
„Faptul că a murit nu dovedeşte că a şi trăit.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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Ziarul
LA EI A MURIT REGINA, 
LA NOI BUFONII-S LA PUTERE

Marius 
MARINESCU

Stanislaw Jerzylec (1909 - 1966)  poet  polonez
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Regina Elisabeta a II-a, o viață Regina Elisabeta a II-a, o viață 
dedicată serviciului public și dedicată serviciului public și 
națiunilor imperialenațiunilor imperiale

Trei gări CFR din Trei gări CFR din 
Prahova vor fi  Prahova vor fi  
reabilitate în viitorreabilitate în viitor

E greu să faci vreo comparație. 
Știu. Nici n-am avea cum să 

comparăm mere cu prune. 
La ei regina și-a lăsat amprenta 

asupra societății până în ziua 
morții și-s sigur că felul în care a 
condus Regatul va fi  urmat mulți 
ani de aici în colo. 

La noi bufonii au pus 
mâna pe sceptrul puterii și au 
condus și conduc jalnic țara. 
De la zâmbete tâmpe, hăhăieli 
tembele și silabisiri stranii, la 
maimuțăreli, scălâmbăieli, tumbe 
și contorsionări, cu toate ne-au 
“bucurat” bufonii smintiți care au 
acaparat puterea în România.

Problema cu bufonii noștri e 
că am ajuns ca ei să râdă de noi. E 
râsul ăla pervers, de ghift uit, de om 
care s-a urcat pe jilț și face jonglerii 
cu legi, se joacă cu instituțiile 
statului și chiar ne reprezintă în 
“marele circ”.

La noi bufoniada asta este la 
putere de mai bine de 30 de ani. Se 
schimbă bufon după bufon, pleacă 
unul-vine altul, se îmbracă ba în 
roșu, ba în albastru și, mai nou, 
și-n combinații de culori, altădată 
de neamestecat. Nu mai contează! 
Important e să se râdă. Că doar un 
popor trist e un popor periculos. 
Râdem și noi, râd și ei, toată lumea 
e “veselă”.

Noi avem și bufoni mari, și 
bufoni mici, bufoni la centru, 
bufoni locali, bufoni de sat și 
de oraș…sute de mii de bufoni. 
Puși în funcții în care ieri erau 
specialiști, astăzi stau cocoțați 
bufoni. Peste tot sunt.

Problema cu bufonul mai e 
și că nu știe să se oprească. Și va 
continua să râdă de noi până în 
ziua când chiar nu va mai fi  de 
glumă. Când românul nu va mai 
avea motive nici să zâmbească. 

 Atunci să vezi cum bufonii 
îmbrăcați în regi vor da bir cu 
fugiții ori vor începe să joace cartea 
milogelii, pe cea cu capul plecat 
pe care sabia nu-l taie și, în cea 
mai mare parte, se vor transfoma 
în victime. Până atunci însă vom 
suporta cu același stoicism să se 
râdă de noi. 

 De ce acceptăm? Pentru că nu 
ne-a ajuns încă cuțitul la os. 

 Mai e puțin!

Scrisul la ziar. Așa îi spune.
Numărul 2022 al ZIARULUI PLOIEȘTII, la 31 de 

ani de întâlnire săptămânală, apare în acest an-2022. 
E unic! Un moment special.
Îndrăznesc să spun, asemeni omului din presă. 
Toată zbaterea, mii de coli scrise, șterse și rescrise, nopțile 

muncite, ochii înroșiți de nesomn, salarii adunate cu greu, 
jigniri, procese, victorii, dezamăgiri, chiar și lacrimi de 
bucurie…tot stresul de pe lume vine la pachet cu meseria asta. 

Iar dacă există oameni care se întreabă dacă a meritat, le-o 
spun fără nicio ezitare: DA, A MERITAT!

Este un sentiment perfi d, care atinge resorturi amestecate, de 
furie, simț al datoriei, mândrie, curaj, empatie, care te ridică, 
dar te și coboară și te izbește, de nu te vezi, de toți pereții. Toate 
lucrurile astea se întâmplă în mintea și mai ales în sufl etul celui 
care scrie.

Meseria asta îți oferă multe, dar îți și cere enorm. Dacă 
o iubești însă, deși te chinuie, te face să fi i una cu ea. Și, din 
când în când, te alintă cu un strop de mândrie că faci ceva bun, 
ceva important, ceva care contează nu doar pentru tine, ci și 
pentru cei din jur. Vecinul, vecina, prietenii, oameni pe care 
nu-i cunoști.

Dacă nu poți să fi i una cu meseria asta, nu tu, ci ea te părăsește. 
Și, crede-mă, îți face un bine. Te chinuie și o chinui și tu pe 

ea. Iar cititorul simte. Și te pune acolo unde îți este locul. La 
dreapta sau la stânga unui partid, unui om cu bani, bișnițar, 
cămătar ori la picioarele unui șantajist.

Meseria asta este pentru omul care știe să stea drept. Pentru 
care INTERESUL COMUNITĂȚII este primul care contează. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A 46-A ZI FĂRĂ APĂ CALDĂ. ȘI VOR 
MAI FI, LA CUM NU SE FACE NIMIC

Patru lucruri s-au întâmplat în 
ultima săptămână, dar nimic 

esențial pentru a rezolva problema 
apei calde.

Sâmbătă, câteva sute de ploieșteni, 
din cei poate 130.000 care suportă 
disconfortul de a nu avea apă caldă, 
au protestat în centru orașului, dar în 
fața unui Palat Administrativ gol.

Luni, Tribunalul Prahova le-a luat 
speranța celor care credeau într-o 
rezolvare pe cale juridică: instanța 
a respins cererea de ordonanță 
președințială depusă de ADI Termo 

Prahova prin care operatorul să fi e 
obligat să reia furnizarea apei calde 
timp de 90 de zile de la rezilierea 

contractului.
Primăria Ploiești a acuzat din nou 

Consiliul Județean Prahova că „își 
bate joc” de ploieșteni pentru faptul 
că, pentru a 4-a oară consecutiv, nu 
și-a trimis reprezentanții în ședința 
AGA a ADI Termo Prahova.

Primarul Ploieștiului a îmbrăcat, 
luni, la ședința extraordinară, un 
pulover pe care scria: „Dumitrescule, 
dă drumul la apă caldă”. Dumitrescu 
fi ind, pentru cei care nu știu, 

președintele Consiliului Județean 
Prahova.

Mulțumim 

cititorilor!

Mulțumim colegilor 

de redacție!

Mulțumim Ploiești!

Și, din fericire, redacția noastră a avut, are și sigur va 
avea și în continuare astfel de oameni.

Lupta cu nedreptatea, mizeria ori lipsa de caracter și 
incompetența sunt misiuni grele, dar pe care, odată ce 
le-ai scos la lumină, capătă valoare enormă pentru toți.

Iar ZIARUL PLOIEȘTII face asta de 31 de ani, de 
2022 de numere.

20 ANUL 20
crisul la ziar. Așa îi spune.
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Casa de Cultură a Studenţilor Ploiești, sub egida Ministerului 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, organizează cea 

de-a XVII-a ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE DANS 
„EVERYBODY DANCE WITH US”, eveniment ce se va derula 
exclusiv online pe pagina de Facebook a Casei de Cultură a 
Studenților Ploiești, în perioada 17 – 19 septembrie 2022.

  Vor participa formațiile de dans: „ONE DREAM” (Casa de 
Cultură a Studenților Brașov), „ROYAL DANCE ACADEMY CCS” 
și „X – TAZY” (Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” din 
Cluj - Napoca), „FREAKS CREW” (Casa de Cultură a Studenților 
Craiova), „HOMETOWN DANCE” și „THE SKY” (Casa de Cultură 
a Studenților Iași), „M & M (Casa de Cultură a Studenților Sibiu), 
„NEW STEPS” (Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș), 
„ATLANTIS” și „UNIQUE” (Casa de Cultură a Studenților Ploiești).

Concursul se va desfășura pe secțiunile solo, duet și formație și 
pe genurile de dans: modern, contemporan, caracter, etno stilizat, 
show-dance, show-revue, dans sportiv, street dance şi open.  

PROGRAMUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE DANS 
„EVERYBODY DANCE WITH US”:

• SÂMBĂTĂ, 17 SEPTEMBRIE 2022, ORA 20.00: Prima seară de 
concurs;

• DUMINICĂ, 18 SEPTEMBRIE 2022, ORA 20.00: A doua seară 
de concurs;

• LUNI, 19 SEPTEMBRIE 2022, ORA 20.00: Festivitatea de 
premiere a Concursului Național de Dans „EVERYBODY DANCE 
WITH US”.

Municipalitatea a lansat procedura de 
achiziție publică pentru alt proiect 

european, „Regenerare urbană în zona 
marginalizată a orașului, cartier Râfov”, fi nanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
Cererea de fi nanțare a fost semnată pe 6 iunie 
2021, la o valoare de 22.376.891,00 lei, din care 
fi nanțarea nerambursabilă acordată este în sumă maximă de 
21.917.108,08 lei, iar perioada de realizare a proiectului este 
cuprinsă între 18.09.2014 și data de 30.06.2023. Nu ne întrebați 
de ce data de începere este 2014 că nici măcar autoritățile nu 
știu să răspundă. Potrivit benefi ciarului investiției, am numit 
Primăria Ploiești, proiectul are două etape:

-construire centru multifuncțional și amenajare zonă 
de recreere: construire clădire centru multifuncțional 
cultural/ recreațional, împrejmuire parțială a terenului, 
amenajare teren-traseu de promenadă, piațetă, zonă 
proiecție aer liber, locuri de joacă și sport aer liber, 
spații inierbate de mici dimensiuni, amenajare parcare 
exterioară, racordare și branșamente utilități, gospodărire 
de apă pentru alimentarea hidranților interiori, instalații 

exterioare alimentare cu apă, canalizare, electrice și irigații, 
iluminat, platformă pentru evacuarea deșeurilor;

-intervenții asupra străzilor din cartier: lucrări de 
reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări, realizare 
piste biciclete, rețele de apă și canalizare - reabilitarea, 
modernizarea sau construirea (extinderea) rețelelor de 
utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare), instalații 
electrice - iluminat exterior rutier, alimentarea electrică 
a sistemului de automatizare și control al sistemului de 
irigații, instalații de supraveghere de exterior (modernizarea 
și construirea stațiilor de așteptare călători), canalizație 
curenți slabi, amenajare peisagistică, amenajare spații verzi 
și construire sistem de irigații automatizat pentru spațiile 
verzi, dotări și echipamente. 

LICITAȚIE PENTRU LICITAȚIE PENTRU 
MODERNIZAREA MODERNIZAREA 

CARTIERULUI RÂFOVCARTIERULUI RÂFOV

Datele Ofi ciului European de Statistică (Eurostat) arată că 
Uniunea Europeană a produs anul trecut aproximativ 13,5 

milioane de biciclete, o creștere cu 11% față de 2020, iar cei mai 
mari producători de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), 
România (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 
milioane) și Polonia (1,2 milioane). Înainte de pandemie, 
România era abia pe poziția a 8-a în clasamentul UE. În prezent, 
în țară sunt mai multe unități de producție, concentrate în partea 
de vest - la Timișoara (3 fabrici), Deva, Reșița. Cea mai mare parte 
din producția de biciclete merge la export.

ROMÂNIA, PRINTRE MARII ROMÂNIA, PRINTRE MARII 
PRODUCĂTORI DE BICICLETE

CONCURSUL NAȚIONAL DE DANS CONCURSUL NAȚIONAL DE DANS 
„EVERYBODY DANCE WITH US”„EVERYBODY DANCE WITH US”
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PERCHEZIȚIE LA CĂRBUNEȘTI. 
TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 24 DE ANI, 

CERCETAT PENTRU NERESPECTAREA 
REGIMULUI ARMELOR

Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe 
Periculoase au pus în executare un mandat de 
percheziție domiciliară, în comuna Cărbunești 
din județul Prahova, la o persoană bănuită de 

nerespectarea regimului armelor și munițiilor. 
Un tânăr, în vârstă de 24 de ani, a fost condus la 
sediul unității de poliție, în vederea audierii. „În 
urma percheziției efectuate, au fost identifi cate 
un pistol neletal de autoapărare împreună cu 114 
cartușe calibru 9 mm și o armă neletală de tir 
sportiv cu aer comprimat, împreună cu 1.500 de 
bucăți pelete aferente armei, precum și mai multe 
trofee care nu prezentau crotalii. În același imobil 
au fost identifi cate și 490 de articole pirotehnice 
din categoriile F3 si F4. Din verifi cări a rezultat 
faptul că cele două arme au fost achiziționate de 
tânăr de pe teritoriul Belgiei și aduse în România 
în luna februarie 2021”, a anunțat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. Cercetările, potrivit IPJ 
Prahova, sunt continuate sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor 

și munițiilor, uz de armă neletală fără drept, 
contrabandă califi cată și orice operațiuni cu 
articole pirotehnice efectuate fără drept.

INCENDIU LA O CASĂ ÎN SATUL GOGA
Pompierii militari au fost solicitați să intervină 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă 
din satul Goga, comuna Râfov. La fața locului, 
potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
(ISU) Prahova, au intervenit două autospeciale de 
stingere și o ambulanță SMURD. „Flăcările s-au 
manifestat pe o suprafață de aproximativ 70 mp. 
Din nefericire,  un bărbat în vârstă de 42 ani a 
suferit arsuri de gradul II și III, pe aproximativ 
40% din suprafața corporală”, a precizat ISU 
Prahova. Bărbatul rănit a fost transportat la 
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgențe Ploiești.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 

Administrației (MDLPA) a fi nalizat 
lista altor 60 de creșe nZEB (near-
Zero Energy Building) care vor fi  
construite prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), 
pentru care a fost lansat apelul de 
proiecte în data de 30 iunie și pentru 
care autoritățile publice locale 
au depus 228 cereri de fi nanțare. 
Acestea se alătură altei liste cu 64 
de creșe (proiecte mature) care au 
primit deja fi nanțare europeană, ca 
urmare a semnării contractelor la 
începutul lunii septembrie. Ministrul 
Cseke Attila a declarat: „asigurăm 
astfel o fi nanțare de aproape 300 
de milioane de euro, din fonduri 
europene, pentru construcția a  124 
de creșe noi, moderne și prietenoase 
cu mediul, care vor asigura 7.450 de 
locuri suplimentare în creșele de stat.” 
Finanțarea va include și racordarea 
la utilități, nemaifi ind necesară nicio 
contribuție fi nanciară din partea 
autorităților benefi ciare. Creșele 
nZEB vor fi  dotate cu panouri solare 
și fotovoltaice, pentru asigurarea 
necesarului de energie și apă caldă 

din surse regenerabile, iar clădirile 
vor fi  foarte bine izolate termic, cu 
uși și geamuri termopan. Clădirile 
vor fi , de asemenea, dotate cu pompe 
de căldură cu puțuri forate la mare 
adâncime, care asigură un agent 
termic de 100 Celsius, indiferent de 
anotimp. În același timp, aceste creșe 
vor reduce impactul fenomenului 
de efect de seră, iar clădirile vor 
avea sisteme inteligente, digitale 
de management al acestor resurse, 
cheltuielile de întreținere fi ind astfel 
mai mici. În funcție de mărimea 
lor, noile creșe vor asigura locuri 
pentru 40-110 copii și vor avea săli 
de joacă, dormitoare, sală pentru 
festivități, bucătărie și spălătorie 
proprii, cabinet medical, spații 
administrative și spațiu de joacă 
amplu, în aer liber.

În această listă, Prahova fi gurează 
cu trei creșe mici, la Breaza, Câmpina 
și Ploiești, în valoare de 11.886.811 
lei fi ecare.

Ca să nu pară că MDLPA e un 

fel de Moș Crăciun care aruncă în 
dreapta și-n stânga cu creșe, trebuie 
să precizăm următoarele: ministerul 
a aprobat anterior realizarea, în 
cadrul Programului național de 
construire de creșe, a 280 de creșe,  
din care 138 în municipii, 52 în 
mediul urban și 90 în mediul rural. 
15 dintre acestea sunt programate 
a se realiza în Prahova, după cum 
urmează:

-creșă mare: Vălenii de Munte, 
Măneciu, Valea Călugărească, 
Iodăcheanu;

-creșă medie: Ploiești, Breaza, 
Slănic, Bucov, Târgșoru Vechi;

-creșă mică: Plopeni, Drăgănești, 
Florești, Păulești, Râfov și Valea 
Doft anei.

Ei bine, pentru că nu se știe 
dacă vor fi  sufi cienți bani în 
bugetul național pentru aceste 
construcții (prin CNI), ministerul 
a redirecționat două proiecte spre 
a fi  realizate prin PNRR, respectiv, 
creșele de la Ploiești și Breaza

LUCRĂRI LUCRĂRI 
DE DE 

PROTEJAREPROTEJARE  
A DJ 130,A DJ 130,  

ÎN ÎN 
COMUNA COMUNA 
DRAJNADRAJNA

Președintele Consiliului 
Județean Prahova, Iulian 

Dumitrescu, a semnat ordinul 
de începere a lucrărilor pentru 
realizarea apărărilor de mal în 
stânga pârâului Drajna, care 
servesc pentru protejarea DJ 
130 Drajna-Cerașu, în zona 
rezervoarelor de apă. Lucrările, 
care costă 703.558,84 lei (cu 
TVA), presupun: ridicare 
ziduri de gabioane, reparații 
podețe existente (decolmatare, 
construire cameră de cădere, 
asigurarea scurgerii apelor în 
aval prin construirea de casiuri 
în trepte cu rol de protejare a 
malului), montarea unui parapet 
de protecție pe partea dintre 
pârâul Drajna a DJ230, realizare 
șant dalat pe partea opusă a 
DJ230. Săptămâna trecută a 
fost predat fi rmei executante 
amplasamentul, urmând ca 
investiția să fi e gata într-un 
termen de patru luni. 

TÂRGUL DE TOAMNĂ TÂRGUL DE TOAMNĂ 
SE DESCHIDE MÂINESE DESCHIDE MÂINE
Mâine, vineri, a ora 12.00, se deschide „Târgul de Toamnă”, eveniment 

care se va desfășura până pe 25 septembrie inclusiv. Ca de obicei, 
organizatorii acestei ediții cu numărul XX sunt Primăria Ploiești, Consiliul 
Local Ploiești, SC Hale și Piețe SA, în colaborare cu SC SGU Ploiești. Locul 
este același din ultimii ani, în parcarea dintre Palatul Culturii și parcul „Toma 
Socolescu”. La standurile special amenajate vor expune și vinde producători 
autohtoni de legume-fructe, vinifi cație și produse tradiționale românești.

3 CREȘE ÎN 3 CREȘE ÎN 
PRAHOVA, PRAHOVA, 
FINANȚATE FINANȚATE 
PRIN PNRRPRIN PNRR
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ACCIDENT ÎN FULGA. MOTIVUL 
PENTRU CARE UN ȘOFER S-A ALES CU 

DOSAR PENAL
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Urlați 

au fost sesizați despre producerea unui accident 
cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la 
fața locului au identifi cat persoanele implicate, 
iar din primele verifi cări a reieșit că, potrivit 
IPJ Prahova, un bărbat în vârstă de 40 de ani, 
în timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza 
comunei Fulga, la un moment dat a intrat 
în coliziune cu un atelaj hipo, condus de un 
tânăr în vârstă de 15 ani. În urma producerii 
evenimentului a rezultat avarierea ambelor 
vehicule implicate. „Conducătorul atelajului 
hipo a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul 

fi ind negativ. Conducătorul auto a refuzat 
testarea cu aparatul etilotest, având în vedere 
acest aspect, bărbatul a fost condus la o unitate 
medicală unde în prezența cadrelor medicale 
a refuzat și prelevarea de mostre biologice de 
sânge. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz recoltare 
de mostre biologice de sânge”, a precizat IPJ 
Prahova.

LA VOLAN, FĂRĂ PERMIS AUTO
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Slănic, 

în timp ce desfășurau activități de supraveghere 
și control al trafi cului rutier pe raza comunei 
Ștefești, au oprit, pentru control, un autoturism 
condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani, 

din comună. În urma verifi cărilor efectuate în 
bazele de date, potrivit IPJ Prahova, polițiștii 
au constatat faptul că bărbatul nu fi gurează ca 
deținător de permis de conducere. „În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a 
anunțat un plan european de economisire a energiei și 

de reducere a dependenței de energia rusească: „Lucrăm din 
greu să renunțăm la Rusia (n.n.-la gazul și petrolul rusesc) și să 
trecem la alți furnizori de încredere, cum ar fi  SUA, Norvegia, 
Azerbaidjan și alții. Dacă ne uităm la tăierile de gaz rusesc, 
al treilea pas cel mai important sunt investițiile în energia 
regenerabilă.” În opinia specialiștilor europeni, cele cinci 
măsuri sunt:
-economisirea inteligentă a electricității;
-propunerea unui plafon pe veniturile companiilor care 
propun electricitate cu costuri scăzute;
-propunerea unui plafon pe profi turile neașteptate ale 
companiilor producătoare de combustibili fosili;
-sprijinirea companiilor de utilități energetice pentru a face 
față volatilității piețelor;
-propunerea unui plafon pentru importurile de gaze rusești.
Ursula von der Leyen a mai spus că la începutul războiului, 
gazul rusesc prin conducte reprezenta 40% din tot gazul 
importat, iar astăzi, acesta  a scăzut la doar 9% din importurile 
europene de gaz.

Abia acum se parcurge o etapă intermediară dintr-un proiect 
european ce ar trebui fi nalizat anul viitor, la 31 decembrie. Este 

vorba despre investiția care vizează modernizarea străzii Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, în zona pasajului CFR Podu Inalt, prin lărgirea la 4 benzi, 
reabilitare str. Cantacuzino între Șoseaua Vestului și limită oraș, inclusiv 
realizarea unui terminal multimodal. Ei bine, noi suntem abia în faza în 
care Ministerul Transporturilor pregătește o hotărâre de trecere a pasajului 
CF din zona Podul Înalt din administrarea Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate 

„CFR” S.A, în domeniul public al municipiului Ploiești. Pesemne abia 
după aceea vor începe diversele licitații pe componente incluse în acest 
proiect, proceduri care durează cel puțin până anul viitor. Deci clar că, la 
cum se mișcă autoritățile, avem de așteptat până când se realizează această 
investiție despre care se discută de 8-9 ani.

În cererea de fi nanțare semnată în septembrie 2020, valoarea 
investiției era de 65.554.957,34 lei, din care fi nanțarea nerambursabilă 
acordată-60.028.702,73 lei (FEDR- 51.024.397,34 lei; bugetul național- 
7.803.731,34 lei). În februarie 2022, valoarea a fost actualizată la 78,580 
mil. lei.

Investiția presupune următoarele lucrări: extindere carosabil în zona 
pasaj CFR Podul Inalt de la 1 banda pe sens, la 2 benzi pe sens, in scopul 
instituirii benzii dedicate transportului public pe tronsonul Selgros – 
intersecție strada Vestului; amenajare sensuri giratorii la intersecția străzii 
Gheorghe Grigore Cantacuzino cu strada General Eremia Grigorescu 
si respectiv intrarea in viitorul Terminal Multimodal; piste de bicliclete; 
terminal multimodal etc.

GREU LA DEAL CU PROIECTELE GREU LA DEAL CU PROIECTELE 
EUROPENE, LA PLOIEȘTI!EUROPENE, LA PLOIEȘTI!

PSD MAI VREA DOUĂ ZILE FĂRĂ MUNCĂ
PSD a depus la Senat un proiect de lege în care propune ca zilele de 6 (sărbătoarea 

Botezului Domnului) și 7 ianuarie (Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul) să 
fi e declarate zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează. Inițiatorii sunt președintele 
social-democrat Marcel Ciolacu și liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. Aceștia își 
susțin propunerea cu următoarele argumente: „potrivit datelor ofi ciale de la recensământul 
din anul 2011, 16.307.004 de români sunt creștini ortodocși, ceea ce reprezintă 86,45% 
din populația totală declarată a țării. Praznicul de pe 6 ianuarie este sărbătorit și de 
către romano-catolici, greco-catolici și penticostali, care însumează 7,34% din populația 
României. Sărbătoarea Botezului Domnului (Epifania) sau Bobotează este unică și prin 
aceea că, în această zi, cea mai mare parte a credincioșilor ortodocși sunt prezenți la biserică 
pentru a primi Agheasmă Mare, iar 6 ianuarie este, de asemenea, sărbătorită larg în țară”. 
Aceste două zile, acordate îndeosebi bugetarilor, fi indcă mediul privat are altă treabă, să 
muncească, de exemplu, ar duce la 17 zile libere/an, asta în afară de sfârșitul de săptămână. 
Anterior, au fost declarate sărbători legale (zile libere) următoarele date: 1 ianuarie, 2 

ianuarie-Anul Nou, 24 
ianuarie-Ziua Unirii 
Principatelor Române, 
1 zi în Vinerea Mare, 2 
zile de Paștele Ortodox, 
1 mai-Ziua Muncii, 1 
iunie-Ziua Copilului, 
2 zile de Rusalii, 15 
a u g u s t - A d o r m i r e a 
Maicii Domnului, 30 
n o i e m b r i e - S f â n t u l 
Andrei, 1 decembrie-
Ziua Națională a 
României, 25 decembrie, 
26 decembrie-Crăciunul.

5 MĂSURI PENTRU 5 MĂSURI PENTRU 
A TRECE PESTE A TRECE PESTE 

CRIZA ENERGETICĂCRIZA ENERGETICĂ
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ACCIDENT PE DN1D, LA DRĂGĂNEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe DN1D, km 

12+200, pe raza localității Drăgănești, după 
ce, potrivit IPJ Prahova, un bărbat în vârstă de 
52 de ani, în timp ce conducea un autoturism, 
ar fi  pierdut controlul direcției de deplasare, 

răsturnându-se în afara părții carosabile. În 
urma evenimentului rutier o pasageră în vârstă 
de 43 de ani a necesitat transportarea la o 
unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri 
medicale de specialitate. Conducătorul auto a 
fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Trafi cul rutier a fost restricționat pe 
sensul Albești către Ciorani.

ACCIDENT PE DN1A, LA MĂNECIU. A 
INTRAT CU MAȘINA ÎN ȘANȚ

Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală 
Drajna au fost sesizați, prin apel 112, cu privire 
la faptul pe DN1A un autoturism a intrat într-un 
șanț. Polițiștii deplasați la fața locului, potrivit 
IPJ Prahova, au constatat faptul că cele sesizate 

se confi rmă, iar din primele cercetări a reieșit 
că, un bărbat în vârstă de 32 de ani, în timp ce 
se deplasa cu autoturismul în comuna Măneciu, 
la un moment dat a pierdut controlul asupra 
direcției de mers și a ieșit cu mașina în afara părții 
carosabile. În urma evenimentului bărbatul 
nu a suferit vătămări corporale. „Întrucât 
conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost 
testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 1,13 mg/alcool pur în aerul expirat, ulterior 
fi ind condus la o unitate medicală în vederea 
prelevării de mostre biologice de sânge. În 
cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice sub infl uența 
băuturilor alcoolice”, a precizat IPJ Prahova.

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor un 
contract prin care se prevede fi nanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență a unui 

proiect de corectare a torenților în valoare de 109,56 milioane de lei, fără TVA. Pe noi ne interesează 
această investiție fi indcă ea include și județul Prahova. Romsilva a semnat un comunicat de presă 
în care arată: <<Proiectul „Lucrări de corectare a torenților pentru reducerea riscurilor generate de 
viituri torențiale în bazinetele amplasate în fondul forestier național administrat de Romsilva pe raza 
județelor Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea”, parte a PNRR, 
prevede realizarea conceptului pentru lucrările de modernizare, refacerea a cel puțin șase structuri de 
reținere a aluviunilor, ridicarea a cel putin 30 de noi construcții aluvionare, reîmpădurirea a patru 
hectare de teren, construirea de garduri de vegetație, prin aceste lucrări urmând a fi  reabilitați peste 
30 de kilometri de albii torențiale. Lucrările de corectare a torenților pe albiile râurilor de munte, în 
fondul forestier administrat, diminuează undele de viitură și rețin aluviunile, reducând astfel riscurile 
de inundații în aval. >>

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului (circa 48% 
din pădurile țării) și asigură servicii silvice pentru  un milion hectare de păduri afl ate în alte forme 
de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și 12 herghelii de stat.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat procedura de 
transparență decizională pentru elaborarea unui act normativ 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții  „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din 
România” - Lot SRCF București - stațiile CF Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, 
Târgoviște Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes național”.

Principalul obiectiv al lucrărilor, spun ofi cialii ministerului, „îl constituie 
clădirile de călători ale stațiilor de cale ferată, cu accent pe zonele de acces, 
pe spațiile destinate serviciilor pentru călători, pe zona comercială, cât și 
pe elementele de legătură cu liniile de cale ferată, reprezentate de persoane, 
pasarele, pasaje pietonale, copertine, precum și adaptarea la normele privind 
persoanele cu dizabilități.”

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 116,279 milioane de 
lei, iar durata de execuție a lucrărilor a fost fi xată la 20 de luni. Banii sunt 
asigurați din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din veniturile 
proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

  În prezent, cele șase stații de cale ferată propuse spre moderizare/

reabilitare se găsesc în diverse stadii de degradare.
Într-o descriere sumară, lucrările care se vor executa la stațiile CFR din 

Prahova țin de:
-Gara de Vest: clădire anexă spații pentru călători, construcție nouă 

care cuprinde spații comerciale un spațiu destinat pentru persoanele cu 
d izabilități locomotorii și pentru mama și copilul, grup sanitar pentru 
călători, reabilitarea peroanelor existente (strat suport și strat de uzură, 
corpuri de iluminat), reabilitarea copertinelor existente (structura metalică, 
învelitoare, corpuri de iluminat, coloane ape pluviale), prelungirea tunelului 
pietonal și reabilitarea celui existent;

-Gara Bușteni: clădire sală așteptare călători, construcție nouă, 
adiacentă clădirii de călători, care adăpostește sala de așteptare călători și 
încăperea mama și copilul, reabilitarea grupului sanitar exterior (fi nisaje, 
corpuri de iluminat, obiecte sanitare, instalație de încălzire), reabilitarea 
peroanelor existente (strat suport și strat de uzură, corpuri de iluminat), 
prelungirea peroanelor intermediare, reabilitarea copertinelor existente 
(structura metalică, învelitoare, corpuri de iluminat, coloane ape pluviale), 
reabilitarea tunelului pietonal (fi nisaje, corpuri de iluminat, platforme 
elevatoare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii);

-Gara Sinaia: reabilitarea acoperișului și a sistemului de evacuare a 
apelor pluviale la clădirea expoziție cu tematică feroviară și clădirea salon 
ofi cial, reechiparea centralei termice din clădirea CED, care deservește 
clădirea de călători și salonul ofi cial (centrala termică va fi  modernizată 
și echipată suplimentar), reabilitarea peroanelor existente (strat suport și 
strat de uzură, corpuri de iluminat), reabilitarea tunelului pietonal (fi nisaje, 
corpuri de iluminat, platforme elevatoare pentru persoanele cu dizabilități 
locomotorii), reabilitarea copertinelor existente (structura metalică, 
învelitoare, corpuri de iluminat, coloane ape pluviale).

TREI GĂRI CFR DIN TREI GĂRI CFR DIN 
PRAHOVA VOR FI PRAHOVA VOR FI 

REABILITATE ÎN VIITORREABILITATE ÎN VIITOR
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PROIECT PENTRU CORECTAREA TORENȚILOR PROIECT PENTRU CORECTAREA TORENȚILOR 
ÎN PĂDURILE ROMSILVA DIN PRAHOVAÎN PĂDURILE ROMSILVA DIN PRAHOVA
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POLIȚIST LOCAL, AGRESAT DE UN 
BĂRBAT ÎN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Ploiești au fost sesizați despre faptul că un 
polițist din cadrul Poliției Locale Ploiești ar fi  
fost agresat de către o persoană necunoscută. În 
baza sesizării, potrivit IPJ Prahova, s-a constituit 
echipa operativă care s-a deplasat la fața locului, 
identifi când doi polițiști locali, care au declarat 
faptul că, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, pe strada George Coșbuc 
din municipiu, la un moment dat au solicitat 
unui conducător auto documentele de identitate, 
acesta din urmă lovindu-l pe unul dintre polițiști, 
după care a plecat într-o direcție necunoscută. 

La fața locului s-a deplasat și un echipaj din 
cadrul Serviciului de Ambulanță Prahova, însă 
bărbatul în vârstă de 55 de ani nu a necesitat 
acordarea de îngrijiri medicale și transportul la 
spital. „În urma verifi cărilor efectuate, polițiștii 
au identifi cat și depistat persoana bănuită de 
săvârșirea faptei ca fi ind un bărbat în vârstă de 
50 de ani din municipiul Ploiești. Cercetările 
sunt continuate  de polițiști în cadrul unui dosar 
de cercetare penală sub coordonarea Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Ploiești care va dispune 
măsurile ce se vor lua în cauză”, a anunțat IPJ 
Prahova. Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Ploiești a dispus constituirea unui dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. „Prin 

ordonanța procurorului s-a dispus reținerea 
bărbatului de 50 de ani pe o perioadă de 24 
de ore”, a mai precizat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova.

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

SE RENOVEAZĂ PE ICI, 
PE COLEA, CLĂDIREA 
HALELOR CENTRALE

Ne mândrim cu Halele Centrale pentru clădirea declarată monument istoric. Și pentru 
că a fost proiectată de arhitectul Toma Socolescu, a cărui statuie plasată în fața 

imobilului trece neobservată. Dar nu ne mai putem mândri cu ce este ea azi, ca instituție. O 
instituție parcă înfi ințată nu în interesul ploieștenilor, ci luată pe cont propriu, de partide sau 
Consiliul Local ori Primăria Ploiești, pentru a-și rezolva mulțimea de sinecuri politice. De 
prin anul 1998-2000, de când s-au prins politicienii că pot face orice cu instituțiile publice, 
fără ca publicul larg (cotizanții la buget) să zică nici pâs, conducerea SC Hale și Piețe este 
oferită strict către oamenii din partid. Pesemne de-aia nu s-a cârmit mare lucru, din prea 
multă „competență” a celor plasați pe fotoliile de șefi .

Astăzi nu vom vorbi despre fel de fel de „repartizări” politice a spațiilor de la Obor, să zicem, 
ci doar strict la clădirea de patrimoniu a Halelor Centrale. Construcția este dărăpănată. 

Și foarte murdară. De 32 de ani, n-a benefi ciat de consolidare și modernizare totală, ci doar de 
intervenții punctuale. Ca să aibă cât de cât aspect de spațiu comercial, igienizarea sumară a fost 
lăsată în seama comercianților.

Săptămâna trecută, comisarii OPC Prahova au închis temporar clădirea. La baza deciziei au 
stat: mizeria descoperită la standurile mai multor comercianți de lactate și pește, starea avansată 
de degradare a clădirii din cauza infi ltrațiilor și a incendiului care a avut loc de Paște. De reținut 
că, după incendiu, comercianții și-au redecorat standurile, dar SC Hale și Piețe n-a făcut nici cea 
mai mică lucrare acolo. La acea vreme, conducerea orașului s-a rezumat la niște fotografi i, să 
vadă ploieștenii cât de interesați sunt de acel semidezastru și cam atât. Chiar și după controlul 
OPC, singurii care au mișcat ceva au fost tot comercianții, care au retras marfa pe care o aveau la 
vânzare și s-au apucat de curățenie.

Dar ce afl ăm acum? Că, în sfârșit, conducerea politică s-a decis să miște ceva. Adică să închidă 
hala principală în perioada 19 septembrie-2 octombrie pentru intervenții, mai exact, să renoveze 
porțiunile afectate de incendiul din a doua zi de Paști. Astfel, se va lucra la cupolă, geamuri și 
pereți. Banii necesari nu vin nici de la Primărie, nici din veniturile proprii ale societății, ci din 
asigurarea pe care a avut-o unitatea.

Dar parcă tot nu este sufi cient ceea ce se face. Halele Centrale inspiră cu totul ceva insalubru 
și depășit, cu un paviment vechi și mereu murdar. Cu standuri mai ales la carne de la care parcă 
ți-e greu să cumperi. Cu alte standuri la care marfa este tare înghesuită și deseori depozitată în 
cutii, pe jos. Iar spațiile din afară sunt, de asemenea, nerenovate. Poate întreaga clădire ar trebui 
închisă pentru modernizări temeinice!

Asociația GO-AHEAD, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Prahova, desfășoară un 

proiect european denumit „Dezvoltarea Inteligenței 
Digitale pentru o Cetățenie activă”, despre care 
spun că ar fi  premieră în regiunea Sud Muntenia. 
Conceptul ar fi  „un instrument important de lucru 
în vederea implementării strategiei digitale la 
nivel administrativ, în județul Prahova, dar și un 
mod concret de a preveni potențiale probleme de 
comunicare instituțională, precum cele din perioada 
COVID-19.” Ce vom avea la fi nalizarea proiectului, 
ne spun reprezentanții CJ Prahova: „ prahovenii 
vor avea, printre altele, o hartă a facilităților digitale 
disponibile, un ghid de informare și instruire în 
vederea folosirii serviciilor online existente și 
implicării acestora în procesele decizionale. De 
asemenea, vor fi  încurajate parteneriatele cu ONG-
uri din județ pentru susținerea inițiativelor dedicate 
cetățeniei active.”

Perioada de implementare a proiectului este de 
12 luni, iar valoarea se ridică la 419.997,86 lei. În 
perioada septembrie-octombrie 2022 se derulează 
analiza privind gradul de informare, utilizare și 
satisfacție privind instrumentele digitale puse la 
dispoziția cetățenilor din județul Prahova. Cei care 
doresc să se implice au la dispoziție un chestionar 
la adresa https://cjph.ro/poca-151412-chestionar-
privind-gradul-de.../.

DEZVOLTAREA 
INTELIGENȚEI 

DIGITALE PENTRU 
O CETĂȚENIE 

ACTIVĂ
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DESCOPERIRE MACABRĂ LA SÂNGERU
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sângeru 

au fost sesizați cu privire la faptul că, într-o 
șoavă  din comună, există un craniu uman, ce se 
afl a lângă o bicicletă. În baza sesizării, potrivit 
IPJ Prahova, s-a constituit echipa operativă care 
s-a deplasat la fața locului, identifi când mai 
multe oseminte, dar și obiecte vestimentare. „În 
urma investigațiilor și cercetărilor efectuate, a 
reieșit faptul că osemintele aparțin unui bărbat, 
în vârstă de 53 de ani, din comuna Lapoș, 
a cărei dispariție a fost sesizată la data de 7 
august 2022. Din cercetările efectuate nu au fost 
constatate suspiciuni cu privire la săvârșirea 
vreunei infracțiuni contra vieții. În cauză, a 

fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de ucidere din culpă”, a precizat IPJ 
Prahova.

DEPISTAT CU 172 KM/H, PE DN1, LA 
POTIGRAFU

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Prahova în timp ce acționau pe DN1, pe raza 
localității Potigrafu, au oprit un autoturism 
condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani care 
a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 
viteza de 172 km/h (+102). „Astfel, conducătorul 
auto a fost sancționat conform OUG 195/ 2002 
cu amendă în valoare de 2.900 de lei și reținerea 
permisului de conducere pentru o perioadă 
de 120 de zile. Viteza reprezintă una din 

principalele cauze generatoare ale accidentelor 
rutiere. Polițiștii rutieri vă recomandă să 
respectați limitele de viteză și normele rutiere 
și să conduceți prudent”, a precizat IPJ Prahova.

Primarul Andrei Volosevici a semnat, marți, contractele de fi nanțare pentru 
modernizarea a două unități de învățământ, Școala Gimnazială nr. 13 și 

Școala Gimnazială nr. 19. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin 
Programul Operațional Regional, subordonat, în exercițiul fi nanciar european 
2014-2020, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Valoarea 
contractelor este de 1.187.875,00 lei, pentru ȘG 13 și  de 544.526,99 lei pentru ȘG 
19, iar termenul de fi nalizare a fost fi xat la 31 decembrie 2023.

„Proiectele respective-se arată într-un comunicat de presă al Direcției de Relații 
Internaționale- fac parte din programul <<O 9 șansă! Sprijinirea comunității 
marginalizate din Municipiul Ploiești>> prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare 
Locală fi nanțată prin Programul Operațional Regional.

Reabilitarea celor două unități de învățământ va contribui, în mod direct, la 
îmbunătățirea calității vieții populației din zona urbană marginalizată a municipiului 
Ploiești, în special a grupurilor vulnerabile, promovând, în același timp, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, precum și scăderea populației afl ate în 
risc de sărăcie și excluziune socială.”

DOUĂ ȘCOLI DIN 
PLOIEȘTI, REABILITATE 
CU FONDURI EUROPENE

Consiliul Local Ploiești a ales, 
luni, un nou viceprimar în 

locul Magdalenei Trofi n (USR), recent 
revocată din funcție. Pe buletinul de vot 
au fost două nume: Anca Popa, de la USR și Ștefan Alexandru, de la Prahova în 
Acțiune, ultimul autopropunându-se pentru acest post. Cu 21 de voturi „pentru”, 
probabil aceleași de la demiterea fostului viceprimar, a fost aleasă în funcție Anca 
Popa. Va fi  interesant de urmărit activitatea noului viceprimar având în vedere 
mai ales profesia sa, de profesor de limba română la Colegiul Național „Ion 
Luca Caragiale”. Interesantă sau curioasă a fost intervenția primarului Andrei 
Volosevici la adresa noului viceprimar, înainte de supunerea la vot a proiectului: 
„în orice caz, de acum încolo, că înțeleg că asta este numirea, veți lucra cu mine. 
Tehnic, frumos, aranjat, dichisit, profesionist, nu cum am lucrat până acum, 
așa….Da?!”

PLOIEȘTIUL 
ARE UN NOU 
VICEPRIMARLa Universitatea Petrol-

Gaze Ploiești a avut loc 
ședința extraordinară a Senatului 
Universității pentru desemnarea 
unuia dintre cei doi prorectori în 
funcția de ordonator de credite 
și exercitarea atribuțiilor de 
rector. Aceștia l-au ales pe conf. 
univ. dr. ing. mat. Pană Ion în 
această poziție, acesta fi ind și cel 
care va reprezenta universitatea 
până la organizarea alegerilor și 
confi rmarea viitorului rector de 

către ministerul de resort. Postul a rămas vacant după ce rectorul 
prof.univ. dr. habil. Dinu Florinel a încetat din viață, la vârsta de 
61 de ani. Conducerea a avut și un mesaj de mulțumire „pentru 
suportul moral și mesajele de condoleațe pe care ni le-ați adresat în 
aceste zile îndoliate.”

NOU RECTOR LA 
UPG PLOIEȘTI

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
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Valul de emoție nu a cuprins doar Marea 
Britanie ori regatele Commonwealth-ului, 

ci întreaga Planetă. Odată cu plecarea ei se încheie 
o eră de statornicie, era Elisabetană. Superlativele 
nu se opresc la adresa sa: puternică și jovială, 
calmă și pricepută, discretă și enigmatică, un spirit 
excepțional, un om politic de excepție, generoasă, 
bună, inteligentă, smerită, diplomată, echilibrată, 
cu un simț al umorului specifi c spiritelor evoluate, 
elegantă, a indeplinit misiunea regală cu brio, și-a 
dăruit întreaga viața slujirii intereselor țării sale, 
fi ință blândă și pătrunzătoare, a cărei înțelepciune 
va fi  fost cu adevărat providențială pentru poporul 
pe care l-a cârmuit, sentiment profund al datoriei 
religioase și civice, și-a luat foarte în serios, mai 
presus de viața sa personală, jurământul de 
încoronare etc., etc. Iar ca o adulație defi nitivă, 
mapamondul a conchis: o regină ca ea nu va mai 
avea vreodată omenirea.

70 DE ANI DE DOMNIE
Nu există spațiu pentru o biografi e regală 

extinsă. Dar încercăm o incursiune în cei 70 de 
ani de domnie.

Regina Elisabeta a II-a (Elizabeth Alexandra 
Mary de Windsor) s-a născut la 21 aprilie 1926, 
la Londra, ca fi ică a prințului Albert, duce de 
York, viitorul rege George al VI-lea, și a Elisabetei 
Bowes-Lion, ducesă de York. Regele George al 
V-lea a schimbat, printr-o proclamație regală, la 
17 iulie 1917, numele german al dinastiei Saxa-
Coburg și Gotha cu cel de Windsor, în contextul 
creat de Primul Război Mondial.

A studiat  acasă, sub supravegherea Reginei 
Mamă și a guvernantei, iar cursurile școlare 
cuprindeau franceza, matematica, istoria, dans, 
muzică, artă, echitație. Moartea bunicului său, 
suveranul George al V-lea, la 20 ianuarie 1936, 
a schimbat în întregime soarta prințesei. În 
decembrie 1936, unchiul său Eduard al VIII-
lea a abdicat, rege fi ind proclamat tatăl, Albert 
de York, sub numele de George al VI-lea. După 
ce tatăl său a urcat pe tron, prințesa Elisabeta a 
devenit moștenitoare a tronului, având titlul de 
Alteța Sa Regală Prințesa Elisabeta.

Numită colonel, șef al Gărzii de Grenadieri, 
Elisabeta și-a făcut prima apariție publică 
în 1942, când a inspectat trupele. A început 
să-și însoțească părinții în vizitele ofi ciale pe 
care aceștia le efectuau în țară. În 1945 s-a 
alăturat Serviciului Teritorial Auxiliar, învățând 
să conducă mașina și noțiuni de mecanică. 
Prințesa Elisabeta s-a căsătorit cu prințul Philip 
Mountbatten, fi ul prințului Andrew al Greciei și 
stră-strănepot al reginei Victoria, care a efectuat 
serviciul militar în Marina Britanică. Nunta a 
avut loc la 20 noiembrie 1947, la Westminster 
Abbey din Londra. În urma căsătoriei, prințul de 
devenit duce de Edinburgh. Cei doi au avut patru 
copii: Charles, Prinț de Wales, Prințesa Anne a 
Marii Britanii, Andrew, Duce de York și Edward, 

Conte de Wessex. Tot în 1947, în primul ei 
turneu de peste mări, însoțindu-și părinții în 
sudul Africii, a făcut următoarea promisiune: 
„Declar în fața voastră că toată viața mea, fi e ea 
lungă sau scurtă, va fi  dedicată serviciului vostru 
și serviciului măreței noastre familii imperiale 
căreia îi aparținem cu toții”.

Tatăl său George al VI-lea a murit subit la 6 
februarie 1952, iar Elisabeta a fost proclamată 
suverană a Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta a II-
a. Încoronarea ofi cială a avut loc la Westminster 
Abbey, la 2 iunie 1953, ceremonia fi ind condusă 
de arhiepiscopul de Canterbury, Geoff rey Fisher. 

Întreaga ceremonie a fost, pentru prima oară, 
transmisă și la televizor, în întreaga lume. 

La acel moment, Regatul Unit era un imperiu 
impresionant, format din dominioane și 
posesiuni. În anii ’50 și ’60, multe dintre acestea 
și-au declarat independența, Imperiul Britanic 
devenind „Commonwealth of Nations”. În 1953, 
Regina și soțul său au plecat într-un turneu care a 
durat șase luni, în care au vizitat 13 țări. A devenit 
primul monarh care a vizitat Australia și Noua 
Zeelandă. În 1957, a făcut o vizită de stat în SUA, 
în cadrul căreia s-a adresat Adunării Generale a 
ONU, în numele Commonwealth-ului. Totodată, 
a fost primul monarh care a deschis o sesiune 
parlamentară, respectiv cea a Parlamentului 
canadian.

În 1973, regina Elisabeta a II-a a participat la 
Conferința Commonwealth-ului de la Ottawa, 
Canada și, în 1976, a călătorit în Statele Unite ale 
Americii. O săptămână mai târziu, Majestatea 
Sa se afl a în Montreal, Canada, unde a deschis 
Jocurile Olimpice de Vară. În 1979, suverana a 
călătorit în Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită, 
Qatar, Emiratele Arabe Unite și Oman, vizită care 
a atras atenția și respectul la nivel internațional. 
Pe 13 iunie 1981 se trage asupra reginei în timp 
ce aceasta participa la Trooping the Colour. 
Regina Elisabeta a II-a a întreprins, în 2011, o 
vizită istorică în Irlanda, fi ind prima vizită a unui 
monarh britanic din 1911.

În 1977, a avut loc Jubileul de Argint, respectiv 
25 de ani de la ascensiunea sa pe tron, în 2002 a 
fost aniversat Jubileul de Aur, în 2012, Jubileul de 
Diamant, în 2017, Jubileul de Safi r, iar în 2022, 

Jubileul de Platină.  Este monarhul cu cea mai 
lungă domnie, depășind-o pe regina Victoria 
(1837-1901).

Prin acțiunile sale, regina Elisabeta a II-a a adus 
în centrul atenției afi rmarea identității naționale 
și continuitatea, unitatea și stabilitatea Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Regina 
a fost comandantul suprem al forțelor armate 
și guvernatorul suprem al Bisericii Angliei, i-a 
desemnat pe premieri, pe ceilalți miniștri, pe 
arhiepiscopi și episcopi și a avut sub patronajul 
său peste 600 organizații caritabile sau cu scop 
educativ și social. 

În îndelugata sa domnie, s-a întâlnit cu 13 
președinți ai Statelor 
Unite, iar la conducerea 
Marii Britanii s-au 
perindat 14 premieri, 
începând cu Winston 
Churchill și terminând cu 
Liz Truss.

 UN NOU REGE 
PENTRU REGATUL 

UNIT
Imediat după moartea 

reginei, fi ul cel mare, 
Prințul de Wales, a devenit 
Regele Charles al III-lea al 
Marii Britanii, iar a doua 
sa soție, Camilla, puțin 
simpatizată în Anglia, din 
pricina asocierii acesteia

cu tragedia Prințesei Diana, a primit titulatura 
de Regină Consoartă. Fiul cel mare al Regelui, 
William și soția sa, Catherine, au devenit 
Prințul și Prințesa de Wales. Charles al III-lea 
a fost proclamat ofi cial Rege al Marii Britanii 
în Consiliul de Coroană, alcătuit în principal 
din actuali și foști membri ai guvernului, 
reprezentanți ai Bisericilor, judecători și alte 
personalități ale vieții publice. În aceeași zi, noul 
rege a prezidat  pentru prima dată Consiliul 
de Coroană, pe care îl va conduce de acum 
înainte pe durata întregii sale domnii. Mesajului 
privind proclamarea i s-a dat ulterior citire în 
balconul Palatului St. James din Londra, sediul 
administrativ ofi cial al Monarhiei, și la Royal 
Exchange, locul în care s-a deschis în anul 1571 
prima bursă din capitala Regatului Unit.

România vede relațiile cu Marea Britanie 
și mai bune de aici înainte date fi ind legăturile 
strânse pe care Regele Charles al III-lea le are cu 
țara noastră.

REGINA ELISABETA A II-A, O VIAȚĂ DEDICATĂ REGINA ELISABETA A II-A, O VIAȚĂ DEDICATĂ 
SERVICIULUI PUBLIC ȘI NAȚIUNILOR IMPERIALESERVICIULUI PUBLIC ȘI NAȚIUNILOR IMPERIALE

Lumea toată s-a oprit cumva în loc la afl area veștii care venea, pe 8 septembrie, de la Castelul 
Balmoral, din Scoția: Regina Elisabeta a II-a  (Elizabeth Alexandra Mary) a Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord a încetat din viață, la vârsta de 96 de ani, în chiar anul în care 
britanicii au sărbătorit 70 de ani de domnie a suveranei lor.
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KOSOVO
Dialogul Belgrad-Pristina a stagnat din cauza deciziei politice a 

premierului Albin Kurti de a  degrada întregul proces, în ciuda presiunilor 
din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Cu toate acestea, Uniunea 
Europeană și Statele Unite depun eforturi pentru recunoașterea Kosovo de 
către comunitatea internaţională. Kurti nu ezită să critice legea electorală 
care interzice  albanezilor din Serbia de Sud să aleagă reprezentanţi 
în parlament, revendicându-și rolul de lider al albanezilor în Balcani. 
Muntenegru și Kosovo consideră proiectul „Balcanii deschiși”, drept o 
ameninţare.

Cel puţin cinci state membre UE nu recunosc Kosovo din cauza 
prezenţei pe teritoriul lor a unor regiuni potenţial separatiste: Spania 
(Catalonia), România (Transilvania), Slovacia (sudul Slovaciei), Grecia și 
Cipru („Republica Turcă a Ciprului de Nord”). Berlinul și Londra încearcă 
să suprime opiniile acestora, iar cancelarul german Olaf Scholz a anunţat 
un turneu în Balcanii de Vest. Acum totul depinde de răbdarea și voinţa 
sârbilor de a merge contra vântului.

Kosovo are nevoie urgentă de reformă, în special în economie, 
administraţie publică, justiţie și democraţie. Cu siguranţă, îmbunătăţirea 
relaţiilor cu Serbia și recunoașterea Kosovo ca stat independent sunt vitale 
pentru viitorul său, dar aceste lucruri nu se vor realiza fără concesii și 
compromisuri.

MOLDOVA
Războiul din Ucraina a determinat Moldova să accelereze 

drumul  către Uniunea Europeană. Ţara a benefi ciat de decizia politică 
a Bruxeles-ului privind aderarea Moldovei, Ucrainei și Georgiei, dar 
negocierile de aderare vor fi  difi cile pentru aceasta. Integrarea euroatlantică 
va escalada tensiunile cu Rusia. Reamintim că trupele rusești sunt staţionate 
în Transnistria și cresc riscul implicării teritoriului Moldovei în război.

Pentru a face faţă acestei ameninţări rusești, guvernul moldovean 
încearcă să impună o stare de urgenţă pe teritoriul său, dar trebuie să 
avem în vedere că acolo există o comunitate pro-rusă semnifi cativă, care 
reacţionează la atitudinea pro-occidentală a guvernului.

Teritoriul Moldovei este de o importanţă strategică vitală pentru Rusia și 
NATO, iar Transnistria ar putea fi  un factor de destabilizare.

Guvernul ar trebui să accelereze reformele economice, administrative și 
de aplicare a statului de drept, pentru a lupta împotriva corupţiei, pentru a 
dezvolta transparenţa și credibilitatea în administraţia publică și pentru a 
întări statul de drept. Politica socială ar trebui să fi e prioritate pentru stat, 
întrucât societatea moldovenească suferă de sărăcie din cauza lipsei unei 
politici sociale.

MUNTENEGRU
Instabilitatea politică persistă în Muntenegru, dar, în cele din 

urmă s-a ajuns la un acord de guvern minoritar, condus de premierul Dritan 
Abazovici (n.r.), care a primit votul de încredere al Parlamentului. Coaliţia 
care s-a creat va trebui să ia decizii serioase și vitale, precum problema 

proiectului „Balcanii deschiși” și relaţiile cu Biserica Sârbă. Trebuie subliniat 
faptul că noul guvern va avea o atitudine și o orientare pro-occidentală, 
întrucât pare să aibă aprobarea atât a Uniunii Europene, la care dorește să 
adere (n.r.), cât și a Statelor Unite, care doresc să neutralizeze problema 
spinoasă a fostului guvern pro-rus al lui Zdravjo Krivokapici.

Ţara are nevoie de reforme serioase în domeniul justiţiei și al statului de 
drept, pentru a lupta împotriva corupţiei și a spălării banilor și pentru a 
aduce transparenţă și a crea instituţii democratice, pentru a se moderniza 
conform standardelor europene. 

MACEDONIA DE NORD
Normalizarea relaţiilor dintre Bulgaria și Macedonia de Nord 

este de așteptat să deblocheze negocierile de aderare a ţării la Uniunea 
Europeană, care au fost îngheţate de dreptul de veto al Bulgariei, care a 
invocat motive istorice, de identitate și culturale între cele două ţări.

Skopie spera să înduplece obiecţiile Bulgariei și să înceapă discuţiile de 
aderare înainte ca președinţia franceză a Uniunii Europene să se încheie 
în iunie. Skopie a expulzat șase diplomaţi ruși de la Ambasada Rusiei 
în Macedonia de Nord. Corupţia, crima organizată, justiţia inexistentă 
și absenţa statului de drept continuă să domnească în această mică ţară 
balcanică. 

ROMÂNIA
România este o fortăreaţă avansată a NATO pe fl ancul său estic, 

învecinându-se cu Ucraina, iar alianţa a dislocat acolo trupe și armament. 
Deși președintele ucrainean Volodimir Zelinski a avertizat că, dacă Ucraina 
va cădea, România va fi  afectată de Rusia, se estimează că Moscova va evita 
o confruntare armată cu un stat membru NATO și al Uniunii Europene. 
Oricum, Forţele Armate Române sunt expuse unui atac inamic, în principal 
forţa sa aeriană formată din 17 avioane F-26 A/B. Bucureștiul a anunţat că 
va cumpăra 32 de avioane F-16 norvegiene, pentru a-și consolida forţele 
aeriene.

SERBIA
Câștigătorul alegerilor din 3 aprilie 2022, Aleksandar Vucici, după 

formarea guvernului a exercitat presiuni pentru eliminarea unor persoane 
din Consiliul de miniștri. Serbia merge pe sârmă între Occident și Rusia în 
ceea ce privește războiul din Ucraina.

Între timp, sosirea din China a sistemelor antiaeriene FK-3 (sau HO-
22) a dezamăgit NATO) și Uniunea Europeană. Ofi ciali americani au 
avertizat că actualizarea de sisteme de arme din China sau Rusia ar putea 
pune în pericol parcursul ţării către Uniunea Europeană. Analiștii spun că 
există temeri că atitudinea Serbiei ar putea ameninţa pacea și securitatea 
în Balcani. Există zvonuri că Moscova încurajează Serbia să atace Kosovo, 
deschizând un nou front în Balcani.

Vucici s-a întâlnit cu liderul său bosniac, Milorad Dodik, pentru a-și 
exprima sprijinul faţă de comunitatea sârbo-bosniacă, dar s-a întâlnit și cu 
înaltul reprezentant pentru Bosnia, Christian Schmidt, ridicând îndoieli cu 
privire la poziţia Serbiei.

Este adevărat că președintele sârb îi sprijină pe sârbii bosniaci, dar 
în comunitatea occidentală el pare că încearcă să rezolve divergenţele 
și să menţină și securitatea în ţara vecină. Comunitatea internaţională 
favorizează Serbia, întrucât Occidentul are grijă să o ţină departe de 
Moscova.

Corupţia, crima organizată și libertatea presei sunt provocări cheie 
pentru ţară. Serbia lucrează pentru a îmbunătăţi capacităţile forţelor sale 
armate, despre care spune că sunt scutul de protecţie al statului, și urmărește 
un program ambiţios de înarmare cu achiziţii din Rusia și China.

ŢĂRILE DIN ŢĂRILE DIN 
BUTOIUL CU BUTOIUL CU PULBERE PULBERE 

AL BALCANILOR (II)AL BALCANILOR (II)

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 
important că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”0372.032.313
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Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

COLONELULUI N-ARE CINE SĂ-I SCRIE?

În contextul dialogului Chișinău – Tiraspol, 
întrebarea cheie este: ce vor să negocieze liderii 
separatiști  la nivel înalt? Răspunsul la această 
întrebare poate fi  desprins din întâlnirea de la 31 
august curent a lui  Krasnoselski cu ziariștii  din 
Transnistria, în cadrul căreia s-a discutat despre 
deteriorarea situației politice și social-economice 
din regiunea separatistă pe motivul: ruperii 
relațiilor comercial-economice cu Ucraina și a 
lanțurilor logistice în comerțul cu Rusia, cauzate 
de agresiunea militară rusă; existenței problemelor 
nesoluționate în domeniul bancar-fi nanciar  din 
cauza cărora nu pot fi  consolidate relațiile 
comerciale cu principalul partener comercial 
al Transnistriei – UE; întreruperii negocierilor 
privind reglementarea transnistreană în format 
5+2 din cauza agresiunii unui garant și mediator 
în confl ictul transnistrean împotriva altui garant 
și mediator; nerespectării de către Republica 
Moldova a peste 200 de înțelegeri negociate 
cu Transnistria; pericolului la adresa păcii și 
securității  în regiune, pe fundalul războiului din 
Ucraina și a  opt acte teroriste  ce au avut loc în 
Transnistria etc.

De fapt, liderul separatist a recunoscut că este 
în așteptarea răspunsurilor, dar s-a pomenit în 
situația când nu are cine să-i scrie. El confi rmă 
că este dreptul președintelui Maia Sandu să-i 
răspundă la mesaje sau să nu o facă, pe fundalul 
existenței unei discrepanțe de ordin ideologic. 
Potrivit lui Krasnoselski, Chișinăul și Tiraspolul 
împărtășesc  ideologii diferite, care formează 
atitudini contrare față de eroi.  În Transnistria 
eroii sunt cei care au apărat, iar în Moldova – cei 
care au atacat. Interesantă constatare. Temeinicia 
acesteia ar putea fi  supusă testului consecvenței. 
De exemplu, în  primul război cecen, forțele 
constituționale rusești au atacat, iar cecenii 
s-au apărat. Deci, care sunt eroii? Actualmente, 
în contextul războiului ruso-ucrainean, dacă 
liderii separatiști ar fi  consecvenți, ar trebui 
să-i considere eroi pe ucraineni. De fapt, nu 
are sens să se demonstreze lucruri evidente, 
că ideologia separatiștilor este găunoasă.

La solicitarea presei, președintele Maia Sandu 
s-a văzut nevoită să-și exprime totuși public 
atitudinea față de solicitările liderilor separatiști. 
Din răspunsurile domniei sale și ale altor ofi ciali 
putem desprinde următoarele: președintele 
Maia Sandu nu are omologi în Transnistria 
cu care să  negocieze la nivel înalt; negocierile 
ofi ciale se purtau în formatul 5+2, iar dialogul 
între Chișinău și Tiraspol pentru soluționarea 
diverselor probleme se desfășoară constant, cu 
participarea reprezentanților politici ai părților 
și în cadrul grupurilor de lucru, exact așa cum 
prevăd documentele semnate; Republica Moldova 

este interesată în reglementarea 
problemei transnistrene prin metode 
exclusiv pașnice; Republica Moldova 
respinge amenințările la adresa sa  și 

insistă pe respectarea de către Federația Rusă 
a angajamentelor asumate privind retragerea 
prezenței militare din Transnistria în vederea 
reglementării transnistrene etc.

În asemenea circumstanțe, insistența 
liderilor separatiști de a  „negocia la nivel înalt”  a 
fost apriori îndreptată spre obținerea unui răspuns 
negativ, mai degrabă pentru a avea pretexte 
de amenințări –  cei care se opun negocierilor 
se pot confrunta cu ciocniri armate,  aluzia la 
războiul din Ucraina. Aici e momentul potrivit 
să li se amintească liderilor separatiști că anume 
conducerea separatistă a fost cea care timp de șase 
ani, în perioada 2006-2012, a blocat negocierile 
privind reglementarea transnistreană în formatul 
5+2. Ulterior, după reluarea, la 18 aprilie 2012, a 
negocierilor în formatul 5+2, liderii separatiști au 
refuzat în mod constant să discute pe marginea 
celui de-al treilea coș  – reglementarea politică  a 
confl ictului. De cealaltă parte, în Republica 
Moldova există un consens politic între toate 
formațiunile politice reprezentate în Parlament, 
acesta fi ind consfi nțit prin adoptarea legii privind 
statutul juridic special al localităților din stânga 
Nistrului  cu votul a 100% de deputați. În sfârșit, 
Constituția Republicii Moldova prevede în 
mod expres că teritoriul țării este inalienabil, iar 
caracterul unitar al statului poate fi  modifi cat doar 
prin intermediul unui referendum constituțional, 
cu majoritatea voturilor cetățenilor cu drept de 
vot. Evident, în astfel de circumstanțe, chemările 
liderilor separatiști la „negocieri la nivel înalt” sunt 
fumigene mediatice, mai cu seamă pe fundalul 
insistenței acestora privind adevăratul scop urmărit. 

PROBLEMA OMOLOGULUI PENTRU 
LIDERUL SEPARATIST 

De fapt, trebuie să recunoaștem că liderii 
separatiști de la Tiraspol sunt, oarecum, 
îndreptățiți să insiste  pe „negocieri la nivel 
înalt”  cu președintele Republicii Moldova. Este 
vorba despre refl exele care li s-au format pe 
timpul președinției lui Igor Dodon. Acesta din 
urmă obișnuia să-l primească pe Kasnoselski la 
reședințele ofi ciale și  i se adresa ca unui omolog 

egal, numind-ul chiar președinte. Deci, nu e 
întâmplător că liderului separatist i s-au creat 
refl exe ce i-ar justifi ca pretențiile de a-i cere în 
prezent „negocieri la nivel înalt”  și președintelui 
Maia Sandu.

De ce s-a întâmplat așa? Probabil, fi indcă ex-
președintele Igor Dodon fusese dependent de 
banii Gazprom-ului pentru fi nanțarea PSRM – 
câte 700-800 mii de dolari lunar, pentru ce acum e 
cercetat penal. Dependența de acest suport a fost 
atât de mare, încât Dodon a ajuns să-l considere 
pe liderul separatist ca fi indu-i superior, după 
ce-i expirase mandatul. Și acest fapt s-a confi rmat 
când i-a  cerut lui Krasnoselski permisiunea de 
a vizita Transnistria, la meciul din cadrul Ligii 
Campionilor a echipei de fotbal „Sheriff ”. 

Culmea este că refl exele pe bază pecuniară 
sunt atât de puternice, încât ex-președintele Igor 
Dodon insistă  ca și actualul președinte, Maia 
Sandu, să-i urmeze exemplul în eventualele 
relații cu liderul separatist, răspunzându-i pozitiv 
la îndemnurile de a  „negocia la nivel înalt”. 
Deocamdată, președintele Maia Sandu ignoră 
refl exele ex-președintelui Dodon și pe cele ale 
liderului separatist.   

LIPSA UNUI OMOLOG PENTRU 
OLIGARHUL GUȘAN, STĂPÂNUL 

TRANSNISTRIEI 

Mai există o problemă care o face pe președintele 
Maia Sandu să fi e reticentă față de solicitările 
liderului separatist de a  „negocia la nivel înalt”. 
Vorba e că ultimul nu este subiect independent în 
acțiunile sale. Krasnoselski este dublu dependent: 
pe de o parte, de administrația de la Moscova, care-i 
asigură suportul politic și militar, iar pe de altă 
parte, de adevăratul stăpân nu numai al Corporației 
„Sheriff ”, dar și al Transnistriei – oligarhul Victor 
Gușan, care a monopolizat, practic, în întregime, 
economic și politic, regiunea separatistă. Dovada 
că liderul separatist este dependent de voința 
oligarhului Gușan a ieșit în evidență în 2018, 
când multe probleme în relațiile dintre Chișinău 
și Tiraspol se soluționau la cel mai înalt nivel, fără 
implicarea lui Dodon și Krasnoselski, pe de o parte, 
de coordonatorul executiv, Vlad Plahotniuc, iar pe 
de altă parte, de oligarhul Victor Gușan.  Adevăr 
dezvăluit  de Adrian Candu, ex-președintele 

UN RÂVNIT DIALOG „LA NIVEL ÎNALT” SANDU UN RÂVNIT DIALOG „LA NIVEL ÎNALT” SANDU 
– KRASNOSELSKI ȘI OPT SCRISORI PIERDUTE– KRASNOSELSKI ȘI OPT SCRISORI PIERDUTE

În ultima vreme, administrația regiunii separatiste din Transnistria insistă repetat 
pe  „negocieri la nivel înalt  privind  principiile reglementării politice pașnice”  a 

confl ictului transnistrean, ultima scrisoare adresată Maiei Sandu de către Vadim 
Krasnoselski fi ind datată cu august 2022. Potrivit așa-zisului ministru de externe al 
autoproclamatei RMN, Vitalii Ignatiev, în perioada noiembrie 2020 – august 2022, 
liderul separatist a adresat Maiei Sandu opt scrisori de acest gen, la care dânsa a evitat 
să răspundă. Comportament al șefului statului ce i-a iritat pe liderii separatiști, ei 
acuzând lipsa capacității de negociere și acumularea problemelor nesoluționate.



Nr. 2022 • 15 - 21 Septembrie 2022Pagina 11
ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Dosarul fostului șef al Serviciului de Informații și Securitate 
(SIS), Vasile Botnari, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a fost 

desecretizat, astfel devenind publice mai multe detalii despre expulzarea 
celor șapte profesori turci. Cum s-au întâmplat toate și cine sunt autorii?   

Acum patru ani, Republica Moldova extrăda în taină șapte profesori 
turci de la rețeaua de licee moldo-turce „Orizont”. În mai puțin de o zi, 
profesorii reținuți au fost predați Turciei, unde au fost condamnați la 
lungi pedepse cu închisoarea. Detaliile extrădării au fost secrete în tot 
acest timp, motivându-se că acest caz ar fi  un secret de stat. Cu toate 
acestea, în vara lui 2022, dosarul a fost declasifi cat, iar  anumite surse 
media au intrat în posesia unor documente. „Operațiunea specială” ar fi  
fost pregătită de Centrul Antiterorist al SIS, detaliile acesteia fi ind cu grijă 
ascunse. Potrivit unor documente declasifi cate, pe 5 septembrie 2018, mai 
mulți ofi țeri ai SIS au fost rugați să fi e „pregătiți”. A doua zi, la ora 05:00, 
a avut loc o ședință operațională. Ofi țerii SIS implicați în „operațiune” au 
fost împărțiți în grupuri de câte trei-patru persoane. Aceștia au primit 
plicuri cu informații despre cetățenii turci, prezența cărora în Moldova 
era considerată „nedorită”. Ei urma să fi e reținuți și duși la Biroul Migrație 
și Azil. Pe drum însă ofi țerii SIS au primit un nou ordin: să-i ducă direct la 
aeroport. Ulterior participanții la operațiune declarau că nu știau cine a dat 
ordinul. O cursă charter, plătită de SIS, îi aștepta pe profesori la aeroport, 
iar odată aterizați în Turcia, au fost întâmpinați de ofi țerii de informații 
turci. Zece zile mai târziu, un director adjunct al SIS urma să demisioneze, 
iar șeful SIS, Vasile Botnari, doi ani mai târziu, avea să devină singurul 
învinuit în dosarul expulzării ilegale a profesorilor turci.

Presa de la Chișinău amintește că în dimineața zilei de 6 septembrie 
2018, șapte cetățeni turci, profesori și angajați ai rețelei de licee „Orizont” 
au fost ridicați de angajați ai SIS în timp ce ieșeau din casă spre serviciu 
și duși într-o direcție necunoscută, iar în seara zilei se zvonea deja că 
aceștia se afl au în penitenciarele din Turcia, informație confi rmată ulterior 
ofi cial. Instituțiile statului și ofi ciali de prim rang ai puterii au comunicat 
incoerent, s-au contrazis nu o dată – expulzare, extrădare, declararea 
unui străin indezirabil. SIS, într-un comunicat ofi cial, susținea că cei 7 
cetățeni turci au fost declarați indezirabili „de către organele competente” 

și expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova. Nu este clar la care organe 
făcea referire SIS. De precizat că cinci din cei șapte profesori solicitaseră 
statut de refugiat în Moldova, de teama represaliilor din Turcia, în baza 
opiniilor lor politice. La scurt timp după expulzare, familiile profesorilor 
au primit scrisori cu deciziile Biroului pentru Migrație și Azil în care erau 
anunțați  despre respingerea cererilor de azil și interzicerea să intre pe 
teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de cinci ani. Biroul invoca că 
cei cinci profesori au îndeplinit cerințele legale de acordare a azilului, însă, 
pe baza unei note secrete primite de la serviciile secrete de la Chișinău, a 
constatat că ei prezentau o „amenințare la adresa securității naționale”. În 
septembrie-octombrie 2018 reprezentantul profesorilor, împuternicit prin 
procură de soțiile lor, a contestat deciziile Biroului în instanță. Unul dintre 
cei șapte profesori turci extrădați, Riza Dogan, a fost condamnat de un 
tribunal din Turcia, în iulie 2019, la șapte ani și jumătate de închisoare 
pentru infracțiuni de terorism. În octombrie 2020,  un alt profesor turc 
extrădat ilegal din Moldova, Huseyin Bayraktar, a fost eliberat. Anunțul 
a fost făcut de directorul fi lialei „Orizont” din Durlești, Hasan Baris, pe 
pagina de Facebook, dar în scurt timp postarea a fost ștearsă. În iunie 2019 
CEDO a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor 
cetățenilor turci expulzați. Deși Guvernul de la Chișinău a insistat că 
nu era conștient de temerile reclamanților de a fi  expulzați în Turcia, 
Curtea notează că în cererile de azil reclamanții și-au exprimat clar frica 
de a fi  persecutați în Turcia. Totodată, în decizia din 4 septembrie 2018, 
în legătură cu aceste cereri de azil, Biroul Migrație și Azil a considerat 
că temerea reclamanților de a fi  persecutați politic în Turcia este bine 
întemeiată. În fața Curții, reclamanții au declarat că au fost reținuți ilegal 
și că au fost predați ilegal autorităților turcești. Guvernul R. Moldova a 
recunoscut că cetățenii turci au fost reținuți, însă a declarat în fața Curții 
că acest lucru a fost justifi cat, iar reclamanții nu s-au opus expulzării în 
țara lor de origine. Prin verdictul dat Republica Moldova a fost obligată să 
plătească fi ecăruia dintre reclamanți 25.000 euro pentru prejudiciu moral, 
adică 125.000 de mii de euro. Ca urmare a deciziei CEDO, Biroul Migrație 
și Azil a revizuit actele administrative emise în privința cetățenilor turci 
și în iunie curent, cei șapte profesori turci de la rețeaua de licee „Orizont”, 
expulzați ilegal din Republica Moldova în 2018, au primit dreptul de a 
intra și de a se afl a pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru expulzarea ilegală a profesorilor turci, a fost găsită vinovată 
o singură persoană – fostul director SIS, Vasile Botnari, care a primit o 
pedeapsă cu suspendare, urmând să achite o amendă în mărime de 88 
de mii de lei. Nici azi însă nu se știe dacă a achitat-o, dar mai ales nu se 
cunoaște cine a dat ordinul de arestare și extrădare a profesorilor turci. 

După „Ziarul de Gardă”

DESECRETIZAREA DESECRETIZAREA 
EXPULZĂRII EXPULZĂRII 

PROFESORILOR TURCIPROFESORILOR TURCI

legislativului de la Chișinău, care a explicat succesul fulminant, obținut în 
negocierile Tiraspolului cu Chișinăul, fără implicarea  celor doi omologi  și 
negociatorilor în formatul 5+2. Actualmente marea problemă e că Krasnoselski 
continuă să fi e dependent de oligarhul Gușan, iar Dodon este dependent 
doar de dezvăluirile publice ale lui Vlad Plahotniuc privind dependența ex-
președintelui Dodon  și de poruncile cercurilor politice de la Moscova de a 
federaliza Republica Moldova. După fuga lui Plahotniuc din republică, Gușan 
s-a văzut și el rămas fără omolog la Chișinău, precum Krasnoselski a rămas 
fără omologul Dodon. De aici se ivesc o parte a actualelor blocaje în negocierile 
privind reglementarea transnistreană.

AVEȚI PUȚINTICĂ RĂBDARE... 

Cele opt scrisori ale liderului separatist de la Tiraspol s-au pierdut cel mai 
probabil prin sertare birocratice. Cum spuneam anterior, cauza e că autorul 
scrisorilor nu are un omolog deopotrivă la Chișinău, iar din 2019 nu mai are 
omolog, deocamdată, nici oligarhul Gușan. 

Totuși, președintele Maia Sandu trebuie să facă măcar ceva pentru a 
convinge cetățenii că este preocupată de reglementarea transnistreană. 

Înțelegem că este foarte ocupată, mai ales cu problema infl ației, care bate 
toate recordurile. Dar, cel puțin, infl ația referitoare la numărul de scrisori 
din partea liderului separatist ar putea fi  soluționată parțial prin simpla 
publicare a acestora. Astfel, cetățenii ar putea înțelege ce doresc, de fapt, 
liderii separatiști. Mai cu seamă că și Krasnoselski insistă că documentele 
trimise la președinție sunt, inclusiv, pentru publicul larg.

De fapt, comportamentul președintelui Maia Sandu în problema 
reglementării transnistrene ar trebui să fi e unul extrem de conservator și 
precaut, bazat pe formula clasică – aveți puțintică răbdare. Asta pentru a 
clarifi ca mai întâi un șir de lucruri importante privind: a) cum se termină 
războiul între cei doi garanți și mediatori în confl ictul transnistrean; b) cine 
va fi  învingătorul și care vor fi  consecințele pentru securitatea Republicii 
Moldova; c) acceptarea sau neacceptarea Rusiei recunoscută ca atare în 
calitate de pacifi cator, garant și mediator în confl ictul transnistrean, pe care 
tot el le-a generat; d) conjunctura post-confl ict va fi  ea sau nu favorabilă 
soluționării problemei transnistrene în cadrul constituțional al Republicii 
Moldova etc. Abia după ce vom avea răspunsuri la acest gen de întrebări ar 
putea să devină oportună reluarea negocierilor.  
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La 9 februarie 2015, 
Trezoreria britanică a 

publicat pe Twitter o serie de 
mesaje surprinzătoare, care legau 
secolul XXI de secolul XIX și 
afacerile cu sclavi. Șirul 
de mesaje se referea, de fapt, 
la o sumă  astronomică pe care 
britanicii au plătit-o de-a lungul 
a 180 de ani pentru eliminarea 
sclavilor.

Așadar, aproape două secole 
pentru a achita datoria contractată ca să-i despăgubească pe proprietarii de sclavi la 
momentul desfi inţării sclaviei! Britanicii au plătit dobânzi vreme de două secole, pentru că 
împrumutul pe care l-au contractat reprezenta 40% din bugetul lor anual.

În 1833, Împăratul Britanic a abolit ofi cial sclavia pe teritoriul său, deși legi împotriva 
acestor practici existau deja de câteva decenii. Pentru a pune în aplicare legea, a luat o 
măsură care amintește de răscumpărarea băncilor din timpul crizei fi nanciare din 2008.

Practic, guvernul a cumpărat efectiv libertatea tuturor sclavilor din imperiu, 
despăgubindu-i în bani pe proprietari. Bineînţeles, nici un ban nu a ajuns la sclavi.

Orice sclav, oricât de ciudat ar suna, avea un proprietar, iar acea decizie a guvernului de 
desfi inţare a sclaviei însemna, la urma urmei, desfi inţarea unei proprietăţi. Așa că, în cele 
din urmă, a trebuit să plătească despăgubiri proprietarilor de sclavi.

La doi ani după abolirea sclaviei, guvernul a discutat cu bancherii Nathan Rothschild și 
Moses Montefi ore (cumnatul 
lui Rothschild) și le-a cerut 
un împrumut uriaș pentru a 
face faţă plăţii. 

Atât de mare a fost 
împrumutul, încât a 
constituit echivalentul a 
40% din bugetul anual al 
ţării. A fost vorba de 20 de 
milioane de lire sterline, o 
sumă astronomică în 1835. 
Guvernul a cerut mai întâi 
15 milioane de lire sterline, 
dar a trebuit să adauge încă 
5 milioane de lire sterline la 
nota de plată. Aceste sume ne 

ajută să ne facem o idee despre afacerea uriașă pe care o reprezenta sclavia în Imperiul 
Britanic și bineînţeles, și în alte ţări. Deși numărul sclavilor era de aproximativ 800.000, toţi 
acești bani au ajuns exclusiv în mâinile proprietarilor.

Sclavii au fost lăsaţi liberi și săraci lipiţi pământului, în timp ce foștii lor proprietari au 
devenit extrem de bogaţi. Atât de bogaţi, încât britanicii au fost nevoiţi să plătească până în 
anul 2015. Toate acestea au provocat o mare agitaţie atunci când Trezoreria le-a făcut publice 
pe Twitter. În mesajul în cauză se spunea că, în 2015, a fost achitată, în sfârșit, datoria faţă de 
proprietarii de sclavi și că cetăţenii britanici au plătit aproape două secole din propriile lor 
buzunare (din taxe și impozite), pentru a răscumpăra libertatea sclavilor.

Mesajul a stârnit un asemenea scandal, încât a fost eliminat de pe reţea la scurt timp după 
publicare. 

În urmă cu două secole, era difi cil să ceri despăgubiri pentru alte lucruri decât clădiri 
și terenuri. De exemplu, animalele și uneltele nu erau la fel de protejate. Cu toate acestea, 
proprietarii de sclavi și-au făcut acceptate argumentele, convingând autorităţile că sclavii 
erau asociaţi, într-un fel sau altul, cu pământul pe care îl lucrau.

Așa cum se poate bănui, proprietarii de sclavi erau numeroși, aproximativ 46.000 de 
persoane ajungând să dea statul în judecată pentru despăgubiri. Cu toate acestea, 50% 

din suma uriașă plătită a 
ajuns la doar 6% dintre 
proprietari. 

Deloc surprinzător, unii 
dintre acești oameni bogaţi 
făceau parte din elita 
politică și socială britanică, 
iar unii dintre urmașii 
lor încă mai sunt și azi în 
lumina refl ectoarelor. De 
exemplu, David Cameron, 
fotul prim-ministru 
britanic, este unul dintre 
cei ale căror familii au 
primit bani.

CUM S-AU ÎNDATORAT ENGLEZII CUM S-AU ÎNDATORAT ENGLEZII 
LA ROTHSCHILD PE 180 DE ANI LA ROTHSCHILD PE 180 DE ANI 

Nathan Rothschild și Moses Montefi ore

O jumătate din întreaga sumă a ajuns în mâinile a doar 6% 

dintre proprietari, care au dobândit astfel averi colosale

Strămoșii lui David Cameron au făcut avere din afacerile cu sclavi

Cristina Toma  
COCHINESCU

Trăia cândva în împărăția 
curcubeului un cal. Iar 

calul acesta era atât de iubit, cum 
orice Făptură din înaltul cerului 

îşi dorea. Desigur, exista undeva o zână plăpândă, iubită 
de toate vietățile pământului, dar despre ea vom povesti 
mai târziu, când numai stelele vor lumina cărările pădurii 
unde zânuța locuia.

Pe calul nostru îl chema Pic, pentru că el avea câte un 
pic din fi ecare însuşire bună ce putea exista în împărăția 
curcubeului. Avea frumusețea tuturor culorilor 
curcubeului la un loc, căci coama şi coada acestuia 
atinseseră însuşi Marele Curcubeu când Pic învățase să 
zboare. Aripile lui, spre deosebire de cele ale celorlalte 
Făpturi din înaltul cerului, erau transparente, iar prin ele 
se puteau zări norii şi, uneori, Păsările-Azur. Pic avea o 
inimă bună. El iubea pe oricine întâlnea, oricat de bun 
sau de rău ar fi  fost acesta, şi nu avea obiceiul să judece 
Făpturile căci, gândea el, fi ecare dintre acestea avea 
bucățica ei de lucru bun înlăuntru. Pic găsea iubire în 
tot ceea ce întâlnea, iar ochii lui sclipeau de bucurie din 
prima clipă a dimineții, cand Păsările-Azur începeau a 
cânta. Căluțul nostru mai avea o calitate: din bucuria lui, 
el împarțea bucurie oricărei Făpturi, iar fi ecare zâmbet 
primit înapoi îi umplea inima de fericire şi îi dădea 
putere să zboare în înaltul cerului sus, sus, până aproape 
de soarele lumii. O dată a zburat atât de sus, încât nimeni 
nu l-a mai zărit.

În împărăția curcubeului trăiau tot felul de făpturi. 
Păsările-Azur erau tare gălăgioase şi certărețe, dar 
Făpturile le iubeau mult, pentru că dimineața ele cântau, 
iar cântul lor împletea sunetul clopoțeilor cu muzica 
sferelor şi, timp de patru minute pe zi, văzduhul se umplea 
de uimire. Până la urmă, Păsările-Azur erau şi bune, şi 
rele în acelaşi timp, adică, într-un fel, erau normale.

Cele mai interesante Făpturi erau Norii, pentru că 
niciodată nu îi puteai găsi aşa cum i-ai lăsat. Ei aveau 
obiceiul ciudat de a-şi schimba forma, deci nu se 
plictiseau niciodată. Ba, mai mult decât atât, Norilor le 
plăceau prietenii, aşa că uneori se înțelegeau atât de bine 
între ei, încât se contopeau într-un nor mai mare şi luau 
forma iubirii. Desigur, învățaseră asta de la Pic, dar el nu 
recunoştea căci, am uitat să vă spun, căluțul nostru era şi 
un pic modest.

În împărăția curcubeului sălăşluia ascuns într-un 
nor verde un Dragon. Dragonul ăsta era mic cam cat un 
dovlecel de pe pământ, dar era atât de rău, încât toate 
Făpturile din înaltul cerului se fereau de el. Avea două 
defecte făptura asta nesuferită. Când era trist, îşi sufl a 
nasul, iar norii o luau razna şi nu mai ştiau ce au de făcut, 
aşa că începeau cu toții să plângă, ba unii chiar strigau 
înspăimântați, până ce în împărăție se isca furtuna. Al 
doilea defect al Dragonului era acela că mințea atât de 
tare, încât nimeni, dar chiar nimeni nu voia să mai stea de 
vorbă cu el. Aşa că bietul dragon locuia singur şi abătut 
în norul lui, iar din cauza tristeții, uneori îşi sufl a nasul şi 
câte o oră întreagă, spre disperarea Făpturilor, şi mai ales 
a gâzelor care amețeau cam tare pe timp de furtună.

Cel mai spectaculos din împarăție era Marele 
Curcubeu, cea mai mare Făptură şi, deşi nimeni nu 
declarase asta ofi cial, era un fel de împărat. El nu vorbea, 
dar câteodată împărțea culori, iar asta le făcea foarte 
fericite pe Făpturi. Pic a învățat să zboare când avea trei 
zile, exact când Marele Curcubeu dormea şi era puțin 
neatent. Aşa a ajuns Pic să atingă din greşeală însuşi 
Marele Curcubeu şi să aibă coama şi coada colorate. Dar 
ăsta e un secret.

CALUL CALUL 
ÎNARIPAT, ÎNARIPAT, 
DRAGONUL DRAGONUL 
ȘI MARELE ȘI MARELE 
CURCUBEUCURCUBEU
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti
TAINA CRUCII TAINA CRUCII 

Dincolo de faptul că este semnul distinctiv al creștinilor, Sfânta Cruce 
se cere asumată și îndreptată ca „armă asupra diavolului” (Taina 

Maslului, Tropar). Sfânta Cruce este însă „arma păcii” , făcându-se „scară 
până la cer” pentru toți cei care căutând „să locuiască împreună și totdeauna 
cu cetele îngerilor” , intră în „pacea lui Dumnezeu care covârșește orice 
minte” (Flp. 4, 17).

 Dumnezeu, Care alege „pe cele slabe ale lumii, ca să le rușineze pe 
cele tari” (1 Co. 1, 27), a ales lemnul cel disprețuit și hulit spre a-l sfi nți cu 
Sângele Hristosului Său. Ridicând păcatul lumii (In. 1, 29) prin Trupul Său 
pironit pe Cruce, Mântuitorul îi cheamă pe toți cei după chipul Său să-și ia 
crucea și să-I urmeze, pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Cum 
vor putea însă să-și ia crucea cei care n-au (re-)cunoscut-o în norul de 
mărturii (Evr. 12, 1) ale celor care au vestit că prin Cruce a venit bucurie la 
toată lumea?

Așadar, vom evidenția cum taina Crucii a fost prefi gurată și prevestită 
în Vechiul Testament, cum s-a împlinit în Noul Testament și cum îi apără 
și îi întrarmează pe creștini.

Între pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Primele pagini 
ale Scripturii ne descoperă că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său 
(Fc. 1, 27). Binecuvântându-i pe primii oameni, Dumnezeu i-a îndemnat să 
crească, să se înmulțească, să umple pământul și să-l stăpânească. Ascultarea 
de cuvântul Creatorului le garanta oamenilor ajungerea la asemănarea cu 
Dumnezeu sau viața din belșug (In. 10, 10). Pentru aceasta în mijlocul 
Raiului se afl a pomul vieții. Însă neascultarea, prin mâncarea din pomul 
cunoștinței binelui și răului, i-a scos pe Adam și Eva din Rai. Ispitit de 
diavol, omul a socotit c-ar putea ajunge la asemănarea cu Dumnezeu fără 
ajutorul Lui și chiar încălcându-i voia. Astfel pomul (lemnul) cunoștinței 
binelui și răului a adus blestem asupra pământului (Fc. 3, 17). Marcat fi ind 
de consecințele atingerii acestui pom (lemn), omul a ajuns să disprețuiască 
lemnul folosit pentru a provoca suferință și să-l considere blestemat pe cel 
asupra căruia lemnul aduce suferința: „Blestemat este înaintea Domnului 
tot cel spânzurat pe lemn” (Dt. 21, 23). Totodată, gândul la pomul vieții 
l-a determinat pe om să înțeleagă că lemnul poate fi  și salvator, precum cel 
din care a construit Noe corabia, cel folosit la ridicarea cortului adunării, 
a chivotului legii și a templului; concluzionând: „binecuvântat este lemnul 
care slujește la o trebuință binecuvântată” (Înț. Sol. 14, 7).

Prefi gurări ale Sfi ntei Cruci în Vechiul Testament. 
După izgonirea din Rai, protopărinților li s-a promis că vor fi  izbăviți 

și că, deși șarpele care îi amăgise le va mai produce suferință, înțepând 
călcâiul, în cele din urmă, sămânța femeii îi „va zdrobi capul” (Fc. 3, 15). 
Așadar urmașii lui Adam și ai Evei au de purtat o luptă cu sămânța șarpelui; 
lupta presupune suferință, sacrifi cii și jertfă; toți urmașii lui Adam și ai Evei 
sunt chemați la această luptă, însă jertfa supremă a fost adusă o dată pentru 
totdeauna de Mântuitorul pe Cruce. Mai multe aspecte ale tainei Crucii 
sunt prefi gurate în Vechiul Testament:

a. Crucea altar de jertfă: prefi gurată de lemnele pentru jertfă puse de 
Avraam pe umerii lui Isaac (Fc. 22, 6), de altarele și jertfele de la templu;

b. Crucea armă și mijloc de salvare: prefi gurată de toiagul lui Moise, cu 
care a făcut minuni (Fc. 4, 2-4), despicând apele Mării Roșii (Ieș. 14, 16-
28), făcând să izvorască apă din stâncă (Ieș. 17, 1-7); și de toiagul lui Aaron 
(Ieș. 7, 9-12) la atingerea căruia apele Nilului s-au prefăcut în sânge (Ieș. 
7, 15-20) și care a odrăslit (Nm. 17, 8-10); este prefi gurată și de ridicarea 
mâinilor lui Moise, care a asigurat biruința lui Israel împotriva amaleciților 
(Ieș. 17, 8-16); de însemnarea pe frunte cu litera T (tau) a celor credincioși, 

pentru a-i deosebi de cei nelegiuiți (Iez. 9, 4-6);
c. Crucea prefi gurată ca altar de jertfă și putere salvatoare în același 

timp: stâlpul pe care Moise a spânzurat șarpele de aramă în pustie, ca să 
scape pe cei mușcați de șerpii veninoși (Nm. 21, 8-9);

d. Crucea semn de binecuvântare și biruință: prefi gurată de încrucișarea 
mâinilor patriarhului Iacov când îi binecuvântează pe Efraim și pe Manase 
(Fc. 48, 13-14); și de steagul înălțat peste neamuri, de care vorbește 
proorocul (Is. 62, 10).  Deși legea veche arată că lemnul prin care se face 
dreptate aduce binecuvântare, plinătatea binecuvântării o primește și o 
transmite mai departe doar lemnul ales de Dumnezeu pentru a pironi 
pe el păcatul protopărinților, ridicând păcatul întregii lumi; lemnul prin 
care Noul Adam a biruit moartea și ne-a redat putința de a deveni fi i ai lui 
Dumnezeu; lemnul sfi nțit prin sângele Mântuitorului Hristos ca nou pom 
al vieții.

Jertfa Mântuitorului pe Cruce este unică și îndestulătoare pentru 
ridicarea tuturor păcatelor lumii, deoarece Cel ce S-a răstignit este Fiul lui 
Dumnezeu întrupat. Sfântul Chiril al Ierusalimului evidențiază sugestiv 
acest aspect: „Nu era atât de mare nelegiuirea păcătoșilor, pe cât de mare 
era dreptatea Celui Care a murit pentru noi” . 

Jertfa Mântuitorului ne-a redeschis Raiul cel închis după izgonirea lui 
Adam și a Evei și ne-a croit drum către pomul vieții. Ajungerea însă la 
viața din belșug depinde de fi ecare dintre noi, mai exact, de modul în care 
răspundem la chemarea Mântuitorului: „Oricine voiește să vină după Mine 
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34).

Taina Crucii se prelungește prin jertfa euharistică. Fiecare dintre cei afl ați 
în căutarea vieții din belșug este chemat să trăiască taina Crucii, purtându-
și crucea ca suferință și nevoință, ca armă și pavăză, ca binecuvântare ce 
duce la biruință în suișul către Împărăția nelumească a lui Hristos Care ne 
susține permanent: „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În 
lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (In. 16, 33).

Sfântul Evanghelist Ioan arată lămurit ce a prefi gurat ridicarea șarpelui 
de aramă: „Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să 
se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică” (In. 3, 14-15). Iar Sfântul Ioan Gură de Aur explică: „Chipul 
șarpelui era taina Crucii! Dar care e taina Crucii?… Precum atunci șarpele 
de aramă, care nu mușca și nu rănise pe nimeni, a fost spânzurat pe lemn 
pentru a reprezenta șerpii ce mușcau, tot așa și acum; precum toți oamenii 
sunt vinovați de păcat, Iisus, Care e lipsit total de păcat, suferă pentru toți. 
Acolo alții mușcau și altul era pus pe lemn. Aici alții au păcătuit și Cel fără 
de păcat este răstignit pe cruce” .

 Prin Cruce se biruiește diavolul: „Cel ce a amăgit pe strămoșul Adam 
prin lemn, prin Cruce se amăgește” . Icoana ortodoxă a Învierii ni-L 
înfățișează pe Hristos biruind iadul cu Crucea Sa pe care îi ridică pe Adam 
și pe Eva; iadul se cutremură și se recunoaște învins: „simțurile-mi tulbură 
duhul și mă silesc a lepăda din mine pe Adam și pe cei din Adam, care îmi 
sunt dați prin lemn; că lemnul pe ei iarăși îi duce în rai” .

Sfânta Cruce este ușa tainelor . De aceea orice rugăciune o începem cu 
semnul sfi ntei cruci, de aceea o primim la Botez și o purtăm la gât, iar după 
trecerea din această viață ne străjuiește mormântul. Dar mai presus de 
toate aceste reprezentări materiale și vizibile ale Sfi ntei Cruci, taina Crucii 
trebuie purtată în sufl et, căci ea ne deschide raiul, și de aceea îi strigăm: 
„Deschide, Cruce, porțile cerurilor celor ce te iubesc pe tine” .

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
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CHIAR NU SUNTEMCHIAR NU SUNTEM  
ÎN STARE? ÎN STARE? 

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

SPRINTEN INFOMAR, PARTENER SPRINTEN INFOMAR, PARTENER 
AL TURNEULUI ITF BRAȘOV CUPAL TURNEULUI ITF BRAȘOV CUP

Ilinca Dalina Amariei a câștigat proba de 
simplu și a fost finalistă la dublu în turneul 

ITF 15K dotat cu trofeul Brașov Cup, care a 
avut loc, în perioada 29 august - 4 septembrie 
2022, la Baza Sportivă Olimpia din orașul de 
la poalele Tâmpei. Turneul a fost organizat de 
către ACS Sportul Alb Brașov, proiectul fiind 
cofinanțat de Consiliul Județean Brașov și 
sprijinit de Federația Română de Tenis.

La simplu, Ilinca Amariei a învins-o în 
finală pe Alina Granwehr (Elveția), cu scorul 

de 6-1, 6-2. Traseul jucătoarei de la Clubul 
Sportiv Dinamo București până în finală a fost 
următorul: 6-2, 6-3 cu Alexandra Vasilyeva, 
6-3, 7-6 cu Maria Teodora Stăncescu, 6-2, 
6-3 cu Simona Ogescu, 1-6, 6-1, 6-3 cu Cara 
Maria Meșter.

În proba de dublu, Ilinca Amariei a făcut 
pereche cu Ioana Gașpar, ele cedând în finală, 
cu 4-6, 4-6, în fața cuplului Nastja Kolar 
(Slovenia)/Bojana Marinkovic (Serbia). Cele 
două jucătoare din România s-au impus, pe 

rând, în fața următoarelor perechi: 6-0, 6-1 
cu Karina Ioana Filipescu/Andreea Mihaela 
Onițoiu, 7-5, 6-3 cu Bianca Elena Bărbulescu/
Lavinia Tănasie, 7-6, 6-3 cu Katerina 
Dimitrova/Mihaela Tsoneva (ambele din 
Bulgaria).

Turneul Brașov Cup a mai fost susținut 
de următorii sponsori și parteneri: Aqua 
Carpatica, Acerbis, tenisshop.ro, Grupul 
Iubim Brașovul, Aryana Drink&Food, 
Sprinten Infomar și Reușita TV.

ANDREI CORDEA, ANDREI CORDEA, 
TRICOLORUL TRICOLORUL 

LUNII AUGUSTLUNII AUGUST
Cea mai frumoasă galerie din lume a votat 

pe www.peluzatricolora.ro, timp de o 
săptămână, tricolorul lunii august. Au fost 4 
fotbaliști nominalizați pentru trofeul din luna 
august, în urma prestațiilor de la club. Iată 
clasamentul fi nal în care învingător a fost Andrei 
Cordea (FCSB):

Andrei Cordea 52,40% (10 puncte în 
clasamentul ”Tricolorul anului”)

Antonio Sefer 21,71% (6 puncte)
Valentin Mihăilă 13,49% (3 puncte)
Louis Munteanu 12,40%
Și utilizatorii de pe www.peluzatricolora.ro au 

punctat în urma votului pentru tricolorul lunii 
august. Fiecare vot a însemnat un punct, iar cei 
care l-au ales pe Andrei Cordea drept favorit au 
primit un punct extra. În data de 8 septembrie 
2022 a avut loc tragerea la sorți a câștigătorului 
premiului de etapă, un voucher de 1000 RON 
pe magazin.frf.ro, dintre toți cei care au votat 
în această lună. Premiul merge la Mădălina 
Boboc, aceasta urmează să fi e contactată pe 
e-mail pentru a afl a cum va intra în posesia 
voucherului.

*Cum intri în concursul ”Suporterii anului” și 
cum punctezi?

Creează un cont unic de suporter pe www.
peluzatricolora.ro! Te poți conecta cu adresa 
de e-mail sau cu un cont de Facebook. Dacă ai 
deja cont, conectează-te cu datele tale și intră 
în concurs. Votul tău va conta în stabilirea 
tricolorului lunii! Vom propune minimum 3 
nume de fotbaliști care au impresionat în luna 
precedentă și ai 7 zile la dispoziție pentru a alege 
favoritul și pentru a puncta. Vei primi 1 punct în 

clasamentul fi nal pentru vot și încă 1 punct dacă 
jucătorul ales de tine va câștiga trofeul.

Înaintea meciurilor României (seniori, U21, 
U19) vei putea înregistra predicția ta pentru 
scorul fi nal. Primești 1 punct pentru aceasta și 
încă 1 punct dacă scorul tău va fi  și pe tabelă la 
fi nalul celor 90 de minute.

Cu ocazia meciurilor echipei naționale sau a 
altor evenimente pe parcursul anului, cele mai 
frumoase mesaje de susținere pentru tricolori 
vor fi  premiate. Autorii lor vor primi și 2 puncte 
în clasamentul fi nal.

La fi nal de 2022, vei putea vota golul anului 
înscris de echipele naționale. Fiecare vot va 
puncta în ierarhia ”Suporterii anului”.

*Ce câștigi?
Vor fi  5 premii mari la fi nal de an, constând 

în: kit de suporteri + bilete VIP pentru locul 
1, tricouri, bilete la toate meciurile de acasă, 
voucher pe magazin.frf.ro sunt alte dintre 
premiile de fi nal de an.

De asemenea, câștigătorii în fi ecare etapă 
a aplicațiilor (tricolorul lunii, ghicește scorul, 
golul anului, mesaje) vor primi tricouri de joc 
și de prezentare, vouchere pe magazin.frf.ro, 
mingi de joc.

Irina Camelia Begu și Irina Bara sunt cele 
două jucătoare din România care s-au 

califi cat marți, 13 septembrie, în turul al doilea pe 
tabloul de simplu al “Țiriac Foundation Trophy 
presented by Kaufl and”, cel mai important 
turneu de tenis organizat în București în ultimii 
ani, turneu din Circuitul WTA 125, programat 
în perioada 10-18 septembrie 2022, la Centrul 
Național de Tenis.

Alături de Sorina Cîrstea, care a pierdut în 
primul tur, jucătoarele noastre au spus răspicat 
și la unison că sunt bucuroase să avem din nou 
turneu la București, pentru că înseamnă foarte 
mult pentru tenisul feminin și nu neapărat 
pentru ele, cât pentru generațiile viitoare. Dar 
și-au exprimat și regretul că nu avem un turneu 
mai mare în capitală.

“Ne dorim un turneu de 250 WTA, poate 
chiar 500 WTA și eu știu că domnul Țiriac 
încearcă. Problema principală este unde, pentru 
că un WTA 125 poate fi  încropit, dar un WTA 
250 sau 500 este exclus. Asta este singura 
problemă, altfel eu cred că ar fi  posibil”, au spus 
cele trei “rachete” consacrate ale României.

Chiar nu suntem în stare, ca și stat, să facem 
mai mult pentru un sport care a dat un lider 
Mondial, Simona Halep, un Horia Tecău și care 
este practicat de zeci de mii de copii ai căror 
părinți tot așteaptă vremuri mai bune?
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Fotbal

Baschet

PRIMA VICTORIE PRIMA VICTORIE 
ÎN AMICALE; ÎN AMICALE; 

TURNEU PUTERNIC TURNEU PUTERNIC 
LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI

ȘASE MEDALII, LA NĂVODARIȘASE MEDALII, LA NĂVODARI

CSM Petrolul Ploieşti a obținut prima victorie amicală a 

perioadei de pregătire, după ce s-a impus, la fi nele săptămânii 

trecute, cu 84-70 (23-25, 10-19, 27-13, 24-13) în faţa celor de la CSM 

2007 Focşani. Disputat în Sala Sporturilor Olimpia în faţa a circa 300 

de spectatori, meciul a fost un bun antrenament pentru ambele formaţii, 

tehnicianul echipei noastre, Mihai Popa, fi ind nevoit să se descurce fără doi 

dintre oamenii importanţi: Mihailo Sekulovic, în continuare accidentat, şi 

Christian Chiţu, afl at în pregătire cu echipa naţională a României „3×3”.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti, au jucat: Funderburk (22 puncte), Brkic 

(18), B. Popa (10), Misters (10), C. Dinu (6), Mitchell (5), Milin (5), G. 

Angelian (4), Popa Calotă (3), Od. Iancu, R. Pătraru.

*Joi şi vineri, turneu în „Olimpia” cu Steaua, Dinamo şi Voluntari!
Fanii îi pot vedea pe băieţi la lucru în Cupa „CSM Ploieşti”, turneu pe 

care echipa ploieșteană îl va organiza, joi şi vineri, în Sala Sporturilor 
Olimpia. În ambele zile se va juca de la orele 16.00 şi 18.00, programul 
competiţiei fi ind următorul:

Joi, ora 16.00: CS Dinamo Bucureşti – CSO Voluntari
Joi, ora 18.00: CSM Petrolul Ploieşti – CSA Steaua Bucureşti
Vineri, ora 16.00: Finala mică
Vineri, ora 18.00: Finala mare.

Opt sportive ale secţiei de box a CSM Ploieşti au 
participat, săptămâna trecută, la Campionatul 

Naţional de la Năvodari, unde au cucerit 6 medalii, dintre 
care două de aur, două de argint şi două de bronz.

Livia Botică şi-a respectat statutul de favorită a 
categoriei „+81 kg” de la „tineret” şi a urcat pe prima 
treaptă a podiumului după ce a trecut în fi nală de Ana 
Maria Iliescu (Buzău). Tot cu aur s-a încununat şi 
Ştefania Ţăndărescu, la categoria „46 kg” de la „junioare”, 
după un succes în ultimul act în faţa Silviei Meltzer (CSM 
Craiova).

Cele două medalii de argint au fost obţinute de 
Beatrice Căldărariu (52 kg, junioare), care a trecut în 
semifi nale de Angelica Cojocaru (Brăila) şi a pierdut în 
ultimul act la Ionela Eremia (Slatina), şi de Maria Bănică 
(57 kg, junioare), care a depăşit-o în penultimul act pe 
Diana Ţurcanu (Iaşi) şi a pierdut în fi nală la Gabriela 
Ignat (Steaua).

Medaliile de bronz au fost cucerite de Andreea Diana 
Vornicu (40 kg, cadete) şi Ecaterina Ene (70 kg, junioare).

PETROLUL PIERDE CU SIBIUL LA ULTIMA FAZĂPETROLUL PIERDE CU SIBIUL LA ULTIMA FAZĂ
Două dintre protagonistele din sezonul trecut al Ligii a doua la fotbal, 

Hermannstadt și FC Petrolul Ploiești au jucat în derby-ul rundei 
în Superligă, iar formația sibiană rămâne cu titlul neofi cial de revelație a 
sezonului, după ce a învins în ultimul minut al prelunigirilor partidei de la 
Mediaș. Golul lui Ionuț Stoica (90+3) a fost decisiv, după reușita lui Irobiso 
(29) și autogolul de generic al lui Seto (10).

Vineri, de la ora 21.00, Petrolul va juca, din nou, pe „Ilie Oană”, cu Farul 
Constanța, actualul lider al primei divizii.

Hermannstadt: Muțiu – Butean, Bejan, Stoica, Opruț –Sota Mino, Biceanu 
(80 Răuță) – P. Petrescu (cpt) (67 Balaure), Alhassan, Oroian (46 Iancu) – 
Paraschiv (80 Buhăcianu). Antrenor: Marius Măldărășanu.

Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Huja – Borța (82 Pashov), Dumitriu 
(66 Cebotaru), Seto, Jair, Țicu (cpt) – Irobiso (82 Măzărache), Grozav (57 
Ivanovski). Antrenor: Nicolae Constantin.

Cartonașe galbene: Sota Mino (55), Alhassan (76)/Tamaș (90+1), 
Măzărache (90+2).

Au arbitrat: George Găman – Alexandru Cerei și Daniel Mitruți. Rezervă: 
Andrei Antonie. Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs. Arbitru AVAR: George 
Neacșu.

Observatori: Adrian Comănescu (pentru arbitraj) și Cătălin Popa (pentru 
organizare).
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Lumea universitară este oarecum șocată 
de preferințele pe care le are ministrul 

Educației, Sorin Cîmpeanu. Pe contul său de 
Facebook, acesta urmărește doar cinci persoane, 
plus pagina ministerului pe care îl conduce. În 
fruntea listei celor ale căror postări ministrul 
ține să le vadă se afl ă... Dana Budeanu!  Care 
va să zică, mda, Cîmpeanu le propune colegilor 
un adevărat model al excelenței în educație. 
Abia acum înțelegem și noi cine l-a consiliat pe 
ministru atunci când a scris noua lege a Educației 
care a reușit să-i scandalizeze deopotrivă pe 
profesori, părinți, studenți și elevi...

-Cu asemenea idol,
E normal să dai rasol.
Ca s-o faci de-a dreptul lată
Te consultă cu...Șoșoacă!

Europarlamentarul Rareș Bogdan le-a spus 
participanților la școala de vară a tinerilor 

liberali să nu asculte „retorica dezastrului” 
de la Bruxelles: „Vreau să vă rog să ascultați cu 
circumspecție inclusiv retorica de la Bruxelles cu 
privire la... adică să vă spălați zilnic, să faceți duș 
zilnic, nu o dată pe săptămână, să încercați să nu 
opriți apa când vă spălați pe dinți, să nu mâncați 
făină de gândaci și nici să nu stați la 19 grade. 
Și fi ți raționali, să fi ți echilibrați, să înțelegeți ce 
înseamnă momentul actual din punct de vedere al 
energiei, dar să nu cădeți în păcatul extrem.”

-Lumea toată, Rareș, știe, 
Că ai Nobel la prostie.
Dar în plus, la câte faci,
Ai mâncat ceva... gândaci?

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la 
Buzău, că România are șansa de a trece 

mult mai ușor peste criza economică: „Ca o țară 
să intre în recesiune sunt doi indicatori importanți: 
infl ația și șomajul. În acest moment există infl ație 
în România, există infl ație în toată Europa, dar 
în România nu există șomaj. Cu investiții multe 
pornite, România are șansa de a trece mult mai 
ușor peste aceste crize.”

-Acuma, zău, eu ce să zic,
Șomaj există și nu-i mic,
Dar nu șomaju`-ngrijorează
Ci tu, că ești vătaf în țară!

AUR a organizat la Parlament o dezbatere 
cu tema „România. Țară eșuată?”, la 

care au participat reprezentanții unor partide 
neparlamentare, dar și din diferite sectoare 
de activitate. Pe lângă liderii partidului-
George Simion, Claudiu Târziu, Sorin Lavric 
și Marius Lulea- la dezbatere au luat cuvântul 
mai multe personaje controversate, prezentate 
drept specialiști: Gheorghe Piperea (avocat, 
antivaccinist), Eugen Orlando Teodorovici 
(fost ministru PSD), Radu Ghidău, Marian 
Cucșa (fost deputat ALDE), Cosmina Cerva 
(avocat, antimască), Norica Nicolai (fost 
ministru și europarlamentar, fost procuror 
comunist), Mohammad Murad (om de afaceri 
libanez), Dorin Iacob (șef de cabinet al lui 
Virgil Măgureanu), Mugur Mihăiescu (Garcea), 
Dumitru Coarnă (fost polițist) etc.

-În cercul vostru de Norici,
De Gigei și de Mitici,
Țara nu-i doar eșuată,
Ci de-a dreptul îngropată!

Cică PNL a numit un fost pușcăriaș ca 
vicepreședinte al ANDIS, o agenție de stat 

care se ocupă să construiască spitale regionale 
și care va rula câteva miliarde de lei. Laurențiu 
Ivanovici, fost director la un spital de prin 
Craiova, a fost condamnat, prin 2003, la două 
luni de închisoare cu executare pentru că racola 
persoane care voiau să treacă ilegal frontiera în 
țări din spațiul Schengen. Ivanovici a fost numit 
pe funcție printr-un ordin semnat de ministrul 
Sănătății, Alexandru Rafi la, la recomandarea 
europarlamentarului Cristian Bușoi, 
vicepreședintele PNL. Ivanovici s-a supărat că 

presa s-a luat de el: „Este o poveste de acum vreo 
20 de ani și de fi ecare dată când preiau o funcție 
de conducere, mi se amintește acea perioadă grea 
din viața mea, deși vreau s-o uit. Da, am greșit, 
fosta soție m-a reclamat, dar acum sunt fără pată.”

-Eu, la cele afi rmate,
Nu am cum să-ți dau dreptate...
Pata, te întreb decent,
Ți-a ieșit cu detergent?

Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, 
Kirill, cel care spunea că războiul e ok, 

a făcut apel la oamenii bogați din țară să își 
împartă banii cu cei nevoiași: „dacă o persoană 
dintr-o mulțime de bani nu ajută pe alta, aceasta 
este o cale spre iad și nu avem ce discuta. Dacă o 
persoană bogată nu vede durerea altuia și nu ajută 
- aceasta este în mod clar o cale de îndepărtare de 
Dumnezeu, de Hristos și de Împărăţia Sa. Cu cât 
o persoană are mai mulți bani, cu atât are mai 
multă responsabilitate pentru această existență 
pământească.”

-Cum o fi  cu banii, zău,
Știe bunul Dumnezeu.
Dar pe tine, bre, Kirill,
Șef în rai nu te văd a fi !

Președintele Iohannis este aspru criticat 
fi indcă l-a decorat cu Ordinul „Steaua 

României” pe Marian Lupu, președintele Curții 
de Conturi din Republica Moldova. Toate bune și 
frumoase, numai că Lupu este cel care, prin 2012, 
nu recunoștea limba română în țara de peste 
Prut. De asemenea, se spune că Lupu a primit 
funcția la CC de la Plahotniuc, oligarhul acela 
care a făcut jocurile.

-Iohannis este în  impas
Și mă tem că, pas cu pas,
Vrând să meargă înspre Vest
A cotit-o mai pe șest
Eu mai știu, poate spre Est?

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


