate felurile, 
fi erăstraie și…sus de tot, bormașini și drujbe.

N-am nevoie. Fac o poză și avansez.
Lumea are un aer senin. Așa cum e și cerul. 

Nu pare că e deranjată de nimic. Nici chiar de 
mine, care încep să fac poze la orice.

Îmi pică ochii pe o mare de păpuși. Sunt din 
acelea din cauciuc, dar și din plastic tare. Unele 
sunt îmbrăcate, altele, parțial, una nu are cap, 
rățuște de pus pe apă…stai!…sunt și bibelouri 
printre. O broască albă, un pițigoi (cred!), o 
domnișoară. Uite şi o păpușă de cârpă. Ciudată 
priveliște.

N-am cum să nu mă întreb cine ar vinde așa 
ceva. Răspunsul e în fața mea. Un domn de vreo 
50 și de ani. Buhăit, neras și atent la marfă. Parcă 
numără. Dumnezeu știe. Și tot Dumnezeu știe și 
că sunt pe lumea asta copii care se joacă cu pietre 
și ar da orice să aibă o păpușică din astea. Mda. 
Trist.

Picat pe gânduri, trec pe lângă un morman de 
covoare. Sunt uzate, dar nu par murdare…greu 
de făcut diferența dar se văd ciucurii unuia, că 
sunt albi.

Simt! Da, da. Se simte de aici.
Mă uit în stânga, mă uit în dreapta și nu văd 

fum, dar le simt mirosul. Micii din obor. Sunt 
prin preajmă. Mă duc după “parfum”. Sunt curios 
dacă mai sunt tarabele acolo unde le știam. La 
trecerea spre “moldoveni”, pe stânga.

DA!
Aici sunt. N-au plecat. Pe colț, tabloul e 

perfect. Taraba cu CD-uri pune muzică, de-mi 
pare că se aude impecabil. Ce face și creierul ăsta 
din om!? Asocierile astea de imagini și sunete de 
acum și de 30 de ani în urmă distorsionează clar 
realitatea. Parcă m-am întors în timp. Cu eu mic 
și mama care mă târa de-a dreptul spre tarabele 
cu moldoveni, repede-repede ca să nu care-
cumva, Doamne ferește!, să poft esc și să nu ne 
intre mirosul în haine.

Am zis de moldoveni. Aici, fi lmul se rupe. Nu 
mai sunt. Sau, cel puțin, eu nu mai văd și, mai 
ales, nu aud niciunul. Mă încearcă o părere de 
rău. Mama îi lua lui taică-miu țigări Plugar de la 
ei și icre la conservă. Cică erau de la Moscova. Și 
erau bune. Așa îmi zicea. “Rușii știu să mănânce 
sănătos, mamă. N-ai văzut ce roșii în obraji sunt 
rusoaicele?”. Așa o fi . Mie îmi păreau toate grase 
și vesele. O fi  tot de la sănătate.

Nu mai sunt. Așa că fac dreapta si dau de 
niște vitrine cu geam, în care sunt mezeluri, 
brânzeturi, ouă, fructe, legume…ce să mai. Piața 
de la Hale e aici. Mai mică, dar la fel de bogată. 
Fac poze. Și o iau pe prima la stânga, printre 
tarabe pline de hăinuțe de copii. Sunt…nu știu 
ce să zic…dar îmi par purtate. Primele mese 
au până și ciorăpei descompletați. Sunt femei 
vânzătoarele, dar și cumpărătoarele. Tabloul e 
completat de biberoane și pachete de șervețele 
umede…Astea-s noi. Slavă Domnului!

Imaginea devine din ce în ce mai pestriță.
Perdele, blugi, adidași, baterii de telefon, 

tablouri, șervete de hârtie, mileuri (da, mai 
există!), monede, statuete de metal, colivii, 
perne, plasturi antireumatism, ciocane de 
spart nuci, șepci, cămăși, mături, miere, halva, 
pijamale, casetofoane “funcționale”, casete 
video, prelungitoare, chiar și căciula lui Moș 
Crăciun, papuci, telecomenzi, becuri, mașinuțe, 

microfoane, pompă de mașină, perucă….
Tot! Aici chiar găsești tot ce vrei, dar mai ales 

ce nu vrei și, în special, tot ce nu gândești.
Iar atunci când spui GATA, acum chiar cred 

că nu mai am ce să văd, mi se deschide în capătul 
Oborului, zona “de casă și de…curte”.

Mobilă, tip și la comandă- clientul are 
dimensiunile pe hartie, iar meseriașul are 
modelele în cap și pe caiet, saltele, termopane 
și…nu ați ghicit! Porumbei. Din ăia frumoși, 
“dansatori”, dar și “normali”. Sunt vreo patru 
vânzători de zburătoare. Aici punem și găinile de 
carne și cocoșeii pitici. Se dau direct din cușcă.

La niciun sac distanță, apar comercianții 
de porumb, uruială și d’ale ciocului, botului și 
râtului.

Nu întreb nimic, mă uit, fac poze și trec mai 
departe.

Sunt deja amețit.
E o vâjâială, amestecată cu uluială.
Cred că s-a făcut aproape de 12. Am luat la 

pas, încet…încet…toate aleile.
Am început să mă uit atent la cei care 

cumpărau. Sau, cel puțin, la cei care-mi păreau 
a căuta ceva.

Simpli. Detașați de orice privire. Chiar și de a 
mea, care e destul de insistentă. Vreau să văd și 
să aud ce își spun. Fur câte ceva de pe buze. “Mai 
scazi la preț?…Hai, că doar de la tine am luat de 
fi ecare dată…Bine, iau două perechi, dar le dai 
cu 30.”

Întinde banii, ia tricourile cu Puma și le 
îndeasă în plasă.

Dau să ies.
Simt să ies.
Dar și să mai stau.
E un sentiment tare ciudat.
O iau pe unde am intrat. Tarabele se înghesuie 

parcă și ele. Mă opresc, trag aer de mici în piept, 
mai fac o poză și, înainte să ies îmi arunc ochii pe 
ultima masă. Era de fapt prima, când am intrat, 
dar n-am văzut-o din cauza cozii de la gogoși. 
Îmi cade privirea pe un cotor alb…”Pașaport 
pentru infern”.

Chiar…or avea?
Eu cred că da. Cel puțin pentru infernul numit 

România paralelă au. E țara aia pe care cu toții 
o știm, o respirăm, dar ne facem că nu există. E 
țara în care întorsul privirii în partea cealaltă este 
limba ofi cială. Unde imnul național este “Somn 
adânc române”. Unde sacoșa de Kaufl and este 
uniformă, iar sărăcia fardată este epolet.

Pentru că da, Oborul este România. Într-un 
sfârșit de săptămână trec pe aici mai bine de o 
sută de mii de oameni. Dublu decât trec prin 
Mall-urile prin care se plimbă cei pe care i-am 
găsit sâmbăta și duminica la târg.

Care e adevărata Românie?
Cea în care facem reclamă pe televizoarele cu 

diagonala de peste un metru și jumătate (luate și 
ele în rate fără dobândă) la farmacii și jocuri de 
noroc, la mezelurile feliate și la vacanțe în Grecia 
ori la Megane și umidifi catoarele de la eMag, sau 
cealaltă Românie, pe care o putem vedea cum 
iese la suprafață, în fi ecare duminică, la OBOR?

Continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU

Editorial
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NAŢIUNILE SUNT ÎNLOCUITE CU 
TURNURI BABEL

„Feminiștii le învaţă pe femei să-i urască pe 
bărbaţi. Liberalii albi îi învaţă pe cei de culoare 
să-i urască pe albi. Stângiștii progresiști îi învaţă 
pe copii că sunt vinovaţi, îi învaţă să se urască pe 
ei și pe părinţii lor și să accepte ca cei oprimaţi să 
primească privilegii. Genul depinde acum de ceea 
ce spui tu că ești, nu de biologie sau de  anatomie. 
O societate atât de confuză și de dezbinată de ură 
reciprocă este incapabilă să poarte un război cu 
ţări precum Rusia, China, Iran.

Am predat cândva la universităţi, am fost 
membru al echipelor unor congresmeni, am fost 
adjunct al șefului _Trezoreriei Statelor Unite, 
consilier la banca JP Morgan, ziarist și editorialist 
la the Wall Street Journal. Astăzi, vocea mea se 
limitează la internet și publicaţii străine. Presa 
americană s-a îndepărtat de mine, pentru că nu 
sunt de acord cu naraţiunile ofi ciale, pe care le 
consider niște minciuni.

În timpul regimului George W. Bush, vocea 
mea era mai prezentă pe internet. Eram preluat de 
CounterPunch, o publicaţie de stânga, pentru că 
îl criticam pe George W. Bush pentru minciunile 
folosite pentru a ataca ţările din Orientul Mijlociu. 
Însă, când la putere a venit Barack Obama și am 
criticat regimul Obama pentru aceleași lucruri, 
am fost îndepărtat de pe site-urile de stânga.

De ce? Cum am devenit indezirabil la 
CounterPunch, când el abia ce îmi publicaseră 
comentariile și într-o carte? Oare acei oameni 
se opuneau doar războaielor republicanilor 
împotriva arabilor, nu și războaielor democraţilor 
împotriva acelorași oameni?

S-a dovedit că nu războaiele erau problema. 

Pentru stângiști, regimul Bush reprezenta 
America albă, rasistă, rea, misogină, colonialistă, 
iar criticile mele la adresa lui Bush se potriveau 
cu această viziune. Însă nu s-au mai potrivit când 
democraţii au continuat aceeași politică externă, 
sub infl uenţa lobby-ului israelian al industriei 
militare.

Motivul este că democraţii s-au alăturat 
atacului stângii nu numai asupra Americii, ci 
asupra întregii civilizaţii occidentale. Stânga 
americană nu dorea să reducă din atacurile 
democraţilor asupra Americii rele, criticând 
războaiele lui Obama împotriva popoarelor din 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Așadar, lumea occidentală a fost lăsată în 
seama stângii și a dorinţei de a înlocui naţiunile 
cu un Turn Babel, de a înlocui normalitatea cu 
perversitatea, de a înlocui adevărul cu minciuna, 
justiţia cu răzbunarea împotriva celor democraţi.

Turnurile Babel nu știu ce este unitatea. Scopul 
progresiștilor este să distrugă unitatea. Democraţii 
susţin deschiderea frontierelor, pentru a introduce 
populaţie care să-i voteze. Aceiași democraţi 
promovează politica identităţii, care le garantează 
că nu va mai exista unitate în rândul populaţiei. 
Victima din teoria marxistă – clasa muncitoare – 
a fost înlocuită acum cu republicanii conservatori, 
cărora Joe Biden și FBI le-au declarat război civil.

Washingtonul pare înclinat să pornească un 
război cu Rusia în timp ce este în război civil cu 
jumătate din proprii cetăţeni. Secolul 21 a început 
cu violenţă și va continua la fel”

LENTILELE NEGRE ALE IDEOLOGIEI
Am intrat într-o perioadă a agresivităţii care 

va dura, pentru că sunt prea mulţi tineri care 

merg la universitate și învaţă să vadă lumea prin 
lentilele negre ale ideologiei.

„Pentru cineva care privește din exterior, 
situaţia din Statele Unite este alarmantă din cauza 
polarizării extreme a opiniilor exact atunci când 
opinia este singura măsură a virtuţii. Un individ 
poate fi  un monstru, dar, dacă proclamă sufi cient 
de puternic că împărtășește viziunile corecte, 
atunci devine un om bun. Iar, dacă un individ 
nu este de acord cu acele viziuni, devine automat 
un om rău”, scrie criticul britanic Th eodore 
Dalrymple, pentru Takimag. 

„Prietenii americani în care am încredere îmi 
spun că oamenii care au opinii politice diferite nu 
mai îndrăznesc să stea în aceeași încăpere. Îmi 
spun că liberalii sunt mai răi decât conservatoriii 
din acest punct de vedere. Dacă o tânără 
conservatoare încă acceptă să se întâlnească cu 
un liberal, reciproca nu mai este valabilă. Se va 
ajunge ca relaţiile sexuale între persoane cu viziuni 
politice diferite să fi e considerate o perversiune, de 
altfel singura perversiune, pentru că celelalte vor fi  
considerate doar o chestiune de gusturi.

Patima politică nu este nouă, fi rește. O celebră 
caricatură din Franţa, din perioada Afacerii 
Dreyfus, arată cum o amfi trioană își avertizează 
soţul să nu discute despre această afacere la cina 
cu amicii. În a doua imagine este prezentată o 
sufragerie devastată. Explicaţia este simplă: „Au 
discutat despre asta”.

Toleranţa nu înseamnă acceptarea a priori a 
unui individ, indiferent cine este el; asta înseamnă 
indiferenţă, nu toleranţă. Toleranţa înseamnă să 
te comporţi decent cu cineva cu care nu ești de 
acord în unele aspecte. Am prieteni care au viziuni 
cu care nu sunt de acord și pe care le consider 
nocive (la fel cum și ei consideră că viziunile mele 
sunt nocive); am prieteni cu viziuni religioase pe 
care nu le pot înţelege. Există o limită a toleranţei, 
desigur, iar unde fi xezi această limită este o 
chestiune de judecată, nu de împrejurări. Însă nu 
vreau să trăiesc într-o lume în care sunt doar două 
tabere, așa cum era în timpul Războiului Rece.

Mare parte din retorica din America seamănă 
cu o pregătire pentru un război civil. Nu cred că se 
va întâmpla așa ceva, pentru că ceea ce îi unește pe 
americani va prevala, în special sub ameninţarea 
care vine acum din exterior.

Însă palmaresul meu de profet nu este bun. 
Am spus deseori că vor urma lucruri care nu 
s-au întâmplat și viceversa. Însă asta nu mă 
împiedică să fac o previziune. Cred că am intrat 
într-o perioadă a agresivităţii care va dura ceva 
vreme, asta pentru că sunt prea mulţi tineri care 
merg la universitate și învaţă acolo să vadă lumea 
prin lentilele negre ale ideologiei. Nimic nu încinge 
mai mult dezbaterea, până la eliminarea cu totul 
a dialogului, decât ideologia.”

OCOLUL PĂMÂNTULUI

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

RETORICA 
DIN AMERICA 
ANUNŢĂ UN 

RĂZBOI CIVIL

„În America de astăzi nu se mai poate ca liberalii și conservatorii, stânga și dreapta, 
republicanii și democraţii, negri și albi, bărbaţii și femeile să dialogheze. Motivul este 

că, pentru liberali, pentru cei de stânga, pentru cei de culoare și pentru feminiști lucrurile sunt 
bătute în cuie. Conservatorii și republicanii sunt rasiști, adepţi ai supremaţiei albilor, sunt 
colonialiști și ameninţări la adresa democraţiei americane. Bărbaţii heterosexuali sunt misogini. 
Nu mai încape îndoială. Vinovăţiile sunt bine situate, la fel și vocile adevărului în locul dezbaterii, 
cei consideraţi vinovaţi sunt cenzuraţi și li se pune pumnul în gură, iar de asta se ocupă presa 
scrisă, televiziunile, FBI, organizatorii și social-media”, scrie Paul Craig Roberta, fost asistent al 
secretariatului Trezoreriei SUA în timpul administraţiei Reagan , într-un text semnat de Călin 
Marchievici, cotidianul.ro.

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

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

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0788 217199



Nr. 2042 • 16 - 22 Martie 2023 Pagina 10

PE CÂND „TRĂDĂTORII DE ȚARĂ” ÎN LOCURI CU RĂCOARE?
ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Nicoale MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

„Turbulențele din aceste zile urmăresc să zdruncine democrația și stabilitatea Republicii Moldova. MAI apără cu fermitate cetățenii, ordinea 
de drept și democrația pe care am construit-o timp de peste 30 de ani. Față de turbulențele manifestate astăzi nu vom admite ca infractori 

și trădători să ascundă violențele sub umbrela dreptului la protest, a permisivității de reprezentant în Parlament sau din fruntea unor APL-uri. 
Vocea poporului nu înseamnă violență și trădare de țară! Cei ce încalcă legea să se aștepte să răspundă în fața organelor de anchetă. Trădătorilor de 
țară le transmit avertismentul că în curând vor sta în fața judecății, oricât de mulți bani și ajutor ar primi pentru a ne distruge țara. Trădarea este 
cea mai odioasă manifestare a unui om ce s-a născut și trăiește în țara noastră, e cetățean al Republicii Moldova. Dragi cetățeni, știm că înțelegeți 
care sunt jocurile și interesele celor ce vor să ne distrugă. Vă asigur că, așa cum am fost la datorie acum 31 de ani pentru apărarea patriei, la fel 
suntem și azi. Ministerul ce-l conduc ocrotește stabilitatea și nu va permite destabilizări ce să pună în pericol siguranța cetățenilor noștri”. Ana 
Revenco, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova.  

NICI O DUMINICĂ FĂRĂ PROTESTE „PAȘNICE” ALE PP „ȘOR”

Aceasta pare a fi  lozinca de serviciu și traseul Partidului Politic „ȘOR” 
în actuala legislatură, chiar dacă în ultimul timp le desfășoară sub umbrela 
așa-zisei Mișcări pentru Popor. Și duminica din 12 martie nu a fost o 
excepție, deși ultima acțiune de protest era „aureolată” de un prolog mult 
prea grav. Cu doar două zile înainte, joi și vineri, ofi țeri și anchetatori 
ai Direcțiilor Investigații Criminalitate Organizată și Urmărire Penală, 
secondați de angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinația Specială „Fulger”, 
sub conducerea procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au descins cu noi percheziții la 
reprezentanții PP „ȘOR” în dosarul penal de fi nanțare ilegală a formațiunii 
și dezordinilor în masă. Dosar inițiat încă în septembrie 2022 și afl at la 
etapa de fi nalizare a urmăririi penale și expedierii cauzei în instanța de 
judecată, în cadrul căruia sunt vizați nu numai „curierii” banilor, dar și 
bărbați cu antecedente penale, tineri cu constituție atletică, organizați în 
așa numite „grupe speciale”, misiunea cărora era de a opune rezistență 
prin violenţa forțelor de ordine, inclusiv utilizând articole pirotehnice și 
arme. Și de astă dată, în automobilele așa-numiților 3 „curieri”, responsabili 
de recepționarea și transportarea banilor ilegali către președinți și 
vicepreședinți de ofi cii teritoriale, procurorii au descoperit și ridicat sume, 
repartizate în pungi și plicuri, în valută națională și străină în proporții 
deosebit de mari – peste 50 mii euro, circa 11 mii dolari și peste 2,5 milioane 
lei, dar și listele cu date de contact a persoanelor care să-i primească. Plus 
cătușe, substanțe cu miros specifi c de marijuana, înscrisuri de ciornă, 
dispozitive de comunicare și stocare a informației. Printre suspecții ale 
căror domicilii au fost percheziționate se numără și „turiști” ce au revenit 
recent din Turcia, unde au participat la instructaj pentru provocarea 
dezordinilor în masă și opunerea rezistenței forțelor de ordine în timpul 
protestelor ce urmau a fi  organizate. Deși în ziua când au fost reținuți și 
documentați la Aeroportul din Chișinău PP „ȘOR”, printr-un comunicat 
de presă, nega orice legătură cu acest incident, până în seară însuși liderul 
formațiunii, Ilan Shor a recunoscut că a fi nanțat sejurul celor peste 80 
de „turiști” moldoveni „delegați la training” în Turcia. Tot în acea zi, 
presimțind că gluma se îngroașă, mai mulți șoriști au sclipuit un fl ash mob 
în fața Ministerului de Interne, cerând poliției să nu îngrădească „dreptul 
universal al cetățenilor de a  protesta pașnic”. Cât de pașnic intenționau să 
protesteze s-a constatat în duminica de 12 martie. Dar până atunci însă…

 O SCHEMĂ ODIOASĂ DE DESTABILIZARE, 
DESTRUCTURATĂ DE MAI  

Urmare a perchezițiilor din ajun, pe 11 martie și în noaptea zilei de 
12 martie, poliția a destructurat schema de destabilizare și provocare a 
dezordinilor în masă, iar duminică dimineața, într-un briefi ng ce anticipa 
protestele de peste zi, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General 
de Poliție (IGP), a făcut publice interceptări și secvențe video ale schemei. 
Acestea dau în vileag o discuție dintre agentul sub acoperire al poliției 
infi ltrat în gruparea criminală și reprezentantul serviciilor speciale ruse. 
Cei recrutați pentru dezordini urmau a fi  repartizați în 10 grupuri, de la 
5 la 10 persoane cazate la anumite adrese din Chișinău, „iar o persoană 

venită pe 9 martie din Rusia trebuia să meargă la fi ecare adresă, să 
facă instructaj, pregătind prin coordonare directă acțiunile ulterioare. 
Persoanele implicate urmau să primească până la 10.000 de dolari fi ecare”. 
Discuția mai dezvăluie foarte clar legăturile cu anumite forțe de opoziție 
de la Chișinău, care ar urma să le asigure, în caz de necesitate, avocați, 
suport și ajutor corespunzător.  În urma operațiunii de destructurare, 25 
de persoane au fost duse la Inspectoratul Național de Investigații (INI), 
7 lideri ai grupărilor fi ind reținuți. Șeful IGP a mai precizat că gruparea 
avea posibilități „de a perfecta diferite acte de identitate, vize de calitate 
superioară, prin aplicări de scanere specializate, anume pentru a veni pe 
teritoriul Republicii Moldova sub paravanul actelor, vizelor altor state”. 
Organizatorii aveau planifi cate obiective unde urmau să fi e antrenate 
diverse categorii de persoane, unele având misiuni de creare a haosului, 
altele să implice persoane cu dizabilități, unele chiar fără discernământ, 
în anumite acțiuni. „Cel mai grav este că în acest proces sunt implicate 
servicii specializate din afara țării, care urzesc planuri de destabilizare a 
ordinii și securității statului, unele acțiuni urmând să aibă loc în timpul 
protestelor inclusiv de azi”, a mai precizat Cernăuțeanu. Coordonatorul 
principal, Vadim, care se prezenta cu pseudonimul Mayan Sandu, dirija 
acțiunile cu altă persoană cu dublă cetățenie, moldovenească și rusă, dar cu 
domiciliu în Rusia. Ultimul, venit la Chișinău, urma să asigure acțiunile de 
instruire în vederea destabilizărilor; a mai venit în ianuarie, și-a perfectat 
alt pașaport, fi ind schimbat de nenumărate ori numele de familie pe care-l 
deținea. 

Toate aceste dezvăluiri au avut și un efect, deloc neglijabil, asupra 
celorlalte componente ale Mișcări pentru Popor. Liderul Partidului Acasă 
Construim Europa (PACE), Gheorghe Cavcaliuc, și-a îndemnat, de 
la Londra, colegii să nu participe de astă dată la proteste. „Noi nu vom 
participa la protestele organizate pe 12.03.2023. Cerem membrilor și 
simpatizanților PACE să respecte decizia partidului și să nu meargă azi la 
proteste. Iar dacă cineva va merge, partidul consideră că merge pe cont 
propriu și nu reprezintă partidul”, se arată într-un comunicat al PACE 
din ajun. Un comunicat similar a făcut public și Asociația Oamenilor cu 
Epoleți „Scutul Poporului” (veterani ai organelor de forță – N.M.). Nici pe 
unul dintre liderii sau fruntașii celorlalte componente nu i-am observat la 
proteste, așa încât „întrunirea pașnică” a fost în exclusivitate apanajul celor 
de la PP „ȘOR”. Doar că în ce măsură pașnică?

„AM VENIT, AM ȚIPAT, CÂTE 400 DE LEI ȘI… ACASĂ”

Altercații la tot pasul și pe toată lungimea cozilor de „proteste”, atât din 
partea organizatorilor, cât și a participanților, mulți în stare de ebrietate, 
cu organele de poliție, blocări de trafi c rutier pe 5 trasee naționale – la 
Bălți, Soroca, Cimișlia și alte direcții, ultragiere, agresiune și violență 
manifestată față de forțele de ordine, insulte la adresa jurnaliștilor ce 
refl ectau desfășurarea protestelor, nesubordonarea cerințelor  legale 
ale poliției, inclusiv a prevederilor Legii cu privire la întruniri, fi ind 
încălcată solicitarea primăriei de încetare a acțiunilor de protest din 
cauza nerespectării prevederilor Declarației prealabile a organizatorilor 
(schimbarea locației), scandări politice de la „Jos Maia Sandu!, „Jos 
Guvernul Recean” până la „Jos Cernăuțeanu! ” și alte câte și mai câte linii 
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roșii au hașurat caracterul „pașnic” și „pur social” al protestelor. Mijloace 
de transport documentate cu încălcări tehnice și lipsa foii de parcurs, 
inclusiv autobuze din regiunea transnistreană, care, potrivit legislației, 
au dreptul de a circula doar în rute regulate, nu și implicate ocazional. 
De altfel, cei mai mulți nu sunt la primele abateri, iar nemulțumirea și-o 
exprimă tot prin altercații cu oamenii legii, în loc să uzeze de dreptul 
– că tot evocă dreptul la întruniri și libera circulație – de a contesta 
procesele-verbale contravenționale. Plus patru alerte cu bombă, inclusiv 
la Aeroportul Internațional Chișinău, paralizat pentru mai bine de o oră 
(altminteri, toate comunicate de aceeași voce, ce se suprapune perfect 
celei a agentului Mayan Sandu din interceptările poliției). Și unde 
polițiștii de frontieră tocmai depistaseră un membru al temutei grupări 
paramilitare Wagner, care încerca să intre în republică, având un scop 
precis – să destabilizeze prin diverse metode, cu ajutorul altor persoane, 
acțiunile publice de la Chișinău. Intrarea i-a fost respinsă și returnat 
spre destinația de unde venise. De altfel, nu a fost singurul incident de 
acest fel. În ultimele zile peste 180 străini au primit refuz de intrare în 
Republica Moldova. 

Peste toate acestea nelipsita manipulare cu cifre – peste 70.000 de 
participanți în megafoanele Marinei Tauber față de puțin peste 2.000 în 
fi lmările cu drona ale poliției. Ca manifestația duminicală „pașnică” să 
se încheie cu 77 participanți, dintre care 24 minori cu comportament 
violent și obiecte interzise la ei, conduși la INI pentru documentare. Și 
„tradiționala”, nelipsita rezoluție, pe care trei deputați de la PP „ȘOR”, 
Tauber, Apostolova și Fotescu (în treacăt fi e spus, lipsesc de aproape 
un an de la ședințele legislativului), făcând uz de mandatele de deputat 
și conduși de un grup de polițiști, au depus-o la recepția guvernului. 
Cu amenințarea: „Până luni, ora 13:00, poporul își rezervă dreptul de 
a întreprinde măsurile necesare, pentru a obliga conducerea țării să 
plătească facturile cetățenilor”. Cireașa de pe tort: în preajma mea, un 
mucalit către trei participanți: „Gata, bre, s-o fîsît. Dușeți-vî acasă. A 
mai kițkăit șoricelul niște bani pentru „Marina, mî s toboi” (Marina, 
noi suntem cu tine). Cam disperată Marinocika. Să vezi că ai o mână 
de babe și să le ordoni să meargă la guvern „să ducem rezoluția” prin 
cordonul poliției, tre’ să fi i tare disperată. Se termină rubla”. Ceilalți trei: 
„Ei, măcar am venit, am țipat, câte 400 de lei și… acasă”. 

CU TITLU DE  EPILOG 

Reacția guvernării a venit întâi de la spicherul Igor Grosu, care a 
condamnat mai pe larg acțiunile de destabilizare „din partea unor 
partide politice și grupări criminale asociate ce-și propun  răsturnarea 
ordinii constituționale” și a mulțumit polițiștilor, celor din structurile 
de forță pentru modul cum își fac datoria și asigură liniștea și pacea în 
societate. Guvernul nu a comentat, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt 
al executivului, a făcut trimitere pentru detalii la colegii de la MAI, 
care „au comunicat desfășurat în mod transparent pe parcursul zilei 
despre mersul protestului”. Și Secretarul general al Președinției, Andrei 
Spânu, a fost succint: „Ceea ce s-a întâmplat azi în centrul capitalei nu e 
protest, ci încă o încercare eșuată de a destabiliza situația din Republica 
Moldova”. Și a îndemnat cetățenii să rămână calmi și să se informeze 
din surse ofi ciale și credibile despre riscurile acțiunilor de destabilizare 
a grupărilor de hoți (Shor și alții). „Toată lumea trebuie să se detașeze de 
aceste mișcări: transportatori, șoferi, aleși locali, oameni de afaceri etc. 
Toți cei care contribuie la aceste acțiuni lucrează împotriva Moldovei! În 
fi nal, să fi m alături de poliție și structurile de forță. Împreună ne apărăm 
țara”, a mai punctat Spânu. Corecte și consecvente reacțiile ofi cialilor. Dar 
cel mai tranșant avertisment ni se pare cel al ministrei de interne, Ana 
Revenco, pe care l-am reprodus  în capo acestui articol. Întrebarea însă 
este când, odată și odată „trădătorii de țară”, organizatorii turbulențelor 
vor ajunge nu doar pe banca acuzațiilor și „vor sta în fața judecății”? Și 
mai ales când vor ajunge și în locuri unde să-și mai răcorească „spiritul 
protestatar”, curat penal, infracțional?

Fostul deputat comunist, apoi democrat, iar și mai apoi membru al 
PP „ȘOR”, Vladimir Vitiuc, a devenit cetățean al României cu acte 

în regulă. Vorbitor de limba rusă, originar din Bălţi, Vitiuc a depus pe 27 
februarie jurământul de credință față de România, fi ind surprins întâmplător 
la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București înainte de a depune 
jurământul. După ce a jurat credință celei de-a doua sale patrii, Vitiuc a spus 
pentru reporterul Ziarului de Gardă, într-o română mai puțin corectă, dar 
inteligibilă, că bunicii lui au fost cetățeni români și că a benefi ciat de dreptul 
de a-și redobândi cetățenia României. „Am dreptul. Acesta e moment istoric. 
Bunica mea și bunelul meu a fost cetățean a României și ca toți moldovenii 
am așa drept și la 50 de ani am luat decizia să fac. Eu nu am treabă cu politica 
și când a fost, niciodată nu am întrebări cu această temă. Când au fost așa 
discuții nu am avut o poziție agresivă sau împotrivă”, a declarat Vitiuc. De 
fapt a trișat. De cum a devenit deputat al PP „ȘOR”, în 2020 Vitiuc a propus 
un proiect de lege prin care actele Biroului Permanent să fi e traduse neapărat 
în limba rusă. 

În general, Vladimir Vitiuc e cunoscut ca unul din cei mai „performanți” 
traseiști politici. Ajuns în Parlament pe listele PCRM în 2005, în ianuarie 
2015 e propus de comuniști vicepreședinte al legislativului, dar în decembrie 
același an, împreună cu alți 13 deputați comuniști, părăsește PCRM, formând 
Platforma social-democrată „Pentru Moldova”. După prima întâlnire ofi cială 
cu Vladimir Plahotniuc, reîntors în politică pentru a deveni candidatul PDM 
la funcția de premier, aderă la PDM. Acuzați că au primit între 200.000 euro 
și 300.000 euro ca să părăsească PCRM și să voteze proiectele de legi ale 
PDM, în 2016 cei 14 deputați sunt cercetați penal într-un dosar construit 
pe declarațiile ex-deputatei PCRM Elena Bondarenco. Niciunul nu și-a 
recunoscut vina, iar în ianuarie 2023 dosarul e clasat, declarațiile fostei 
deputate Bondarenco nefi ind confi rmate prin probe, fi indcă în iulie 2022 
aceasta a decedat. 

În mai 2020 Vladimir Vitiuc schimbă din nou tabăra politică. Împreună 
cu fosta colegă de PCRM și PDM, Violeta Ivanov, părăsește PDM și se alătură 
PP „ȘOR”. Pe 21 iulie 2022 CNA efectuează circa 100 de percheziții în cauza 
penală de fi nanțare ilegală a PP „ȘOR”, atunci vicepreședinta Marina Tauber 
rămânând fără imunitate parlamentară și fi ind reținută pentru 72 de ore. 
Ulterior va ajunge să fi e cercetată în libertate. De remarcat însă că Vitiuc 
compare în acest episod ca o cârtiță a șoriștilor, vocea sa fi ind recunoscută 
într-o înregistrare audio de la CNA, în care vorbește despre sume de bani și 
datorii în contextul activității partidului. 

În 2010, Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat îl va include în lista 
neagră a persoanelor incompatibile cu funcția de deputat, dat fi ind că în 2004-
2007 organizația teritorială Bălți a PCRM, pe care o conducea, folosea ofi cii 
publice fără a achita chirie, dar și pentru că a promovat multe legi sensibile la 
corupție. În ianuarie 2022, Autoritatea Națională de Integritate (ANI)  constată 
că Vitiuc nu a reușit să justifi ce, în perioada 2014-2020, proveniența a circa 
3 milioane lei. A fost constatat atunci și cu încălcări la capitolul declararea 
corectă și completă a averii și a intereselor personale. Vitiuc însă își va păstra 
milioanele, pentru că în ianuarie 2023 Curtea Supremă de Justiție respinge 
recursul ANI, menținând încheierea Curții de Apel Chișinău de anulare a 
actului de constatare în privința deja ex-deputatului transfug.

„Momentul istoric” sau un nou traseu de transfug? De astă dată nu 
dintr-un partid în altul, ci dintr-o țară în altă țară. După ce a fost consecutiv 
la adăpostul fotoliilor de deputat cincisprezece ani și mai bine (2005-2022), 
vrea să-și strămute businessul mai aproape de UE, să ajungă în UE înaintea 
Chișinăului? Sau, simțind că funia strânge tot mai grav  beregata PP „ȘOR”, 
pentru orice eventualitate și-a asigurat un pârleaz prin care să se strecoare la 
un nou adăpost?

TRANSFUGII DE LA CHIȘINĂU ÎȘI TRANSFUGII DE LA CHIȘINĂU ÎȘI 
DORESC CETĂȚENIA ROMÂNĂDORESC CETĂȚENIA ROMÂNĂ

M. BAIBOLEANU
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MOZAIC

Documente recent declasifi cate ale 
Agenţiei Centrale de Informaţii și ale 

Departamentului american al Apărării au scos 
la lumină peste 13.000 de pagini referitoare la 
colaboratorii naziștilor din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, o pondere însemnată 
dintre acestea fi ind deţinută de informaţiile 
privind relaţiile Aliaţilor cu grupările 
naţionaliste ucrainene, după anul 1945. Datele 
desecretizate tratează prioritar aspecte legate de 
activitatea Organizaţiei Naţionaliste Ucrainene 
–OUN și a Consiliului Suprem pentru Eliberarea 
Ucrainei – UHVR (Ukrainskoy Holovnovi 
Vyzvolnoyik Rady). Controlat de Mikola Lebed 
și alţi foști camarazi, deveniţi rivali al liderului 
OUN.

NAZIȘTI, TERORIȘTI, NAŢIONALIȘTI SAU 
ANTICOMUNIȘTI – PENTRU SERVICIILE 

SECRETE, NICIO DIFERENŢĂ
Organizaţia Naţionaliștilor Ucraineni, 

înfi inţată la Praga de un grup de emigranţi și 
ofi cializată după Congresul de la Viena, din 1929, 
milita pentru independenţa Ucrainei. Primul 
lider, fi nanţat de serviciile secrete ale Germaniei 
naziste, colonelul austriac Yevhen Konovalets,  
care s-a întâlnit de două ori cu Adolf Hitler și a 
obţinut sprijinul Fuhrerului pentru antrenarea 
naţionaliștilor ucraineni în Școala nazistă de la 
Leipzig, a fost asasinat de Pavel Sudoplatov, un 
faimos agent NKVD. În memoriile sale, general 
locotenent Sudoplatov susţine că ordinul asasinării 
l-ar fi  primit direct de la I.V. Stalin, care dorea 
„decapitarea mișcării fasciste ucrainene în ajunul 
războiului și forţarea acelor gangsteri să se omoare 
între ei, în lupta pentru putere”. 

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, 
OUN s-a scindat în două grupări: cei mai mulţi 
adepţi au urmat pe Stepan Bandera în OUN-B, în 
timp ce aripa relativ moderată, OUN-M, a rămas 
sub conducerea lui Andrei Melnik. Ambii lideri 
au participat însă la acţiuni teroriste împotriva 
ofi cialilor polonezi și s-au aliat cu naziștii 
„eliberatori”, când aceștia au invadat Uniunea 
Sovietică.

De altfel, într-una dintre variantele Constituţiei 
ucrainene elaborate în 1940, la proclamarea 
independenţei, se preciza că „ucrainenii vor 
colabora îndeaproape cu Germania Naţional 
Socialistă, care, sub conducerea lui Adolf Hitler, 
creează o nouă ordine în Europa și în lume”. Din 
raţiuni lesne de înţeles, acea formulare a fost 
eliminată din textul original de către organizaţiile 
naţionaliștilor ucraineni, după înfrângerea 
Germaniei naziste.

Pe măsură ce entuziasmul faţă de promisiunile 
naziștilor privind sprijinirea independenţei 
Ucrainei se diminua dramatic, mii de autohtoni, 
îndeosebi din vestul ţării, se refugiau în Occident, 

chiar înainte de încheierea războiului, cei mai 
mulţi în Germania, Austria și Italia. Prezenţa în 
aceste ţări a unui număr important de naţionaliști 
și colaboratori naziști, care cunoșteau relativ bine 
mentalitatea și practicile structurilor sovietice 
de informaţii și securitate, oferea oportunităţi 
incitante pentru serviciile secrete americane și 
britanice. Trecutul nazist și serviciile teroriste 
ale liderilor naţionaliștilor ucraineni nu le-au 
împiedicat să le acorde sprijin fi nanciar și logistic 
la începutul Războiului Rece. În documentele 
CIA declasifi cate, numele fi nanţatorilor (bănci, 
societăţi sau persoane fi lantropice etc.) sunt 
hașurate din motive lesne de înţeles.

CIA, APARENT RETICENTĂ ORICĂROR 
LEGĂTURI CU LIDERI CONTESTAŢI SAU 

CU TRECUT DUBIOS
Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, 

ofi cialităţile americane și-au dat seama că 
informaţiile despre „aliatul” lor sovietic erau 
aproape inexistente, în absenţa unei structuri de 
intelligence bine defi nite (problemă rezolvată prin 
crearea CIA, în 1947) și a inexistenţei oricăror 
contacte operative (spioni) în interiorul URSS, 
îndeosebi în republicile unionale care manifestau 
o anumită rezistenţă faţă de puterea centrală de la 
Moscova.

Contactele iniţiale ale americanilor cu mișcările 
ucrainene de rezistenţă au fost stabilite în anul 
1946 de către Unitatea de Servicii Strategice SSU, 
urmașa Ofi ciului pentru Servicii –Strategice-OSS 
și predecesoarea Agenţiei Centrale de Informaţii. 
Mediatorul primelor întâlniri a fost Aradi Zsolt, 
un „consultant” maghiar al SSU, care întocmise 
anterior un raport confi denţial referitor la Mișcarea 
Naţionaliștilor Ucraineni și promisese folosirea 
relaţiilor sale de la Vatican pentru mijlocirea 
contractelor cu lideri ai acesteia din Germania. 
Misiunea a fost încredinţată rezidentului SSU la 
Munchen, Boleslav A. Hohsman.

Dar, în această fază, experţii americani 
recomandau prudenţă, sugerând obţinerea unor 
informaţii mai aprofundate despre organizaţiile 
naţionaliștilor ucraineni înainte de atragerea 
unora dintre conducătorii acestora la activităţi 
informative specifi ce muncii de spionaj. Era 
concluzia la care ajunsese și colonelul (la acea 
vreme) William Wilson Quinn ultimul director 
al Unităţii de Servicii Strategice, în opinia căruia 
organizaţiile naţionaliștilor ucraineni erau în 
mod evident penetrate de agenţi ai Ministerului 
sovietic al Securităţii Statului – MGB care 

controlau relaţiile dintre diferite grupări și 
acţiunile subversive ale liderilor acestora, trecuţi 
în clandestinitate după înfrângerea naziștilor, pe 
care i-au servit cu devotament.

Într-o astfel de situaţie informativ-operativă, 
ar fi  fost total neprofesionist ca ofi ţeri ai SSU 
să intre în contact direct cu asemenea grupări 
disidente, cel puţin până la obţinerea unor date 
confi denţiale concludente, care să ofere o imagine 
cât mai aproape de realitate a liderilor acestora 
(background, fi abilitate și motivare). De aceea, 
ofi cialii americani nu au considerat oportun să 
apeleze la agenţi din rândul emigraţiei ucrainene, 
preferând, într-o primă fază, să recurgă la 
mijloacele diplomaţiei.

Se afi rma că liderii grupărilor naţionaliste 
ucrainene erau oportuniști învederaţi, intriganţi 
politici dibaci și maeștri în arta propagandei, 
concluzionându-se că încercările fostei conduceri 
a Organizaţiei Naţionaliștilor Ucraineni, devenită 
Reprezentanţa Externă a Consiliului Suprem de 
Eliberare – Armata Insurgentă Ucraineană, de a 
imprima un caracter democratic mișcării și a o 
transforma în unic apărător al ucrainenilor sunt 
difi cil de probat, dacă nu false.

Pe acest fond, colonelul William Wilson Quinn 
avea toate motivele să pună sub semnul întrebării 
sinceritatea foștilor colaboratori ai naziștilor care-
și ofereau cu generozitate serviciile, fi ind convins 
că aceștia urmăreau, în realitate, agravarea 
tensiunilor sovieto-americane. Nu trebuia să 
fi i neapărat ofi ţer de contrainformaţii, susţinea 
directorul SSU, pentru a realiza că obiectivele 
declarate ale naţionaliștilor ucraineni erau, practic, 
imposibil de atins.

Avertismente asemănătoare au fost formulate 
ceva mai târziu și de un fost șef de staţie al 
Agenţiei Centrale de Informaţii, descrise astfel 
de către Scott Anderson, în volumul „Th e Quiet 
Americans: Four CIA Spies at the Dawn of the 
Cold War” (Americani liniștiţi: patru spioni ai CIA 
în zorii războiului): „Trimiteţi oameni în zonele 
controlate de sovietici – Polonia, Ucraina sau alte 
ţări, cu speranţa că vor crea grupări de rezistenţă 
sau le vor contacta pe cele deja existente acolo. (…) 
Dar este, practic, imposibil ca astfel de organizaţii 
să funcţioneze fără știrea securităţii sovietice. Este 
doar un vis, pentru că, în realitate, trimiteţi oameni 
la moarte!”.

În 1948, CIA era supusă unor presiuni 
enorme, venite din toate părţile, dar în mod 
deosebit din partea militarilor, pentru obţinerea 
de informaţii credibile, despre capabilităţile 
și intenţiile sovieticilor,  avertizarea timpurie 
privind un eventual atac fi gurând în fruntea 
acestor cerinţe. Așa avea să apară ceva mai târziu 
prima mare operaţiune clandestină din istoria 
CIA: Proiectul „Belladonna”. În cadrul acestuia, în 
documente strict secrete declasifi cate, apar o serie 
de subproiecte/operaţiuni (Cartel, Androgen, 
Aecarthage, Qrdynamic, Red Sox, Prolog sau 
Qrplumb), toate subsumate unui singur obiectiv 
major: divizarea imperiului sovietic. Agenţii 
infi ltraţi/parașutaţi trebuiau să obţină informaţii 
despre forţele armate sovietice, să simuleze 
dezvoltarea mișcărilor naţionaliste în Ucraina și 
să propage idei similare spre Belarus, Polonia și 
Ţările baltice. În eventualitatea reușitei Ucraina 
trebuia să devină o bază operaţională americană.

Pe fondul disputelor tot mai evidente dintre 
UHVR și OUN, conducerea Agenţiei Centrale 
de Informaţii insista ca toate activităţile specifi ce 
muncii de intelligence să fi e planifi cate, lansate și 

Colonelul austriac 
Yevhen Konovalets

William Wilson Quinn
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fi nalizate obligatoriu cu ajutorul UHVR, cel mai acceptabil grup pentru Statele 
Unite din punct de vedere politic, excluzând din start folosirea resurselor 
umane ale celorlalte organizaţii ale emigranţilor ucraineni, îndeosebi ale 
celor afl ate sub controlul lui Stepan Bandera.

De fapt, CIA nu a dorit niciodată să apeleze la serviciile acestuia pentru a 
obţine informaţii din Ucraina, apreciind că „în mod natural, Stepan Bandera 
este un extremist politic cu mari ambiţii personale, care, din aprilie 1948, s-a 
opus oricăror colaborări cu celelalte grupări politice ale emigraţiei ucrainene, 
provocând dispute fratricide cu consecinţe neprevăzute”. De altfel, CIA avea 
infi ltrat un agent în anturajul apropiat al liderului OUN-B care raportase că 
„Bandera și colaboratorii apropiaţi ai acestuia și-au pierdut mulţi adepţi în  
Ucraina, din cauza radicalismului ideilor promovate”.

Realizând impactul redus al operaţiunilor iniţiate cu sprijinul organizaţiilor 
naţionaliste ucrainene, începând cu anii 1954, structurile americane de 
intelligence s-au orientat spre războiul informaţional și ideologic împotriva 
Uniunii Sovietice, în cadrul unui program botezat Prolog, devenit, în 1980, 
Qrdynamic, apoi Pddynamic și, în fi nal Qrplumb. Operaţiunile au încetat (?) 
abia în 1990. Fondată în Philadelphia și mutată la scurt timp în New York, 
compania Prolog (editură, publicitate, cercetare), care primea ofi cial fonduri 
de la Departamentul de Stat, era în realitate o sucursală CIA, fi ind patronată 
de un ofi ţer al Agenţiei, Roman Kupchinsky (1978-1988), care, în perioada 
1990-2002, avea să conducă Secţia ucraineană a postului de radio Europa 
Liberă/Radio Libertatea.

MI-6 MERS NECONDIŢIONAT PE MÂNA LUI BANDERA
Primele contacte ale Secret Intelligence Service (MI-6, spionajul britanic) 

cu naţionaliști ucraineni au avut loc la sfârșitul anului 1920, în România, 
când aceștia erau conduși, temporar, de Simion Petliura și apoi de Evgheni 
Konovalets. Au mai existat unele întâlniri în Cehoslovacia, dar, după 1930, 
acestea au fost întrerupte până după sfârșitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, fi ind reluate la începutul anului 1948, în Germania, când SIS l-a 
contactat pe maiorul Bohdan Pidhajnyj, șeful Secţiei Operaţii a aripii Bandera 
a UON.

Spre deosebire de americani, britanicii au ghicit încă din timpul războiului 
intenţiile viitorului inamic și au înfi inţat în cadrul MI-6 o nouă structură – 
Serviciul IX, menită să analizeze intenţiile trecute ale sovieticilor și să ofere 
eventuale proiecţii pentru etapa post-război. Ulterior, secţia rebotezată „R-5” 
a primit resurse umane și fi nanciare importante, fi ind condusă, din 1944, de 
către… Kim Philby.

Spionajul britanic a fost interesat de Stepan Bandera, pe care l-a contactat, 
în aprilie 1948, prin intermediul lui Gerhard von Mende, un etnic german 
din Riga, mâna dreaptă a teoreticianului nazist Alfred Rosenberg, ministrul 
german pentru teritoriile estice ocupate (Ostministerium). Afl at în serviciul 
englezilor, Gerhard von Mende a fost șeful Secţiei pentru Caucaz și Turkestan, 
care avea ca misiuni principale recrutarea de etnici musulmani din Asia 
Centrală și folosirea acestora împotriva Uniunii Sovietice.

Primele contacte cu Bandera au fost însă un eșec, din cauza solicitărilor 
politice, fi nanciare și logistice ale acestuia, considerate ca inacceptabile de 
către conducerea operativă a spionajului britanic. Dar, din anul 1949, MI-6 
a început să se implice în sprijinirea unor agenţi autohtoni și parașutarea 
acestora în vestul Ucrainei, ceea ce a provocat ostilitatea colegilor de la 
Langley. Iritarea acestora din urmă avea la bază informaţii verifi cate, conform 
cărora agenţii lui Bandera lucrau aproape deschis împotriva celor instruiţi de 
CIA, ceea ce a condus la căderea în mâinile sovieticilor a câtorva reţele, difi cil 
de înlocuit pe termen scurt.

Ca urmare, în aprilie 1951, generalul Walter Bedell Smith, directorul CIA, 
a solicitat omologului său de peste Atlantic, Sir Stewart Menzies – patronul 
MI-6, să înceteze sprijinirea lui Sepan Bandera, cerere refuzată de britanici, 
în opinia cărora partea americană subestima importanţa acestuia. Șeful 
spionilor de pe malurile Tamisei susţinea că mișcarea condusă de Bandera 

era cea mai puternică grupare a ucrainenilor din străinătate, capabilă să  
construiască o organizaţie politică și morală sănătoasă.

Sir Stewart Menzies era de părere că „Bandera trebuia acceptat pentru ceea 
ce este un profesionist al luptelor subterane în stabilirea regulilor jocului, cu 
o experienţă îndelungată, dublată de profunda cunoaștere a sentimentelor și 
doleanţelor poporului ucrainean (…) Tipul banditului dacă vreţi să-l numim 
așa, pătruns de un patriotism arzător, care îl motivează moral și îi justifi că 
actele de banditism. Nici mai bun, dar nici mai rău decât alţii de teapa lui, cu 
care am avut de-a face în trecut”.

Faptul că MI-6 și CIA sprijineau două grupări distincte și cunoscute în 
câștigarea simpatiei Occidentului a provocat neliniște printre insurgenţii 
ucraineni, ceea ce i-a determinat pe patronii celor două servicii secrete să le 
adreseze un mesaj comun, prin care îi asigura că, împreună, SUA  și Marea 
Britanie doresc menţinerea legăturilor dintre organizaţiile interne și cele ale 
emigraţiei ucrainene, cărora le vor asigura mijloacele necesare îmbunătăţirii 
comunicărilor.

Atât CIA, cât și Serviciul Secret britanic considerau că o coordonare 
strânsă cu conducerile mișcărilor ucrainene subterane era esenţială, dar nu 
au căzut niciodată de acord în ceea ce privește organizaţia ucraineană care 
ar fi  fost cea mai potrivită pentru a servi drept bazin de recrutare a reţelelor 
de agenţi și a echipelor de curieri. Ambele servicii recunoșteau, totodată, că 
o cooperare în plan operaţional cu oricare grupare a emigranţilor ucraineni 
avea serioase implicaţii de natură politică.

CAPCANA SPIONAJULUI GERMAN
În sprijinul CIA a venit (surprinzător) Serviciul de Informaţii externe al 

Germaniei (Bundesnachrichtendienst – BND), care a promis omologilor 
americani informaţii „la zi” din Ucraina și despre activităţile lui Stepan 
Bandera, în schimbul unui „mic serviciu”; viza de intrare în SUA pentru 
conducătorul OUN-B. Era evident că o viză obţinută cu sprijinul vest-
germanilor ar fi  sporit încrederea lui Bandera în forţa și „onestitatea” BND.

Încă din 1955, Stepan Bandera încerca să obţină viza americană pentru 
a călători peste Ocean, unde să-și întâlnească simpatizanţii din emigraţia 
ucraineană și să intre în contact cu ofi ciali ai Agenţiei Centrale de Informaţii 
și ai Departamentului de Stat. Visul american mai avea puţin și putea deveni 
realitate, de vreme ce Rezidenţa CIA din Munchen a recomandat, la începutul 
lunii octombrie 1959, acordarea vizei solicitate. Conducătorul OUN-B nu a 
apucat însă să traverseze Oceanul, fi ind asasinat la scurt timp de către agentul 
KGB Bogdan Stașinski, care i-a pulverizat în faţă acid hidrocianic, cu ajutorul 
unui pistolet modifi cat.

Afl at în Germania de Vest din 1945, Bandera locuia sub un nume fals 
(Ștefan Popel), împreună cu soţia și cei trei copii, într-un modest apartament 
din Munchen, cu pază permanentă. În ziua de 15 octombrie 1959, a părăsit 
locuinţa, însă s-a întors la apartament, fi indcă uitase ceva, bodygardul său 
rămânând în stradă. A fost găsit ulterior de vecini zăcând inconștient pe scări 
și a decedat la spital, autopsia concluzionând că a fost otrăvit.

Deși ceruse insistent extrădarea lui Bandera, Uniunea Sovietică a negat, 
iniţial, orice implicare a KGB în asasinat, acreditând ideea că acesta ar fi  fost 
otrăvit în realitate de emigrantul ucrainean Dmitri Mișkov, la ordinul BND, 
întrucât spionajul vest-german nu și-ar fi  permis să lase în viaţă un agent 
recrutat de serviciile secrete britanice.

MGB-KGB, CU UN PAS ÎNAINTEA CIA ȘI MI-6
În primii ani de la încheierea celei de-a doua confl agraţii mondiale, în 

războiul de pe frontul nazist, sovieticii par să fi  avut câteva avantaje, în primul 
rând, poate și pentru că au realizat, cu mult înaintea adversarilor din Vest, că 
lupta dintre comunism și capitalism va însemna mai mult decât tradiţionalele 
confl icte interstatale. Din punct de vedere al activităţilor de intelligence, 
sovieticii aveau reţele de spionaj solide în SUA și Europa Occidentală, care 
penetraseră inclusiv în serviciile secrete, în timp ce teritoriul URSS rămăsese 
practic necălcat de agenţii Vestului.

În aceste condiţii, atât CIA, cât și Secret Intelligence Service au fost nevoite 
să apeleze la colaboratorii naziști, emigranţi, partizani sau alte grupări 
oponente puterii sovietice, pentru a încropi cât mai rapid primele lor reţele 
informative, însă rezultatele au fost sub așteptări. Naţionaliștii, extremiști 
sau foști colaboratori ai naziștilor parașutaţi în Ucraina, cu o pregătire și 
instruire insufi ciente, au căzut imediat în mâinile angajaţilor din Ministerul 
Securităţii Statului, care i-au lichidat fără nicio judecată sau i-au determinat 
să devină agenţi  sovietici și să transmită foștilor stăpâni informaţii false 
pentru dezinformarea Occidentului. Astfel, britanicii și americanii au ajuns 
chiar să fi nanţeze false grupări ale „rezistenţei ucrainene”, create și dirijate 
de sovietici.

Cu bune (puţine) și cele (foarte multe), relaţiile serviciilor secrete britanice 
și americane cu grupările naţionaliste ucrainene în timpul Războiului Rece 
rămân astăzi un subiect delicat și controversat. La vremea respectivă, MI-6 
și mai ales CIA aveau însă posibilităţi operative reduse pentru acoperirea 
informativă a spaţiului sovietic, fi ind, practic, obligate să exploateze și cele 
mai fi rave sau nesigure oportunităţi. Între a nu face nimic și a miza pe o 
singură carte (disidenţa ucraineană) ambele servicii de intelligence au ales 
varianta a doua!

Stepan Bandera, în mijloc
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Editorial

DINCOLO DINCOLO 
DE ARENĂ DE ARENĂ 

SAMARA, SAMARA, 
NU SAMANTHA!NU SAMANTHA!

             PETROLUL PLOIEȘTI,              PETROLUL PLOIEȘTI, 
VICTORIE GROZAV(Ă) LA PITEȘTIVICTORIE GROZAV(Ă) LA PITEȘTI

Pentru prima dată, un turneu de anvergură 
europeană la fotbal se dispută în două mari 

orașe ale României, București și Cluj-Napoca. 
Turneul fi nal UEFA Under 21 Championship va avea 
loc în perioada 21 iunie – 8 iulie 2023 în România și 
Georgia.

Țara noastră va găzdui nu mai puțin de 15 meciuri 
ale turneului fi nal: la București se vor disputa 
meciurile Grupei B, din care fac parte România, 
Spania, Ucraina și Croația, plus un meci din sferturile 
competiției și o semifi nală. Iar la Cluj-Napoca se vor 
desfășura meciurile Grupei D în care se vor înfrunta 
Franța, Italia, Norvegia și Elveția și, apoi, un sfert de 
fi nală. Meciurile vor avea loc pe stadioanele Ghencea 
și Rapid-Giulești în București și pe Cluj Arena și Dr. 
Constantin Rădulescu la Cluj-Napoca. Programul 
meciurilor și alte detalii despre competiție găsiți pe 
https://www.frf.ro/under21/

În Georgia se vor juca meciurile din Grupa C 
din care fac parte Germania, Anglia, Cehia, Israel, 
meciurile din Grupa D cu Portugalia, Țările de Jos, 
Belgia și Georgia, iar apoi două sferturi de fi nală, o 
semifi nală și fi nala competiției.

“Este o responsabilitate și o onoare pentru noi să 
fi m gazdele acestei competiții alături de Georgia. Este 
o confi rmare că prezența Bucureștiului între orașele 
gazdă ale EURO 2020 a fost un succes și sperăm ca 
și pe viitor România să organizeze și alte competiții 
europene. Vreau să mulțumesc primăriilor Capitalei, 
Sectorului 6 și celei din Cluj-Napoca pentru sprijinul 

pe care ni-l acordă în organizarea turneului. Sunt 
convins că va fi  o experiență memorabilă pentru 
fanii fotbalului. Turneul fi nal #U21EURO a fost de-a 
lungul anilor rampă de lansare pentru nume mari 
din fotbalul european și cu siguranță că și această 
ediție va pune în lumina refl ectoarelor noi nume 
ale fotbalului de cel mai înalt nivel. De asemenea, 
turneul fi nal UEFA Under 21 își propune să inspire 
noile generații de copii iubitori de fotbal. Pentru că 
vârsta nu contează când calitatea fotbalului este atât 
de ridicată”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele 
Federației Române de Fotbal.

România participă pentru a treia oară consecutiv 
la această competiție și, datorită performanțelor 
obținute la edițiile anterioare, s-a afl at la tragerea la 
sorți în urna a doua.

Petrolul Ploiești a reusit să câștige partida 
din ultima etapă a sezonului regular al 

Superligii, impunându-se la Pitești, pe terenul 
echipei FC Argeș, cu scorul de 1-0. Unicul 
gol al meciului a fost reușit de Gicu Grozav 
(foto), la fi nalul primei reprize, la capătul unei 
faze excelent lucrată de marcatorul golului și 
Irobiso, după un balon recuperat de către Seto 
Takayiuki.

Astfel, echipa lui Florin Pârvu obține prima 
victorie după 10 meciuri, în timp ce FC Argeș 
va începe play out-ul de pe loc de retrogradare, 
fi ind fără succes de 14 etape.

Petrolul: Vâlceanu – Papp, Mathaus, Meijers 
– Doua, L. Dumitriu (min. 66 Purtic), Seto, 
Jair (min. 90 M. Bratu), Țicu – Irobiso, Grozav 
(min. 81 Borta). Antrenor: Florin Pârvu.

Mircea Lucescu a ajuns la cea 
de-a 450-a victorie obținută în 

Ucraina, după succesul de duminică, 12 
martie, reușit în deplasarea de la Dnipro. 
A fost 1-0 pentru echipa pregătită de 
Mircea Lucescu, datorită golului reușit 
de Vitali Buialski (41). Astfel, Il Luce 
are 56 de succese la actuala echipă, 
Dinamo Kiev și 394 cu Șahtior Donețk. 
Acestea sunt repartizate astfel: 316 
partide câștigate în campionat, 60 în 
Cupa Ucrainei, 6 în Supercupă și 68 în 
cupele europene.

MIRCEA MIRCEA 
LUCESCU, LUCESCU, 

450 DE VICTORII450 DE VICTORII  
ÎN UCRAINAÎN UCRAINA

BILETE PENTRU EURO 21 BILETE PENTRU EURO 21 
DE LA BUCUREȘTI ȘI CLUJ NAPOCADE LA BUCUREȘTI ȘI CLUJ NAPOCA

***
Ianis Hagi, ambasador ofi cial al competiției și reprezentant al generației U21 care a reușit cea mai bună 

performanță a României la #U21Euro 2019, în Italia, a declarat: “M-am bucurat foarte tare când am 
primit propunerea de a fi  ambasadorul acestei competiții ce se dispută și la noi acasă. Pentru orice fotbalist 
este o onoare să joace în fața propriilor suporteri, cu atât mai mult la un turneu fi nal. Avem o generație cu 
mult potențial și îmi doresc ca ei să depășească performanța obținută de noi în 2019. Vor întâlni echipe de top 
ale Europei și vor avea nevoie de toată susținerea de care știu că suporterii români sunt în stare. Momentele 
din Italia 2019 sunt ceva unic în sufl etul meu. Și sunt convins că, alături de 30.000 de fani în tribune, ai noștri 
sunt capabili de meciuri memorabile.”

Prețurile biletelor la toate meciurile din grupe și sferturi de fi nală sunt între 25 și 35 lei, iar la semifi nala de 
la București sunt între 40 și 50 lei.

Acest turneu fi nal va oferi românilor o experiență aparte: atât în București cât și în Cluj-Napoca vor putea 
asista la câte două meciuri în aceeași zi în cele trei etape din faza grupelor. 

Copiii sub 14 ani vor avea acces gratuit în zona Family, special amenajată, și doar adulții însoțitori vor plăti 
bilet. De asemenea, companiile care sunt interesate de a transforma un meci de anvergură europeană într-un 
team building au parte de o ofertă foarte avantajoasă: fi ecare 10 bilete cumpărate la un meci au 10% discount, 
iar 40 bilete la același meci au 40% discount. Biletele se pot achiziționa de pe: www.Under21Tickets.ro

Performanță extraordinară 
pentru jucătoarea de tenis de masă 
româncă  Eliza Samara, care a învins-o 
pe campioana olimpică en-titre, 
chinezoaica Chen Meng (29 de ani), 
locul 2 în clasamentul mondial. Samara, 
în vârstă de 33 de ani, a trecut, în 5 
seturi, scor 6-11, 11-6, 2-11, 11-6, 11-8, 
de sportiva din China în faza 16-imilor 
de fi nală de la turneul Singapore Smash. 

Astfel, Eliza  este doar a patra 
jucătoare din Europa care o învinge pe 
Chen Meng, același lucru reușindu-l, 
în 2022, o altă sportivă din România, 
Bernadette Szocs.

„Sunt bine. Să o înving pe ea e 
uimitor. Știam că am șansa mea, chiar 
dacă e numărul 2 mondial. Dacă nu dai 
tot, nu poți câștiga. E uimitor. Voi sta 
mai mult în Singapore. Să fi u sinceră, 
am știut că pot lua un set, dar da... Sunt 
fericită”, a spus Eliza Samara pentru 
pagina de facebook a Federatiei Române 
de Tenis de Masă.

Iată, așadar, că mai pot exista și 
minuni, ar spune unii. Numai că ele 
nu pot fi  posibile decât având la bază 
o muncă asiduă, ambiție, determinare, 
depășire de sine, un psihic de fi er și lista 
ar putea continua. Are cineva puterea să 
mă contrazică?
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Judo

ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI, VICECAMPIONI ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI, VICECAMPIONI 
AI ROMÂNIEI CU ȘTAFETA 4 X 400 MAI ROMÂNIEI CU ȘTAFETA 4 X 400 M

CINCI MEDALII LA FOCȘANICINCI MEDALII LA FOCȘANI

În perioada 11-12 martie 2023, în sala de atletism „Ioan Soter” 
din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din București, 

s-a desfășurat Finala Campionatului Național pentru juniori 2 
(U18).

Atleții de la CSS Ploiești, pregătiți de profesorii Maria Andrei și 
Florin Andrei, au obținut și la această categorie un rezultat excelent 
cu ștafeta 4 x 400 m.

Astfel, Adrian Grigore – Raul Chivi – Luca Moisoiu – Gabriel 
Boboc au reușit, cu timpul de 3.18.60 minute, să câștige medaliile 
de argint și să intre în posesia titlului de vicecampion al României.

Pe 18-19 martie 2023, la Bacău, este rândul juniorilor 3 (U16) să 
încerce să obțină noi medalii pentru CSS Ploiești. 

Sportivii secţiei de judo a CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au participat, vineri 
şi sâmbătă, la Focşani, la Finala Campionatelor Naţionale de Judo 

pentru Juniori 1 – „U21” individual, reuşind să obţină cinci medalii, dintre 
care una de aur, una de argint şi trei de bronz.           

Principala performanţă a fost reuşită de Rareş Arsenie, cel care a devenit 
campion naţional la categoria de greutate „-90 kg”, iar Alexandra Ciurcă a 
devenit vicecampioană, la categoria „-57 kg”.

Cele trei medalii de bronz au fost obţinute de Alexia Cristea (-44 kg), 
Andrei Cristescu (-66 kg) şi David Ţugui (+100 kg). Acestora li s-au 
adăugat trei locuri V – Alexandra Stan (-44 kg), Sebastian Petre (-73 kg) şi 
Ioana Petraru (-66 kg) – şi un loc VII, obţinut de Ştefăniţă Niţescu (-73 kg).

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

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

Box
DAVID ILIE, MEDALIAT CU AUR LA CUPA DAVID ILIE, MEDALIAT CU AUR LA CUPA 

ROMÂNIEI LA BOX PENTRU TINERETROMÂNIEI LA BOX PENTRU TINERET
David Iulian Ilie, sportiv legitimat la CSM Ploiești, a dominat întrecerile de la categoria „71 kg” 

la Cupa României la Box pentru Tineret, de la Brăila, cucerind medalia de aur. Fiu al fostului 
campion naţional de amatori şi campion intercontinental în versiunea IBF, Iulian „Cobra” Ilie, David 
a făcut spectacol în competiţia din această săptămână şi a urcat pe prima treaptă a podiumului după 
un parcurs cu patru victorii, toate obţinute fără mari emoţii. În fi nală, el a trecut la puncte de favoritul 
categoriei, Alexandru Cărare, campion naţional de juniori şi medaliat cu bronz la „europenele” de anul 
trecut, de la Montesilvano (Italia), la categoria „66 kg”. David Iulian Ilie a început boxul sub comanda lui 
Titi Tudor la CSM Ploieşti, dar în ultimii ani s-a antrenat în Suedia, sub supravegherea tatălului său, Iulian 
„Cobra” Ilie, familia fostului boxer stabilindu-se temporar în ţara din nordul Europei. David este campion 
al Suediei, iar acum a venit în ţară pentru a reprezenta CSM Ploieşti la competiţia de la Brăila.

Aurul cucerit de David Ilie nu este singurul obţinut de CSM Ploieşti la Cupa României, un alt elev al 
lui Titi Tudor şi Adrian Pîrlogea, Daniel Gherghe, reuşind să obţină medalia de argint la categoria „60 kg” 
după un parcurs cu două victorii şi o înfrângere suferită în fi nală în faţa favoritului Iosif Bândulă (Potaissa 
Turda).

Atletism

Atletul Mihai Militaru, de la CSM Ploiești, 
pregătit de Gabi Hurmuz, a devenit campion 

național în proba de 200 de metri, după Finala 
Campionatului Naţional „U18”, desfăşurată în 
acest weekend în Sala „Ioan Soter” din cadrul 

Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. 
Militaru l-a depășit pe David Damian (CSŞ Triumf 
Bucureşti) cu… 7 miimi de secundă, pe locul al 
3-lea clasându-se Szilard Jakab (LPS Târgu Mureş, 
23.08 secunde).

MIHAI MILITARU, MIHAI MILITARU, 
CAMPION NAȚIONAL LA U18CAMPION NAȚIONAL LA U18

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
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Mare vâlvă a provocat ION, consilierul 
cu inteligență artifi cială al premierului 

Nicolae Ciucă. Între timp noi am afl at că 
robotul nu este încă fi nalizat, iar dialogul cu 
șeful Guvernului, din ședința de Guvern din 1 
martie, a fost regizat. Coordonatorul proiectului, 
Nicu Sebe, șeful IA al Humans AI, compania 
care coordonează acest demers, a recunoscut 
aceste lucruri într-un interviu acordat pentru 
platforma  Upgrade100.com. Noi am afl at însă 
altceva:

-ION robotul este limitat,
Ca și ai noștri dragi politicieni.
Dar a promis, fi ind întrebat,
Că se transferă cert la Cotroceni.

În timp ce creșterea vârstei de pensionare la 
64 de ani provoacă lupte de stradă în Franța, 

angajații din România vor fi  încurajați să lucreze 
până la 70 de ani. Cerințele UE, asumate de 
România, pentru accesarea banilor din PNRR, 
mai spun că vârsta de pensionare pentru femei 
va crește la 63 de ani până în 2030. De asemenea, 
mai există această prevedere prin care România 
trebuie să reducă accesul la pensionarea 
anticipată.  Mda, numai că speranța de viață în 
România este de 74 de ani (70,4 ani –bărbații și 
78, 3 ani-femeile).

-Statul vrea să iasă în profi t

Și ne oferă comori după comori...

La pensie de-ndată ce-ai poft it
Nici nu o iei, că trebuie să mori!

Cică la Campionatul Național U23, 
Federația Națională de Scrimă le-ar fi  

oferit câștigătorilor o diplomă, o medalie, o 

loțiune de corp și un gel de duș. Medaliatul cu 
argint, Daniel Popa,  a ironizat pe o rețea de 
socializare premiul... FRS s-a scuzat spunând 
că bugetul alocat Federației este unul destul de 
scăzut și că va ajunge doar până la fi nalul lunii 
iulie. Pe de altă parte, FRS zice că premiile în 
bani trebuie să le ofere cluburile la care sportivii 
sunt legitimați...

-Acuma, n-aș vrea să te mint,
Chiar de te văd, Dănuțe, supărat:
Nu-i clar că pentru un argint
Tu foarte mult ai transpirat?

Dana Budeanu a spus, la Antena 3 CNN, 
că problema canalului Bâstroe a fost 

cunoscută de autoritățile române, însă nimeni nu 
a reacționat la momentul potrivit: „O constatare 
regretabilă este aceea că autoritățile din România 
se afl ă într-o inerție care tot durează. Noi nu am 
făcut nimic, noi așteptăm de un an de zile. SIE 
știa despre această situație încă de acum un an. 
Autoritățile române au știut! Nu a existat o reacție 
la momentul potrivit, pentru că a existat acest 
confl ict militar. Acum se mai liniștesc lucrurile și 
se trage linie. Un an de zile am stat drepți, astfel 
încât să se navigheze.”

-Budeanu spunea că știe,
Unde-i limita prostiei,
Biata...of, nu pricepea,
Limita... era chiar ea!

Rareș Bogdan, zis și „Batistuță”, 
europarlamentar și prim-vicepreședinte 

al PNL, a afi rmat că nu l-ar mai menține 
în funcție pe ministrul de Externe, Bogdan 
Aurescu, imputându-i acestuia eșecul Schengen 
și canalul Bâstroe. Aurescu a reacționat imediat: 
„Nu mă intereseaza părerile lui Rareș Bogdan. 
Vă aduc aminte cum, în plin război al Rusiei 
contra Ucrainei, el cerea să blocăm la graniță 

cerealele ucrainene. Practic, astfel de atacuri de la 
asemenea personaje sunt de fapt o confi rmare că 
fac bine ce fac - e exact ca atunci când sunt atacat 
de Sputnik”.

-Între Bogdani e-o mică păruială,
Dar cu chelie, e una de...spoială. 
Sincer? L-aș pune și eu pe-o listuță,
Să îl exclud din PNL pe Batistuță.

Hopa. Reprezentanții PSD au avut, luni, o 
serie de consultări cu societatea civilă și 

specialiști asupra celor două proiecte de lege ale 
Educației, elaborate de Guvern. În cadrul primei 
runde de întâlniri, parlamentarii PSD s-au 

întâlnit cu reprezentanții asociațiilor aleșilor 
locali din comune, orașe, municipii și județe. 
Aceste consultări vor avea loc până la fi nalul lunii 
martie și vor cuprinde discuții cu reprezentanții 
cultelor din România, sindicate, mediul de afaceri, 
ONG-uri, elevi, părinți, studenți, profesori, 
rectori, cu grupurile parlamentare ale PSD și 
cu experții în Educație ai PSD din organizațiile 
județene ale partidului.

-Asta-i culmea ironiei
Sau mă rog, culmea prostiei,
Să arate cum să-nveți
Âi mai mari analfabeți!

După ce, anul trecut, un leu a creat panică 
în Târgoviște, de această dată, un struț 

a fost văzut, în Găești, pe o stradă aglomerată. 

Pasărea exotică a fost zărită în timp ce se plimba 
liniștită, printre mașini. Oamenii legii s-au alertat 
și au plecat în căutarea sa. Găeștenii au privit 
totul cu amuzament... Cel mai posibil, struțul a 
sărit dintr-o remorcă, în timp ce era transportat 
spre București.

-Politician de Dâmbovița dacă-ai fi ,

Încearcă musai un tertip:

Dacă ești struț, nu te jertfi ,
Mergi drept, ci nu cu capul în nisip.

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


