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Troleibuze pentru judeþul nostru

Veche ºi frumoasã povestea despre transportul în comun din municipiul Tulcea.
Suntem de-a dreptul de râsul curcilor cu
autobuzele vechi de pe vremea lui Pazvante,
cu abonamentele noastre care sunt formate
dintr-un mãnunchi de bilete, cu uºile noastre
care nu se închid, dar ºi cu toate acele compostoare care nu funcþioneazã. Cu aglomeraþia infernalã, cu programul chinuitor, cu
staþiile triste ºi mizerabile, dar pline de afiºe
electorale (de altfel interzise) pe vreme de
campanie, cu mirosurile chinuite, cu ºoferii
nervoºi ºi cu poftã de scandal, cu bãtrâneii
care se împing sau, mai rãu, cu cetãþenii
supãraþi pe cei care circulã gratuit pe transportul în comun. Suntem proverbiali ºi pentru faptul cã, deºi avem transport în comun ca
din epocile deja apuse, noi tot avem ditamai
preþul la bilete: 3 lei un bilet cu douã cãlãtorii, sau în varianta abonament (sau ceea ce
numesc ei abonament) - un 24 de lei pentru
douã cãlãtorii.
La finalul anului trecut, în ºedinþa de
Consiliu Local s-a aprobat creºterea tarifului

pentru o cãlãtorie în transportul în comun.
Asta a demarat o întreagã tevaturã ºi o serie
de polemici în ceea ce priveºte potenþialul de
transport în comun pentru municipiul nostru.
„În localitãþile în care transportul public
se face cu tramvaie, troleibuze ºi autobuze,
preþul pentru o cãlãtorie este o medie a costurilor pe cele trei tipuri de transport. Nu
trebuie sã vã spun cã transportul electrificat
este mult mai ieftin", spunea de curând
purtãtorul de cuvânt al Primãriei Tulcea.
Pe adresa redacþiei noastre a ajuns ieri o
adresã prin care suntem informaþi de posibilitatea ca municipiul nostru sã beneficieze de
transport în comun electric. Aceeaºi adresã a
fost trimisã ºi la Primãria Tulcea, care a fost
anunþatã deopotrivã cã se va putea face ceva
la noi în municipiu.
Un troleibuz pentru Tulcea
Probleme: lipsa investiþiilor în acest domeniu cu efect imediat în degradarea infrastructurii existente, parcul învechit de vehicule,
lipsa unor trasee ºi programe de circulaþie
corespunzãtoare. Toate acestea au condus la

Braconaj
Jandarmii ºi Comisariatul Gãrzii
de Mediu în acþiune
La data de 18 februarie a.c., Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Tulcea în cooperare cu
Comisariatul Gãrzii de Mediu, au executat o acþiune
punctualã pentru prevenirea ºi combaterea braconajului piscicol pe raza Lacului Razelm ºi canalul
Mustaca, echipele de jandarmi ºi cele ale
Comisariatului Gãrzii de Mediu, aflându-se în misiune cu ambarcaþiune rapidã din dotarea unitãþii au
observat o ambarcaþiune cu douã persoane care
scoteau din apã unelte de pescuit industrial.
În momentul apropierii de aceºtia pentru control ºi
verificare, ambarcaþiunea a pornit în vitezã abandonând în apã patru saci de rafie, dupã recuperarea
sacilor s-a constatat urmãtoarele: 14 setci monofilament în lungime fiecare de 40 metri ºi 400 kg de
peºte din categoria babuºcã, caras ºi plãticã. De la
faþa locului au fost ridicate în vederea confiscãrii,
plasele de pescuit monofilament. Conform informaþiilor furnizate de ofiþer de relaþii publice, cpt. Stoica
Liviu, peºtele rezultat ca urmare a activitãþii de braconaj a fost ridicat în vederea confiscãrii ºi predat
cãtre S.C. Piscicola în valoare de 976,8 lei.
Poliþia de Frontierã în acþiune
În perioada 14 - 18 februarie a.c., poliþiºtii de frontierã tulceni au confiscat 1025 m de plasã monofilament a cãrei deþinere este interzisã prin lege.
În cadrul unor acþiuni pe linia combaterii braconajului piscicol, poliþiºtii de frontierã au depistat , în zona
lacului Zmeica, patru persoane cu vârste cuprinse între
31 ºi 38 de ani, asupra cãrora au fost descoperite 41 de
plase monofilament cu o lungime totalã de 1025 m. Pe
numele acestora au fost întocmite actele premergãtoare de cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de deþinere ºi folosire la pescuit de plase
monofilament. De la începutul anului, la nivelul
Inspectoratului Judeþean al Poliþiei de Frontierã Tulcea,
au fost ridicate în vederea confiscãrii 127 de plase
monofilament ºi alte unelte de pescuit, 3 bãrci ºi trei
motoare, fiind constatate 17 cazuri de braconaj piscicol
cu 37 de persoane implicate.

costuri mari de întreþinere ºi exploatare dar ºi
la scãderea drasticã a numãrului de cãlãtori.
Uniunea Europeanã asigurã fonduri consistente infrastructurii de transport public,
þinând cont de trei elemente esenþiale:
economie, ecologie ºi ergonomie. La finele
anului trecut s-a lansat în cadrul Programului
Operaþional Regional prima cerere deschisã
de Planuri integrate ºi proiecte din cadrul
domeniului major de intervenþie „Planuri
integrate de dezvoltare urbanã, subdomeniul Centre Urbane", fiind asiguratã
finanþarea introducerii transportului ecologic
cu troleibuzul. Puteþi depune cererile de
finantare pânã în cel târziu în data de 31 martie 2009. Contribuþia Primãriei ar fi de minim
2% din valoarea proiectului.
Se zice cã e de bine
De ce? Se eliminã efectul „tunelului de poluare", ameninþarea cea mai mare a aglomerãrilor urbane. Prin folosirea troleibuzelor în
detrimentul autobuzelor, se eliminã posibilitatea formãrii gazelor cu efect de serã (nu se
produc emisii de dioxid de carbon). Se
foloseºte alimentarea cu energie electricã.
Procedeele de obþinere a acesteia sunt mai
puþin poluante ºi mai puþin costisitoare decât
cele de obþinere a benzinelor ºi motorinelor.
Alte variante de propulsie a vehiculelor sunt
fie mult mai scumpe (motoarele acþionate cu
hidrogen: se obþine hidrogenul necesar prin
electroliza apei), fie mai poluante pe termen
mediu („bio-dieselul": culturile mari de rapiþã
deºertificã aproape ireversibil suprafeþe foarte
mari de teren. Germania, ce a implementat
acest sistem de propulsie, face paºi hotãrâþi în
sensul renunþãrii la acesta, bazâdu-se tot pe
tramvaie sau troleibuze).
Preþul curentului electric a avut o evoluþie
liniarã, lentã. În schimb, datoritã epuizãrii
resurselor minerale, preþul motorinei este în
continuã creºtere. Investiþiile iniþiale în infra-

5
structura de troleibuz sunt aproape duble faþã
de infrastructura de autobuz. Însã, durata de
viaþã a troleibuzului faþã de autobuz este
triplã, costurile de întreþinere ºi exploatare
ale troleibuzului fiind mai mici. Autobuzele
cu motoare mai puþin poluante (Euro 4 sau
Euro 5) au devenit foarte costisitoare, diferenþa între preþul de cost al unui astfel de
autobuz ºi cel al troleibuzului fiind aproape
nesemnificativã. Este argumentul cel mai
important al municipalitãþii din Leipzig ce
doreºte ca pânã în anul 2011 sã înlocuiascã
50 de autobuze cu 50 de troleibuze. S-a constatat dezvoltarea mai rapidã, socio-economicã, a zonelor deservite de cãtre troleibuz.
Municipiile ce dispun de transport electric au
preþul legitimaþiilor de cãlãtorie mai mici
faþã de municipiile ce deþin exclusiv autobuze. Troleibuzele sunt dotate cu componente electronice (variator de tensiune sau
invertor) ce permit recuperarea unei pãrþi
importante a energiei consumate. Dotãrile
suplimentare (asigurarea cãldurii în vehicul)
sunt mult mai ieftine la troleibuz decât la
autobuz.
De menþionat cã fondurile europene nerambursabile se obþin numai pentru implementarea transportului public cu troleibuze
sau tramvaie.
Hogea, repede, sã ºtim ºi noi
Exasperaþi ºi noi de o calitate proastã a serviciilor pentru sume destul de mari în ceea ce
priveºte transportul în comun, cetãþenii
municipiului Tulcea (ne includem), aºteptãm
ca primarul de Tulcea sã gândeascã repede o
soluþie (cã doar la asta se pricepe cel mai
bine) ºi sã dea, mai departe, un rãspuns celor
care au început deja sã gãseascã soluþii pentru comunitatea localã. Nu de alta, cu cât mai
repede ºtiu ei, cu atât mai repede ºtim noi, cu
atât mai repede se distribuie veºtile cãtre
tulcenii ce aºteaptã de ani de zile o schimbare. Dacã se poate, în bine. Când o veni ºi
ºedinþa în care vom vota scãderea preþului la
biletul de autobuz?
Claudia PETRARU

Angajaþii Spitalului de la
Tichileºti au rãmas fãrã sporuri
Angajaþii unitãþilor subordonate
Ministerului Sãnãtãþii finanþate de la
buget nu vor primi banii pe ore suplimentare sau salariile de merit pe ianuarie,
potrivit unei circulare semnate de ministrul Ion Bazac Ministrul Sãnãtãþii a
solicitat ºefilor unitãþilor subordonate
ministerului, finanþate integral din bugetul
naþional, ca, „pânã la aprobarea bugetului de stat pe anul 2009, din drepturile de
personal ale lunii ianuarie 2009 sã fie
exclusã plata premiilor, a orelor suplimentare, a salariilor de merit, a plãþilor
cu ora ºi a altor drepturi acordate personalului angajat", se aratã în circulara
datatã 12 februarie 2009.
Documentul mai prevede ºi motivul aces-

tei decizii: criza economico-financiarã ºi
necesitatea de a se face economie la bugetul de stat.
În aceastã categorie sunt incluºi ºi cei 23
de angajaþi ai cãminului spital de la
Tichileºti, unde încã mai trãiesc ultimii
bolnavi de leprã din România.
Potrivit declaraþiei dr. Rãsvan Vasiliu,
directorul instituþiei vizate angajaþii
aºezãmântului „privesc cu îngrijorare
acest aspect, însã nimeni nu are reacþii
potrivnice. Oamenii au înþeles care este
situaþia cu atât mai mult cu cât este un
moment de crizã care trebuie depãºit. Cu
toate acestea, repet, existã îngrijorare".
Dr. Vasiliu a mai precizat cã salariaþii instituþiei sunt mulþumiþi cã mai au un loc de

muncã ºi ca atare acceptã ºi sistarea plãþii
orelor suplimentare ºi plata salariilor de
merit, în favoarea stabilitãþii slujbei.
„Noi credem cã dupã aprobarea bugetului pentru acest an la Ministerul
Sãnãtãþii lucrurile se vor aranja pe un
fãgaº normal ºi vreau sã cred cã cel
puþin ne vom situa la nivelul anului trecut. Angajaþii noºtri vor primi în locul
banilor pentru orele suplimentare
prestate zile libere în compensare. Deja
am fãcut un grafic în acest sens", a mai
declarat dr. Vasiliu. În ceea ce priveºte
asigurarea cheltuielilor curente ale cãminului de la Tichileºti nu sunt probleme ºi nu
s-au creat sincope financiare.
Mirela LUCA

Medicii de familie nu-ºi mai iau concediu
Medicii de familie tulceni nu-ºi mai iau vacanþã. Cel puþin asta
a declarat dr. Constantin Ciureanu, vicepreºedintele Colegiului
Medicilor Tulcea. Domnia sa a mai afirmat cã cel puþin pe
moment, medicii de familie din judeþ sunt liniºtiþi ºi se declarã
mulþumiþi de faptul cã valoarea punctului a mai crescut. Nu mult,
da nici puþin! „În urma unei discuþii pe care am avut-o am decis
sã ne continuãm activitatea ca ºi pânã acum. Pânã la urmã nu
cred cã vom avea de ales, mai ales cã trebuie sã ne respectãm
pacienþii", a declarat dr. Ciureanu. Domnia sa a mai subliniat cã
asistenþa medicalã primarã nu va fi afectatã în zilele urmãtoare
medicii tulceni considerând cã nu pot priva pacienþii ºi asiguraþii
de acest serviciu medical. În ceea ce priveºte posibilitatea introducerii co-plãþii unor servicii medicale, dr. Constantin Ciureanu
declarã cã medicii tulceni sunt de acord cu aceastã mãsurã
întrucât „în toate þãrile europene se practicã acest sistem. Nu
trebuie sã ne cantonãm întotdeauna la ceea ce ne poate oferi
Fondul Naþional ce nu întotdeauna poate sã asigure necesarul

de fonduri pentru toate categoriile de servicii medicale". Dacã
medicii renunþã la mini-vacanþa de protest considerând cã valorile punctului per capita ºi per serviciu stabilite de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Casa Naþionalã le-ar putea acoperi cheltuielile.
Ministerul zic cã ajung banii
Potrivit comunicatului Ministerului Sãnãtãþii, elaborat în urma
întâlnirii cu reprezentanþii conducerii CNAS, în primul trimestru
al acestui an veniturile medicilor de familie vor rãmâne neschimbate, la valoarea anului 2008, de 306 milioane lei, în conformitate cu contractul cadru, care a fost prelungit prin Hotãrâre de
guvern. În acest an, un medic de familie care are înscriºi 1500
pacienþi pe listã va putea realiza venituri de aproximativ 13.000
de lei lunar. Cel puþin aºa calculeazã Ministerul Sãnãtãþii. În anul
2008, potrivit aceleiaºi surse, ve-niturile cabinetelor medicilor de
familie au crescut faþã de 2007 cu 99%, generând un deficit semnificativ bugetului CNAS, respectiv 1 miliard RON.
Mirela LUCA

