
„Viața noastră e făcută din dragoste, iar a nu iubi 
înseamnă a nu trăi.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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Sand George (1804 - 1876)  scriitoare franceză
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PROIECT DE 690 MILIOANE 
DE EURO PENTRU APĂ-CANAL

ACTUALITATE 2

PRIMARUL ANDREI 
VOLOSEVICI 

PROMITE CĂLDURĂ 
ȘI APĂ CALDĂ DIN 

DATA DE 15
OCTOMBRIE

OCOLUL PĂMÂNTULUI 9

N-am ce spune. Jos 
pălăria! S-a dat cu var, 

cu dezinfectant și s-au înlocuit 
geamurile sparte.

Lucrare de mare fi nețe, 
anunțată cu surle și trâmbițe 
demne de o defi lare pe covorul 
roșu de la Cannes. Măcar dacă 
știrea preluată imediat de o 
parte a presei binevoitoare 
se încheia cu ...”ăsta e doar 
începutul”. Vezi să nu!

Dacă se dădea cu lavabil roz 
și la veceuri, chiar că făceam 
și o reverență în fața doamnei 
“Halele Centrale”.

Ce mai urmează?
Nimic!
Pardon! În frumusețea de 

clădire totul va fi  nou…mai 
puțin tarabele semi-ruginite, 
lăzile frigorifi ce din secolul 
trecut, vânzătoarele rotofeie 
și roșii în obraji fi ind singura 
pată de culoare admisibilă în 
peisaj, lăzile dosite…la vedere, 
frigidere cu cola, iaurt și apă etc.

Doar nu v-ați gândit că 
cineva din conducerea, bine 
spre foarte bine plătită din 
banii noștri, a gândit un plan 
de modernizare real și total 
pentru clădirea monument!?

Eu unul, sincer vă spun, 
mă așteptam să se schimbe 
totul: mobilier nou și identic 
pentru toți comercianții, cu 
reguli pentru fi rmele chiriașe 
care să nu le permită stricarea 
aspectului

Consiliul Local Ploiești Consiliul Local Ploiești 
a estimat valoarea DDD a estimat valoarea DDD 
la o sumă incredibilă!la o sumă incredibilă!

Scoţia vrea Scoţia vrea 
referendum pentru referendum pentru 
independenţăindependenţă

Oameni misterioşi Oameni misterioşi 
care au inspirat opere care au inspirat opere 
literare celebreliterare celebre

Primăria Ploiești anunță că s-au semnat alte 
două contracte de fi nanțare prin Programul 

Operațional Regional, pentru două obiective de 
investiții de interes local. 

Primul contract, în valoare de 375.750,00 lei, 
cu termen de realizare a investițiilor la 31.12.2023, 
vizează înfi ințarea unui centru comunitar integrat în 
vederea furnizării de servicii sociale și medicale pentru 
persoanele din teritoriul SDL (Strategia de Dezvoltare 
Locală) cu accent pe persoanele afl ate în risc de sărăcie 
și excluziune socială.

Al doilea, în cuantum de 4.745.705,44 lei, cu 
termen de predare a lucrărilor în decembrie 2023, are 
în vedere reabilitarea locuințelor sociale din cartierul 
Ploiești Nord, Bl .27A, Aleea Cătinei nr.3.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
Ioan-Marcel Boloș, președintele Consiliului 

Județean Prahova, Iulian Dumitrescu și directorul 
general al operatorului Hidro Prahova SA, Dorin 
Ilian Lețea, au semnat un contract de fi nanțare pentru 
punerea în practică a proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în 
perioada 2014-2020. Investiția are o valoare totală de 690 
milioane de euro, dintre care 85% sunt fonduri europene 
nerambursabile. Termenul de fi nalizare este unul extrem 
de ambițios, 2025. Suntem curioși dacă grafi cul va fi  
respectat, în condițiile în care, în trecut, operatorului 
regional de apă i-au trebuit două exerciții fi nanciare 
europene pentru a implementa alt proiect, fi nanțat prin 

POR 2007-2013 și POR 2014-2020. La fi nalizarea lucrărilor, 91.872 locuitori vor benefi cia de o mai bună alimentare cu 
apă față de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori de o mai bună tratare a apelor uzate.

Primarul Andrei Volosevici  a expus, în preambulul 
ședinței extraordinare a Consiliului Local de luni, 

stadiul preluării de către Primăria Ploiești a CET Brazi 
și a rețelei primare și secundare de termie. El a estimat: 
„scenariul pe care îl avem pentru a putea da drumul cât se 
poate de repede… Intuiția îmi spune maxim 15 octombrie, 
dacă nu și mai repede, atât la apă caldă, cât și la căldură.” 
Volosevici a fost informat că este funcțional cazanul 2, iar 
un altul necesită intervenții.

DOUĂ NOI PROIECTE 
EUROPENE LA PLOIEȘTI

Continuare în pagina 6
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CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI ACONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI A
ESTIMAT VALOAREA DDD LA O SUMĂ ESTIMAT VALOAREA DDD LA O SUMĂ 

INCREDIBILĂ!INCREDIBILĂ!

Activitatea comercială din 
Halele Centrale a fost 

reluată de marți, 04 octombrie 
2022. S.C. Hale și Piețe S.A. a 
efectuat lucrări de igienizare, 
zugrăveli la cupola centrală a 
imobilului precum și înlocuirea 
geamurilor uzate și schimbarea 
sticlei luminatoarelor și a cupolei. 
Municipalitatea precizează că 
intervențiile au fost necesare 
pentru a înlătura urmele 
incendiului produs anul acesta 
într-o parte restrânsă a clădirii. 
Noi credem că toată construcția 
are nevoie de renovare pentru 
simplul motiv că nu s-a mai 
efectuat de multă vreme vreo 
investiție majoră în imobil.

Aleșii locali au aprobat mai multe documente 
referitoare la serviciul de dezinsecție  (țânțari, muște, 

viespi, gandaci, căpușe, pureci, ploșnițe), deratizare (șoareci 
și șobolani) și dezinfecție (boli infecțioase și parazitare la 
om și animale) pentru următorii patru ani: studiul de 
fundamentare privind oportunitatea delegării gestiunii 
serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești pentru 
activitațile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare; delegarea 
serviciului DDD prin încheierea unui acord cadru, atribuit 
prin licitație deschisă, organizată conform prevederilor 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modifi cată 
și completată; caietul de sarcini; modelul de acord-cadru; 
modelul contractului subsecvent; fi șa de date a achiziției.

Documentele prevăd ca serviciul de DDD, preventiv sau 
curativ, să se desfășoare pe tot ceea ce înseamnă domeniu 
sau clădire publică în Ploiești. La un moment dat, se face 
vorbire că ar trebui dezinsectate sau dezinfectate toate cele 
869 străzi din oraș. S-avem pardon, cel puțin pe câteva, în 
30 de ani, nu am văzut vreodată vreun echipaj DDD, nici 
măcar în starea de urgență pandemică! Despre ce vorbim 
deci?

În fi ne, dar prețul este cel care pur și simplu șochează! 
Inițial se face o aducere aminte cât s-a cheltuit pe DDD în 
ultimii 5 ani. Și avem o sumă măricică, la cât totuși ne-au 
înțepat țânțarii (vezi tabel).

Noi am crezut că cheltuielile respective pot fi  un model 
de estimare a prețului contractului. Dar nici vorbă de așa 
ceva. Fișa de achiziții depășește orice așteptare. Cea mai 
mică posibilă cifră anuală o depășește pe cea din 2022! 
Și, atenție, în documentație se spune că prețul poate fi  
reactualizat ori de câte ori se impune. Să vedem la ce 
cuantum al contractului s-au gândit superspecialiștii din 
Ploiești: 
-valoarea estimată a acordului cadru: minimum 38.421.652 
lei, fără TVA și maximum 62.360.456 lei, fără TVA; 
-valoarea estimată a unui contract subsecvent: minimum 
9.605.413, fără TVA lei și maximum 15.590.114 lei, fără 
TVA. 

La astfel de valori, scuze, chiar nu mai avem ce comenta. 
DDD, o activitate importantă, ba chiar foarte importantă 
într-un oraș, reprezintă o sumă mult mai mare decât cea 
alocată anual reparațiilor școlilor sau străzilor. Deci ce-o fi  
mai important, școala sau deratizarea?

An Cheltuieli efectuate cu DDD
2018 2.500.614,68 lei
2019 4.280.063,88 lei
2020 4.827.310,93 lei
2021 6.879.801,00 lei
2022 (es  mat) 9.200.000, 00 lei
TOTAL 27.687.790, 49 lei

Prin HCL 445/27 septembrie 2022, Consiliul 
Local Ploiești a aprobat mai multe 

documente privind delegarea gestiunii serviciului 
de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare. Dacă ne uităm pe valoarea 
contractului pentru următorii patru ani, am zice 
că e cale ca, la Ploiești, să fi e stârpită pe vechi orice 
urmă de gânganie. E o părere proprie, neavizată, 
cum ar zice unii, dar noi tot ne permitem să spunem 
că între 9,60 milioane de lei/an și 15,59 milioane de 
lei/an e al nabii de mult pentru un oraș ca Ploieștiul!

ANALIZE ANALIZE 
GRATUITE GRATUITE 
PENTRU PENTRU 

HEMOGLOBINA HEMOGLOBINA 
GLICOZILATĂGLICOZILATĂ

În aproximativ 10-15 zile, bolnavii de diabet 
din județul Prahova vor putea benefi cia 

de gratuitate pentru analiza de hemoglobină 
glicozilată. Directorul Casei de Asigurări de 
Sănătate, Cătălina Măguleanu, a explicat că 
această analiză benefi ciază de fi nanțare prin 
intermediul unui program național. Pentru 
această investigație în regim de gratuitate sunt la 
dispoziție 15 laboratoare de analize, inclusiv cel al 
Spitalul Județean Ploiești. 

S-AU REDESCHIS S-AU REDESCHIS 
HALELE CENTRALEHALELE CENTRALE

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

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

0788 565232 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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INCENDIU PUTERNIC LA OCOLUL SILVIC 
MĂNECIU. 

A FOST EMIS UN MESAJ RO-ALERT
Pompierii militari au fost solicitați să intervină 

după ce mai multe clădiri ale Ocolului Silvic 
Măneciu, dar și o locuință din apropiere au luat foc. 
La fața locului au intervenit cu șase autospeciale 
de stingere și o ambulanță SMURD. Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a precizat 
că pompierii au intervenit pentru localizarea și 
lichidarea unui incendiu care se manifesta la mai 
multe clădiri din incinta Ocolului Silvic Măneciu 
și la o casă particulară, suprafața afectată fi ind de 
aproximativ 1000 mp. Concomitent cu acțiunea 
de stingere a focului, pompierii au intervenit și 
pentru protecția unui depozit de carburanți. Din 
cauza degajărilor masive de fum, a fost transmis și 

un mesaj RO-ALERT, pentru înștiințarea populaţiei 
din zonă. „Echipajele de pompieri au acționat 
pentru localizarea incendiului și, după o luptă 
asiduă cu fl ăcările, au reușit să elimine pericolul de 
extindere la vecinătăți. Cauza probabilă a declanșării 
incendiului a fost producerea unui scurtcircuit 
electric. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, 

a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
(ISU) Prahova. 

INCENDIU LA O CASĂ DIN IZVOARELE. UN 
BĂRBAT ÎN VÂRSTĂ DE 72 DE ANI A MURIT

Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție 
Măneciu au fost solicitați să intervină pentru 
lichidarea posibilelor focare rămase ascunse în 
urma producerii unui incendiu stins de către 
cetățeni în comuna Izvoarele. „Prin intermediul 
apelului a fost semnalat faptul că o persoană se afl a 
în casă la momentul producerii evenimentului. În 
urma efectuării recunoașterii, forțele de intervenție 
au identifi cat un bărbat în vârstă de 72 de ani, 
decedat în urma incendiului care i-a produs arsuri 
pe întreaga suprafață corporală”, a anunțat ISU 
Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1
general, cu o împărțire logică pe categorii 

de produse, cu chirii de bun simț pentru ca 
și etajul să fi e plin, cu magazinele exterioare 
obligate la un singur tip de afi șaj, cu 
refacerea intregii infrastructuri de curent, 
apă, canal, instalații sanitare moderne...
Pe scurt, un altfel de Mall alimentar, în 
care să fi e încurajați producătorii, și în 
special cei locali.

Iar Halele Centrale să reprezinte ceea ce 
a fost cândva, un adevărat târg al recoltei 
permanent. Cu carne proaspătă, fructe, 
legume, brânzeturi, pește etc etc

Ca să nu mai zic de nevoia unei piețe 
agro-alimentare civilizate, (nu circăria 
existentă în spatele clădirii Halelor) și 
a unei parcări subterane (eventual sub 
parcul din fața ei).

Dar, deh!
Așa e când te mulțumești cu puțin!

GATA DOMNE! CE 
NE MAI TREBUIE? 

AVEM HALELE 
ZUGRĂVITEConsiliul Local Ploiești a aprobat depunerea 

proiectului denumit „Înfi ințarea unui 
centru integrat de colectare separată prin 
aport voluntar destinat aglomerării urbane din 
municipiul Ploiești” spre a fi  fi nanțat din fonduri 
europene, prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență. 

Proiectul european vine în contextul în care, 
în 2020 și 2021, potrivit datelor Administrației 
Fondului de Mediu, în Ploiești au fost reciclate 
și valorifi cate doar 6,53% din totalul deșeurilor. 
Noul centru de colectare ar urma să fi e amenajat 
pe strada Laboratorului, estimând să deservească 
218.043 de oameni din aglomerarea urbană.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 27.450.810,00 lei, la care se adaugă TVA în cuantum 
de 5.215.653,90 lei, respectiv, 5.580.000,00 euro + 1.060.200,00 euro TVA,  la un curs euro de 4,9195 
lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi  suportată de la bugetul de stat. Municipiul Ploiești 
se angajează să asigure cofi nanțarea proiectului, respectiv fi nanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/
contractul de lucrări, dacă este cazul. 

Cuantumul lucrărilor va fi  prevăzut în bugetul Primăriei Ploiești pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii fi nanțării. De asemenea, municipiul se angajează să suporte cheltuielile de 
mentenanță aferente investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății fi nale. 

PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA FINANȚARE PRIMĂRIA PLOIEȘTI VREA FINANȚARE 
EUROPEANĂ DE 5,5 MIL. EURO EUROPEANĂ DE 5,5 MIL. EURO 

PENTRU COLECTAREA DEȘEURILORPENTRU COLECTAREA DEȘEURILOR

Am pierdut șirul directorilor de la Clubul 
Sportiv Municipal (CSM) Ploiești, 

structură afl ată în subordinea Consiliului Local 
Ploiești, dar cu directori numiți de conducerea 
Primăriei Ploiești. Sau de majoritățile politice, nu 
mai știm exact. Cel mai nou director este Simona 
Băicoianu, consilieră personală a primarului 
Andrei Volosevici, detașată de pe acest post fi x în 
scaunul de șef al CSM. Postul a rămas liber după 
ce Donald Constantin, pesemne ieșit din grațiile 
politice, a fost retras din funcția de director și 
„plantat” consilier personal, poziție din care 
înțelegem că a demisionat. Acum doi ani, Donald 
fusese numit prin aceeași metodă, consilier 
personal detașat ca director. Băicoianu înțelegem 
că a fost cenzor și contabil la câteva asociații de 
proprietari, cândva (mandat Iulian Bădescu) 
a deținut funcția de președinte al Uniunii 
Asociațiilor de Proprietari Prahova, iar de ceva 
timp a făcut parte și din CA al SC Hale și Piețe.

NOU DIRECTOR LA NOU DIRECTOR LA 
CSM PLOIEȘTICSM PLOIEȘTI

7 SITURI ARHEOLOGICE PE TRASEUL 7 SITURI ARHEOLOGICE PE TRASEUL 
AUTOSTRĂZII PLOIEȘTI-BUZĂUAUTOSTRĂZII PLOIEȘTI-BUZĂU

Directorul adjunct al Institutului de 
Arheologie „Vasile Pârvan”, dr. Radu 

Băjenaru, a declarat că, până în prezent, pe 
șantierul loturilor Dumbrava-Mizil și Mizil-
Pietroasele ale viitoarei autostrăzi A 7 au fost 
descoperite șapte situri arheologice. Ele sunt 
identifi care în localitățile Cioceni, Vâlcelele, 
Conduratu, din Prahova și Găgeni și Stâlpu, 
din Buzău. Specialiștii au început cercetarea 

lor în vederea eliberării terenului de sarcina 
arheologică. Cum cercetările sunt abia la început, 
este evident că va mai dura ceva timp până când 
se vor face aprecieri corecte privind importanța 
și natura acestor situri. Este un fel indirect de a 
afl a că lucrările la autostradă vor trena din acest 
motiv. Piesele arheologice descoperite vor intra 
în patrimoniul muzeelor județene din Ploiești și 
Buzău.
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BĂTAIE LA UN LOCAL DIN PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați de către un bărbat despre 
faptul că în incinta unui local din municipiul 
Ploiești ar avea loc un confl ict între mai multe 
persoane. „În baza sesizării, s-a constituit echipă 
operativă care s-a deplasat la fața locului, din 
primelele verifi cări efectuate reieșind faptul că 
între trei bărbați cu vârstele de 25, 31 și 45 de 
ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice 
și pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, ar fi  
izbucnit un confl ict spontan, care ulterior a 
degenerat, cei 2 bărbați cu vârstele de 25 și 45 
de ani, agresându-l pe cel de 31 de ani. Tot din 
verifi cări, a reieșit faptul că unul dintre bărbați 
ar fi  luat de pe masă un obiect tăietor-înțepător, 

în scop de intimidare, fără a-l folosi în vreun 
fel, obiectul în cauză fi ind ridicat în vederea 
continuării cercetărilor”, a precizat IPJ Prahova. 
În urma altercației, bărbatul în vârstă de 31 de 

ani a fost transportat la spital pentru acordarea 
de îngrijiri medicale de specialitate, fără a 
rămâne internat. „Toate persoanele depistate 
la fața locului au fost conduse la sediul unității 
de poliție în vederea audierilor, cu excepția 
bărbatului în vârstă de 45 de ani, care a fost citat 
în vederea audierii pentru data de 3 octombrie 
a.c. Față de persoanele implicate în altercație și 
față de un al patrulea bărbat a fost luată măsura 
sancționării contravenționale cu amenzi în 
valoare totală de 3.000 de lei”, a anunțat IPJ 
Prahova. Cercetările, potrivit IPJ Prahova, sunt 
continuate de polițiștii Secției nr.3 Ploiești în 
cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte 
violențe și amenințare.

SORIN CÎMPEANU A PLECAT DE SORIN CÎMPEANU A PLECAT DE 
LA EDUCAȚIELA EDUCAȚIE

După incidentul de la Roșia Montană, când a apărut o pâlnie de  
eroziune în zona din dreptul golirii de fund a barajului Tăul Mare, 

construit în anul 1908, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a 

dispus un control, până cel puțin pe 20 noiembrie, la anumite tipuri de 
acumulări de apă din România. Guvernul României a emis următorul 
comunicat:   „În contextul incidentului petrecut în data de 01.10.2022 la 
barajul lacului de acumulare Tăul Mare, din județul Alba, care a impus 
adoptarea urgentă a unor acțiuni de răspuns, inclusiv evacuarea preventivă 
a locuitorilor din localitatea Roșia Montană, premierul  Nicolae-Ionel Ciucă 
a convocat, în format hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, 
în vederea adoptării unor măsuri imediate în scopul preîntâmpinării unor 
evenimente asemănătoare. Prin Hotărârea nr. 42 din 03.10.2022 a CNSU 
sunt dispuse măsuri necesare verifi cării tehnice a calității construcției și 
siguranței exploatării barajelor afl ate pe teritoriul României.” Acțiunile de 
control/verifi care se desfășoară la barajele încadrate în categoriile C (baraj 
de importanță normală) și D (baraje de importanță redusă), indiferent de 
deținător, iar acestea vor urmări în principal performanța privind calitatea 
în construcții, evaluarea stării de siguranță în exploatare, comportarea 
obiectivelor, starea de uzură, existența și   funcționalitatea aparaturii de 
monitorizare, control și avertizare, precum și riscurile la care sunt expuse.”

În urma acuzațiilor de plagiat și a presiunilor 
opinei publice, ministrul Educației, Sorin 

Cîmpeanu, a demisionat din funcție. La plecare, 
ofi cialul a precizat: „Am preluat mandatul cu un 
buget de un miliard de euro pentru educație, iar 
acum educația are doar în PNRR un buget de 3,6 
miliarde de euro. Până acum am contractat și sunt în 
derulare toate cele 1.402 proiecte pentru reducerea 

abandonului școlar-prima rundă (1,14 miliarde 
lei) și toate cele 61 de proiecte pentru digitalizarea 
universităților românești (1,24 miliarde lei). Am 
elaborat proiectele legilor „România Educată” 
și am parcurs procedura de dezbatere publică, 
în urma căreia am fi nalizat cele două proiecte, 
preluând foarte multe amendamente care au 
adus plus valoare, astfel încât aceste proiecte să 
răspundă pe deplin așteptărilor și nevoilor reale 
ale societății. Sunt omul care construiește, ci nu 
omul care dărâmă!” Sorin Cîmpeanu a anunțat că 
va susține legile „România Educată” din calitatea 
lui de profesor, de rector și de senator: „Proiectele 
legilor <<România Educată>> reprezintă cea mai 
bună șansă pentru o educație așa cum cred că ne 
dorim cu toții. Altfel, în lipsa unui acces echitabil 
la o educație de calitate, vor fi  și mai mulți 
oameni care nu percep conținuturi și nu înțeleg 
adevăratul sens al cuvintelor.” Între noi fi e vorba, 
legile educației au fost îndelung contestate, astfel 
că chiar nu mai știm ce este bine și ce este rău în 
această ecuație.

În locul său a fost numită în funcția de ministru 
Ligia Deca, fost consilier prezidențial, care a și 
depus, luni seară, la Palatul Cotroceni, jurământul 
de învestitură. 

SE PĂSTREAZĂ 
ÎNCĂ TREI LUNI 
SUBVENȚIA DE 
50 DE BANI LA 

BENZINĂ ȘI 
MOTORINĂ

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că 
Guvernul a aprobat un act normativ 

prin care a prelungit cu încă trei luni, până 
la 31 decembrie, măsura compensării cu 
50 de bani pentru fi ecare litru de benzină 
și motorină. Jumătate din reducere este 
suportată de comercianții de carburanți, 
iar cealaltă jumătate, de către stat. Prim-
ministrul a spus: „Măsura pe care am luat-o 
în urmă cu trei luni și-a dovedit utilitatea. A 
avut un efect imediat asupra prețurilor din 
toată țara, carburanții s-au ieft init, iar acum 
vedem o temperare a prețurilor. La nivel 
macroeconomic, măsura a evitat creșteri în 
cascadă ale prețurilor tuturor produselor și 
serviciilor, în a căror producție este implicată 
utilizarea carburantului.”

CONTROALE IMEDIATE LA BARAJELE DE APĂ DIN ȚARĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

În locul său a fost numită Ligia Deca
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

LA UN PAS DE COMĂ ALCOOLICĂ, UN 
ȘOFER A PROVOCAT UN ACCIDENT

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Blejoi, 
în timp ce desfășurau activități de supraveghere și 
control al trafi cului rutier pe raza de competență, 
au fost sesizați despre faptul că pe DJ 101 D, în 
comuna Bărcănești, s-a produs un accident rutier 
soldat cu pagube materiale, între două autoturisme 
care circulau pe aceeași direcție de deplasare. „În 
baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, 
reieșind faptul că un bărbat în vârstă de 46 de ani, 
din comuna Brazi, ar fi  intrat în coliziune cu un alt 
autoturism care circula regulamentar pe direcția 
Ploiești către București. În urma impactului, nu au 
rezultat victime. Întrucât bărbatul în vârstă de 46 de 
ani, din comuna Brazi emana halenă alcoolică, s-a 
procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, 

care a indicat valoarea de 1,19 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, ulterior fi ind condus la o unitate 
medicală în vederea recoltării de mostre biologice 
de sânge”, a precizat IPJ Prahova. În cauză, polițiștii 
au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice.

ACCIDENT LA SINAIA. DOI MOTOCICLIȘTI 
IMPLICAȚI 

Evenimentul rutier a avut loc pe DN1, la km 
126 +100, pe raza localității Sinaia, iar în accident 
au fost implicate două motociclete care circulau 
pe același sens de deplasare, către Brașov. Trafi cul 
rutier a fost restricționat pe sensul către Brașov. 
Conducătorii motocicletelor sunt doi bărbați cu 
vârstele de 29 de ani, respectiv 35 de ani. „În urma 
coliziunii, o tânără în vârstă de 23 de ani, pasageră 
pe una din motociclete și conducătorul  în vârstă 
de 29 de ani au fost transportați la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, a 
anunțat IPJ Prahova. Polițiștii efectuează verifi cări 
în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs evenimentul rutier.

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” și Primăria 
Ploiești, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor 

din România, organizează, în perioada 06-09 octombrie 
2022, Tabăra de creație literară „Ion Stratan”, ediția
a II-a. Deschiderea ofi cială va avea loc astăzi, la 
ora 17.00, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”. 
Manifestarea a fost concepută ca un schimb cultural 
între artiști din diferite zone ale țării având un pronunțat 
caracter de lucru. Și-au anunțat participarea Nicoleta 
Popa (Pitești), Cosmin Andrei Tudor (București), Ioan 
Es. Pop (București), Mihai Firică (Craiova) și Marcel 
Tolcea (Timișoara), iar invitați speciali sunt Camelia 
Iuliana Radu și Maria Dobrescu.

Primăria Ploiești, prin 
Administrația Serviciilor Sociale 

Comunitare, informează cetățenii 
municipiului că, începând de marți, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
226/2021, se pot înregistra formularele 
de cerere și declarație pe propria 
răspundere pentru acordarea ajutorului 
de încălzire a locuinței, aferent sezonului 
rece 2022-2023, precum și pentru 
acordarea suplimentelor de energie.

Acestea pot fi  depuse la sediul 
Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe 
și Incluziune Socială din str. Văleni nr. 
32 (în spatele sediului SGU Ploiești) și 
la sediul Primăriei Ploiești, P-ța. Eroilor 
nr.1A, după următorul program: marți, 
miercuri și joi, între orele 8.30-16.30 și 
vineri, între orele 8.30-14.00.  Pentru a 
benefi cia de ajutorul pentru încălzirea 
locuinței pe toată perioada sezonului 
rece (noiembrie 2022-martie 2023), 
documentele trebuie depuse până pe 
data de 18.11.2022.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
se acordă în funcție de venitul mediu 
lunar de familie, care este în valoare 
de 1.386 lei/persoană în cazul familiei, 
respectiv 2.053 lei, în cazul persoanei 
singure. Cererile pot fi  descărcate de 
pe site-ul www.asscploiesti.ro și se 
pot depune și on-line la adresa de 
e-mail: aju@asscploiesti.ro . Informații 
suplimentare privind condițiile de 
acordare a acestui sprijin fi nanciar se 
pot obține de pe site-ul Administrației 
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, 
(www.asscploiesti.ro ) sau la numerele 
de telefon 0749149969 / 0749149966 / 
0751107674.

A ÎNCEPUT A ÎNCEPUT 
ETAPA DE ETAPA DE 

DEPUNERE A DEPUNERE A 
DOSARELOR DOSARELOR 

PENTRU PENTRU 
AJUTORUL AJUTORUL 

DE CĂLDURĂDE CĂLDURĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA PREIA PROIECTUL 
DE REALIZARE A PASAJULUI  
SUBTERAN DE LA CÂMPINA

Consiliul Județean Prahova a încheiat un acord 
de parteneriat între UAT Prahova și Primăria 

Câmpina în vederea realizării obiectivului de 
investiții „Creșterea mobilității urbane nepoluante 
prin investiții de tip integrat în soluții inteligente 
aferente unui coridor de mobilitate și prin 
redirecționarea circulației rutiere printr-un pasaj 
subteran în zona centrală a municipiului Câmpina”. 
Obiectul acordului îl constituie asigurarea 
conlucrării între parteneri în vederea realizării 
investiției ce va urma să fi e fi nanțată din fonduri 
europene, prin Programul Operațional Regional 
2021-2027. Perioada de valabilitate a documentului 
este cuprinsă între data semnării actului și până la 
momentul realizării integrale a pasajului. 

Liderul parteneriatului este CJ Prahova, care 
practic a preluat sarcina realizării acestui proiect. 
CJ va avea ca atribuții, printre altele, următoarele: 
semnează toate documentele necesare pentru 
depunerea proiectului, prin reprezentant legal, 
precum și toate documentele de la momentul 
contractării și implementării proiectului; derulează 
achiziția privind execuția lucrărilor aferente 
proiectului, precum și toate achizițiile conform 
cererii de fi nanțare; încheie și derulează contractul 
de achiziție de lucrări (execuție); suportă cheltuielile 
aferente contractului, 80% din valoarea cofi nanțării 

cheltuielilor eligibile și 80% din valoarea cheltuielilor 
neeligibile; coordonează derularea activităților 
în vederea realizării investiției și monitorizează 
implementarea proiectului.

Primăria Câmpina rămâne cu mai puține 
responsabilități: sprijină CJ prin punerea la dispoziție 
a documentațiilor tehnico-economice;  pune la 
dispoziție liderului imobilele necesare realizării 
obiectivului de investiție; furnizează informații și 
documente necesare; participă la întâlnirile de lucru; 
suportă 20 % din valoarea cofi nanțării aferente 
cheltuielilor eligibile și neeligibile etc.

TABĂRA DE TABĂRA DE 
CREAȚIE LITERARĂ CREAȚIE LITERARĂ 

„ION STRATAN”„ION STRATAN”
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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UN TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 16 ANI A 

INTRAT CU UN CUȚIT ÎNTR-O CLASĂ 
DE LA LICEUL „SPIRU HARET” 

Tânărul, în vârstă de 16 ani, a pătruns în 
incinta liceului „Spiru Haret”. Acesta avea asupra 
sa un cuțit. Din fericire nimeni nu a fost rănit. 
„La sediul Secției nr.3 de Poliție Ploiești, s-a 
prezentat o patrulă de jandarmi, împreună cu un 
minor, în vârstă de 16 ani, care ar fi  fost depistat 
în interiorul unei unități de învățământ, din 
municipiu, având asupra sa un obiect tăietor-
înțepător. Din primele verifi cări, a reieșit faptul 
că obiectul în cauză nu a fost folosit în niciun 
mod”, a precizat IPJ Prahova. Minorul a ajuns la 
Poliție pentru audieri. „În cauză, a fost întocmit 

dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de portul sau folosirea, fără drept, de obiecte 
periculoase”, a anunțat IPJ Prahova.

CU BRICEAGUL, LA CLUB. UN TÂNĂR 
S-A ALES CU DOSAR PENAL

Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați în mod direct de către 
administratorul unui local din municipiu despre 
faptul că în incinta localului se afl ă un minor 
care ar avea asupra sa un briceag. „Au fost 
efectuate verifi cări, în cauză fi ind vorba despre 
un tânăr în vârstă de 17 ani, căruia i s-a efectuat 
controlul corporal, ocazie cu care asupra sa a 
fost găsit obiectul tăietor-înțepător, din verifi cări 
stabilindu-se faptul că acesta nu a fost folosit în 
niciun fel, fi ind ridicat de polițiști.  Minorul a 
fost condus la sediul poliției în vederea audierii 
și ulterior încredințat părinților”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau 
folosirea fără drept de obiecte periculoase. 

PRIMARUL 
ANDREI 

VOLOSEVICI 
PROMITE 

CĂLDURĂ ȘI 
APĂ CALDĂ 

DIN DATA DE 
15 OCTOMBRIE

Procedurile pur birocratice de trecere a 
CET Brazi și a rețelei primare și secundare 

de termie de la Consiliul Județean Prahova la 
Primăria Ploiești s-au încheiat. Se pare că va fi  
un proces de lungă durată, cu predarea graduală 
a bunurilor. Primarul Andrei Volosevici, așa 
cum ați afl at deja, spune că de pe 15 octombrie 
Ploieștiul va avea apă caldă.

PROCEDURI BIROCRATICE FINALIZATE
Consiliul Local Ploiești a adoptat, pe 28 

septembrie, HCL 459 privind, cităm, „modifi carea 
HCL nr. 358/25.08.2022 privind solicitarea de 
trecere din domeniul public al județului Prahova 
în domeniul public al municipiului Ploiești a 
bunurilor imobile și mobile aferente sistemului 
de producere, transport și distribuție energie 
termică și apă caldă în sensul înlocuirii anexei.” 
În următoarea zi, Consiliul Județean Prahova a 
aprobat trecerea bunurilor necesare asigurării 
serviciului de producere, transport si distribuție 
energie termică și apă caldă, din domeniul 
public al județului Prahova în domeniul public al 
municipiului Ploiești. Anexa include peste 1.500 
de obiecte de inventar. În HCJ se stabilește că 
predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază 
de protocol încheiat între părți, dar numai după 

ce comisiile înfi ințate la dispoziția președintelui 
CJ, Iulian Dumitrescu și a primarului Andrei 
Volosevici vor face inventarul. De asemenea, 
reprezentanții CJ în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Termo Prahova” au 
primit mandat să voteze dizolvarea și lichidarea 
Asociației, precum și stabilirea destinației 
bunurilor rămase după lichidare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PROIECTUL POIM 
SEMNAT DEJA DE CJ PRAHOVA?

Consiliul Județean Prahova întrerupe și 
proiectele pe care le avea privitor la termia din 
Ploiești. Adică, spune explicit că HCL. 73/2021 
privind aprobarea „Actualizarea studiului 
privind stabilirea modalității optime de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu energie termică 
produsă în mod centralizat în sistem producție-
transport-distribuție la nivelul Județului 
Prahova pentru municipiul Ploiești” își încetează 
aplicabilitatea. Însă nu se spune nimic ce se va 
întâmpla cu cererea de fi nanțare depusă pe 3 
decembrie 2020 pentru reabilitarea, pe fonduri 
europene, prin POIM, a rețelei primare de 
termofi care a municipiului Ploiești, în lungime 
de aproape 25 km. De fapt, în mai 2022, CJ 
Prahova anunța că deja a fost semnată cererea 

de fi nanțare în valoare totală de 114.753.360,79 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este de 79.165.361,28 lei.

NOI ACUZAȚII LA ADRESA CJ, DIN 
PARTEA PRIMĂRIEI PLOIEȘTI

Pe 30 septembrie, Primăria Ploiești acuză iar 
că CJ se mișcă încet în etapa de predare a CET 
Brazi: „Comisia municipiului Ploiești de preluare 
a rețelei secundare de termofi care și a SACET, 
stabilită prin dispoziție de primarul Andrei 
Volosevici, așteaptă, de ieri (n.n.-29 sept.) echipa 
de predare de la ADI Termo Prahova și comisia 
Consiliului Județean Prahova.” După ce invocă 
apoi câteva paragrafe din hotărârea CJ Prahova, 
municipalitatea susține că nu va prelua nimic 
din ceea ce nu este în stare de funcționare: „în 
conformitate cu art.6 din protocol, bunurile care 
nu sunt în stare de funcționare vor rămâne în 
custodia Consiliului Județean Prahova, până la 
fi nalizarea lucrărilor necesare asigurării stării 
de funcționare a acestora. Situația centralizată 
a acestor bunuri se va realiza prin întocmirea 
unei anexe separate la protocolul de predare-
primire. Comisia municipiului Ploiești are toată 
disponibilitatea pentru preluarea, cât mai rapidă, 
a rețelei secundare de termofi care și a SACET.” 
Cât de rapid, vom vedea și noi. 

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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ACCIDENT RUTIER LA URLAȚI. TÂNĂR 
LOVIT DE UN AUTO

Accidentul rutier s-a produs pe strada Cuza 
Vodă, pe raza orașului Urlați. Polițiștii din 
cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați 
despre faptul că a avut loc un accident rutier. 
„Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat 
faptul că un tânăr în vârstă de 19 ani a fost 
surprins și accidentat de un autoturism condus 
de un bărbat în vârstă de 38 de ani, în timp ce 
se deplasa pe carosabil. Conducătorul auto a 
fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Tânărul a fost transportat la spital 
pentru acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate”, a precizat IPJ Prahova. Polițiștii 

efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs evenimentul 
rutier.

ACCIDENT ÎN SINAIA. O FEMEIE ÎN 
VÂRSTĂ DE 80 DE ANI, LOVITĂ DE O 

MAȘINĂ
Accidentul rutier a avut loc pe Bulevardul 

Republicii din Sinaia. „O femeie în vârstă de 
80 ani a fost acroșată de un autoturism condus 
de o femeie în vârstă de 52 de ani, în timp ce 
se afl a în traversarea părții carosabile. Șoferița 
a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul 
fi ind negativ”, a precizat IPJ Prahova. În urma 
impactului, victima a fost transportată la spital 
pentru acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate.  Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova a anunțat că în zona accidentului nu 
s-au înregistrat probleme de trafi c.

Continuare din pagina 1
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PROIECT DE 
690 MIL. DE EURO 

PENTRU APĂ-CANAL

Imediat după ce Curtea Constituțională a 
declarat neconforme două proiecte de legi 

adoptate la începutul acestui an, care aveau ca 
scop creșterea salariilor demnitarilor și a unor 
funcționari din administrație, Parlamentul a 
reintrodus măririle salariale pentru primari, 
viceprimari, președinți și vicepreședinți de 
consilii județene. Camera Deputaților a anulat 
majorarea indemnizației pentru parlamentari 
și alte categorii de aleși sau numiți în funcție. 
Altfel spus, în plină criză, vor primi bani în plus 
fi x acele categorii bugetare care deja au unele 
dintre cele mai mari lefuri din sistemul public. 
De exemplu, un primar de municipiu reședință 

de județ sau un președinte de consiliu județean 
va primi o majorare de 1.980 lei (de la 18.720 
de lei brut actual, la 20.700 de lei brut după 
adoptarea ordonanței); un primar de comună 
de peste 10.000 de locuitori va încasa în plus 
1.210 lei (majorare de la 11.440 lei, la 12.650 lei 
brut); un viceprimar de municipiu reședință de 
județ sau sau un vicepreședinte de CJ va încasa 
cu 1.760 lei mai mult (de la 16.640 lei, la 18.400 
lei). În cazul nostru, al ploieștenilor, care să fi e 
meritul pentru leafă majorată: că Primăria și CJ 
au lăsat orașul fără apă caldă?!!

La semnarea contractului, Iulian Dumitrescu, președinte al CJ Prahova, 
a declarat: „Asistăm la un moment istoric. Contractul pe care l-am 

semnat astăzi (n.n.-luni) dă startul celui mai mare proiect de infrastructură 
din județul nostru din ultimii 30 de ani, cu cea mai mare alocare de fonduri 
europene la nivel național în cadrul POIM, Axa prioritară 3. Vorbim de 
aproape trei sferturi dintr-un miliard de euro pentru dezvoltarea alimentării 
cu apă și a canalizării din județ. Această investiție ne va permite să fi m pe 
primul loc în România din perspectiva acoperirii și calității sistemelor de 
apă-canal. Înfi ințăm sisteme noi de apă-canal, le reabilităm și extindem pe 
cele existente în 42 de municipii, orașe și comune din Prahova. Aproape 
100 de mii de locuitori vor benefi cia de o mai bună alimentare cu apă față 
de capacitățile existente astăzi și aproximativ 200 de mii vor fi  racordați 
la canalizare și/sau vor benefi cia de o mai bună tratare a apelor uzate. 
În același timp, reducem pierderile din rețeaua de apă și infi ltrațiile în 
rețeaua de canalizare. Cer seriozitate maximă din partea Hidro Prahova în 
implementarea acestui proiect. Vreau să respectăm termenele asumate, de 
fi nalizare a proiectului până în 2025, și să oferim prahovenilor lucrări de 
cea mai bună calitate de care să se bucure generațiile ce vor urma“.

La rândul său, Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, a spus: „felicit CJ Prahova și echipa operatorului Hiro Prahova 
pentru efortul făcut ca, astăzi, să semnăm acest proiect cu o valoare 
deosebită. Prin implementarea lui, ajungeți la o rată de conformare de 95% 
la nivelul județului, ceea ce nu este puțin lucru.”

Director Hidro Prahova a susținut că societatea este pregătită pentru 
lansarea procedurilor de atribuire pentru zece contracte de lucrări. Acestea 
au deja realizate inclusiv proiectele tehnice, urmând ca, după atribuire, să 
intre direct în execuție. Șantierele ar urma să se deschidă în 2023.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii 
de apă și canalizare următoarele localități: Adunați, Albești Paleologu, 

Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, 
Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic, 
Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele, Mizil, Păcureți, 
Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de 
Jos, Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, 
Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

Pentru sectorul de apă, investițiile vor viza următoarele obiective:
-Reabilitarea a 15 surse de apă (10 foraje si 5 surse de suprafață);
-execuția a 26 puțuri forate noi;
-reabilitarea/înlocuirea/execuția a 104,34 km conducte de aducțiune;
-reabilitarea/extinderea a 306,84 km rețele alimentare cu apă;
-construcția/reabilitarea a 32 stații de pompare apă;
-construcția/reabilitarea a 14 stații pentru clorinarea apei;
-construcția/reabilitarea a 18 stații de tratare a apei;
-construcția/reabilitarea a 30 rezervoare de apă.
Pentru sectorul de apă uzată, în proiect sunt cuprinse investiții astfel:
-construcția a 4 noi stații de epurare;
-construcția a 325 stații de pompare apă uzată;
-extindere/construire/reabilitare rețele de canalizare-481,29 km;
-construcție conducte de refulare-89,80 km.

LEFURI MAI MARI PENTRU ȘEFII PRIMĂRIILOR 
ȘI AI CONSILIILOR JUDEȚENE
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SUNT ALE NOASTRE”SUNT ALE NOASTRE”

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

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

CE SPUNE DÂMBOVIȚA
Președintele Consiliului Județean (CJ) Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a 

anunțat că județul său a câștigat defi nitiv în instanță procesul cu Prahova 
privind linia de hotar dintre cele două entități, în zona Platoului Bucegi, 
ceea ce ar face ca monumentele naturale Babele și Sfi nxul să fi e pierdute 
de Prahova, în favoarea vecinilor de la vest. Ofi cialul a scris triumfător, 
pe pagina sa de socializare: „Victorie pentru Dâmbovița! După ani întregi 
de procese, mă bucur să vă anunț că Sfi nxul și Babele din Bucegi aparțin 
județului Dâmbovița! Problema teritorială asupra celor două monumente, 
care se afl ă pe raza comunei Moroeni, a fost tranșată fără a mai lăsa loc 
de interpretări. Disputa dintre județul nostru și Prahova se închide astăzi! 
Defi nitiv!” Anul trecut, într-o etapă intermediară a aceluiași proces, 
președintele CJ Dâmbovița lăsa să se înțeleagă că instanța din Prahova 
ar fi  fost părtinitoare: „Mă bucur să le transmit dâmbovițenilor că joi, 25 
noiembrie (n.n.-2021), Consiliul Județean Dâmbovița a avut câștig de cauză 
în procesul cu județul Prahova, vecinii noștri susținând că atât Sfi nxul, 
cât și Babele, se afl ă pe teritoriul lor. Deși sentința nu este defi nitivă, toate 
instanțele, altele decât cele din Prahova, au spus că cele două monumente 
sunt ale județului nostru”.

PREFECTURA PRAHOVA CONTRAZICE AFIRMAȚIILE 
VECINILOR

Prefectura Prahova sugerează că vecinii din Dâmbovița fac confuzie 
între dosare și că, de fapt, monumentele naturii rămân la Bușteni. Dar, 
împăciuitor, prefectul Virgiliu Nanu zice la fi nal că monumentele sunt 
„simboluri ale României”, adică dincolo de pretențiile județelor. Pentru a 
nu da prilej de reinterpretare, publicăm întregul comunicat la Prefecturii 
Prahova: „În urma soluției dată de Curtea de Apel Pitești, în dosarul 
nr.4994/120/2015*, având ca obiect  „stabilire linie de hotar”,  Instituția 
Prefectului Județul Prahova face următoarele precizări:

-dosarul soluționat de Curtea de Apel Pitești  nr. 4994/120/2015* vizează 
delimitarea teritorială dintre cele două localități, orașul Bușteni și comuna 
Moroieni, respectiv dintre cele două județe, Prahova și Dâmbovița, ci nu 
dreptul de proprietate asupra monumentelor naturale Sfi nxul și Babele;

-menționăm că limita teritorială între cele două localități din județe 

diferite nu modifi că ceea ce este deja stabilit prin Hotararea de Guvern nr. 
1359/2001, prin care se atestă apartenența celor două monumente naturale-
Babele și Sfi nxul- la domeniul public al orașului Bușteni  (Hotărârea de 
Guvern fi ind în vigoare la acest moment).

Prin urmare, dreptul de proprietate asupra monumentelor naturale Sfi nxul 
și Babele nu a fost în nici un caz stabilit în favoarea comunei Moroieni. 
Delimitarea dintre cele două localități și, respectiv județe nu afectează în nici 
un fel drepturile de proprietate anterior stabilite în mod legal. Ca o concluzie, 
monumentele naturale Babele și Sfi nxul sunt două dintre cele mai importante 
simboluri naturale ale României, afl ate în Parcul Național Bucegi, ceea 
ce înseamnă că din punct de vedere turistic și cultural, ele aparțin tuturor 
românilor.”

PRIMARUL DIN BUȘTENI SE ARATĂ FURIOS PE ÎNTREAGA 
SITUAȚIE ȘI MAI ALES PE FOSTA CONDUCERE A ORAȘULUI
Primarul orașului Bușteni, Mircea Corbu, spune că decizia instanței 

vine pe fondul dezinteresului manifestat de fosta conducere a orașului: 
„încă o moștenire defectuoasă de la fosta conducere. Din păcate, oricât am 
încercat, nu am mai putut remedia nimic în cadrul dosarului 4994/120/2015 
privind limita teritorială a orașului nostru cu comuna Moroeni. Însă luptăm 
în continuare pentru apărarea proprietății publice a orașului Bușteni asupra 
celor două monumente naturale, Sfi nxul și Babele, prin toate formele pe 
care legea ni le pune la dispoziție.” Primarul explică și care a fost eroarea: 
„limita teritorială a fost stabilită în baza unui raport de expertiză întocmit în 
anul 2017, care a fost făcut prin vectorizare și nu a respectat hărțile IGFOT 
anterioare. La momentul preluării dosarului de către actuala conducere a 
orașului Bușteni, întregul probatoriu fusese administrat în mod defectuos și 
procedural nu s-au mai putut încuviința probe suplimentare și un nou raport 
de expertiză. Totodată, acest raport de expertiză a avut la bază un act de 
delimitare a cărui nelegalitate urmează a fi  analizată în cadrul dosarului nr 
754/42/2022, afl at pe rolul Curții de Apel”.

Corbu indică și care este confuzia dintre dosare: „orașul Bușteni este în 
continuare proprietar al celor două monumente naturale, iar orice încălcare 
a dreptului de proprietate publică asupra acestora va fi  aspru sancționată 
prin efectuarea tuturor demersurilor legale necesare (...) În cadrul dosarului 
4994/120/2015, comuna Moroeni a atacat această Hotărâre de Guvern 
susținând nelegalitatea sa, însă această excepție a fost respinsă prin încheiere 
pronunțată în acest dosar rămasă defi nitivă. Prin urmare, dreptul de 
proprietate asupra monumentelor naturale Sfi nxul și Babele nu a fost în 
niciun caz stabilit în favoarea comunei Moroeni. Dimpotrivă, confi rmarea 
acestui drept face obiectul unui alt dosar afl at pe rolul Curții de Apel Ploiești, 
și anume dosarul nr. 754/42/2022. Delimitarea dintre cele două localități 
și, respectiv, județe, nu afectează în niciun mod drepturile de proprietate 
anterior stabilite în mod legal. În mod abuziv susține comuna Moroeni 
faptul că prin această delimitare monumentele naturale trec în proprietatea 
lor, această interpretare fi ind nelegală și contrară hotărârilor judecătorești 
pronunțate în cauză.”

De mai mulți ani, Prahova și Dâmbovița se judecă pentru Platoul 
Bucegi, mai precis, pentru Babele și Sfi nxul. Până acum, în diverse 

etape procesuale, au avut câștig când Prahova, când Dâmbovița. Mai 
mult, printr-o decizie a Guvernului, cele două monumente au fost trecute 
în domeniul public al orașului Bușteni. Și nici acum, după ce instanța din 
Argeș a stabilit limita teritorială în sensul în care Babele și Sfi nxul sunt 
plasate în teritoriul administrativ al comunei Moroeni (Dâmbovița), 
lucrurile nu sunt foarte clare, Primăria Bușteni vorbind despre un alt 
proces care de fapt ar mai fi  pe rol. 
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SCOŢIA VREA SCOŢIA VREA 
REFERENDUM PENTRU REFERENDUM PENTRU 

INDEPENDENŢĂINDEPENDENŢĂ
Executivul a lansat o campanie pentru un al doilea vot, din cauza 

rezultatului Brexitului, după ce a alocat 20 de milioane de lire 
sterline la rectifi carea bugetară pentru parlament, cu scopul de a 
organiza plebiscitul, notează ziarul spaniol Cadena Ser.

Scoţia va încerca din nou să se separe de Regatul Unit. Premierul Nicola 
Sturgeon a comparat Scoţia cu ţări de dimensiuni similare, precum 

Elveţia și Finlanda, înainte de a-și lansa campania pentru convocarea unui 
al doilea referendum privind independenţa.

Premierul, care este și liderul Partidului Naţional Scoţian (SNP), a lansat 
primul dintr-o serie de documente care vizează argumentarea benefi ciilor 
unei Scoţii independente, text intitulat „Independenţa în lumina modernă. 
Mai sănătos, mai fericit și mai corect: de ce nu, Sciţia?”.

Din 72 de pagini, acest document compară situaţia Scoţiei – unită cu 
teritoriul britanic din 1707 – cu până la zece ţări de aceeași dimensiune 
sau mai mici, precum Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda, 
Irlanda, Elveţia, Austria, Belgia și Ţările de Jos. Aceste ţări au „niveluri de 
sărăcie infantilă” mai scăzute și, de asemenea, „inovare și productivitate mai 
ridicate”.

Sturgeon justifi că convocarea unui al doilea referendum după primul 
organizat în 2014, în care alegătorii au respins scindarea - prin faptul că 
Scoţia nu a votat pentru Brexit, deși rezultatul fi nal al Regatului Unit a fost 
ieșirea din UE.

Problemele „s-au înrăutăţit” din cauza Brexitului și pentru că „nu 
suntem independenţi”, a adăugat Sturgeon, care a precizat că dorește ca 
această consultare să se desfășoare „legal”, motiv pentru care va avea nevoie 
de avizul guvernului britanic și al Parlamentului din Westminster (central).

Într-o apariţie în faţa presei, Sturgeon l-a invitat în mai multe rânduri 
pe premierul britanic Boris Johnson să se așeze la masă, pentru a negocia 
„mandatul incontestabil” pe care executivul său îl are pentru organizarea 
consultării la sfârșitul anului 2023. În caz contrar, executivul scoţian va 
explora diferite căi, cum ar fi  opţiunea legală „Datoria mea este faţă de 
poporul Scoţiei, nu faţă de Boris Johnson (premierul britanic)” a insistat 
Sturgeon.

Guvernul scoţian a alocat deja, în recenta sa revizuire a bugetului pentru 
legislativ, 20 de milioane de lire sterline (23 milioane de euro) pentru 
desfășurarea plebiscitului.

Sturgeon a recunoscut că, pentru ca acest lucru să se întâmple, este 
nevoie de o dezbatere a tuturor celor care sunt pro și contra, întrucât 
„Scoţia va fi  independentă doar dacă majoritatea dorește”.

După primul document lansat, în săptămânile următoare, mulţi alţii 
vor aborda informaţii despre chestiuni ca moneda, impozitele, apărarea, 
protecţia socială și pensiile, precum și revenirea Scoţiei în blocul european. 
„Nu va fi  ușor, dar fi ecare decizie grea merită”, a spus Sturgeon.
La primul referendum, care a avut loc pe 18 septembrie 2014, 55% dintre 
alegătorii din Scoţia au respins separarea, faţă de 45% care au susţinut 
independenţa. La referendumul privind rămânerea sau părăsirea UE, din 
iunie 2016, Scoţia a votat să rămână în UE cu 62%.
Lansând campania, însoţit de consilierul Verzilor, Patrick Harvie, 
Sturgeon a insistat că există un „mandat de necontestat” de a convoca un 
al doilea referendum, după victoria partidului său la alegerile autohtone 
din Scoţia din 2021.

Beijingul construiește o forţă de rachete și bombardiere nucleare 
din ce în ce mai efi cientă, avertizează serviciile de informaţii 

americane, scrie Le Point.
După doi ani de pandemie, apoi patru luni de război în Ucraina, 

lumea s-a schimbat. Este mai violentă, mai dură, mai instabilă. În timp 
ce armata rusă își relansează ofensiva în Donbass, previziunile agenţiilor 
de informaţii americane ajută la anticiparea viitoarelor crize, fi e ele 
umanitare, economice, de mediu sau strategice.

Toată iarna, ei au alertat lumea cu privire la pregătirile armatei ruse 
la graniţele Ucrainei, redându-le astfel reputaţia și prestigiul, afectate de 
incapacitatea CIA de a contracara atacurile din 11 septembrie 2001.

Cartea „Noile ameninţări la adresa lumii noastre văzute de CIA”, face o 
evaluare anuală a ameninţărilor la adresa intereselor naţionale ale Statelor 
Unite. Le Point publică câteva fragmente: 

„O forţă nucleară de rachete și bombardiere mai mare și din ce în ce 
mai efi cientă. China este un concurent din ce în ce mai serios, provocând 
Statele Unite în mai multe domenii – în special în  economie, armată și 
tehnologie, domenii în care face eforturi pentru a modifi ca normele globale 
și își ameninţă potenţial vecinii. Partidul Comunist Chinez (PCC) își va 
continua eforturile, pentru a realiza viziunea președintelui Xi Jimping de a 
face din China cea mai puternică putere din Asia de Est și o putere majoră 
pe scena mondială.

PCC va depune presiuni asupra Taiwanului în ceea ce privește 
unifi carea, va submina infl uenţa SUA, va crea divergenţe între Washington 
și partenerii săi și va promova anumite norme care îi susţin sistemul 
autoritar.

China va continua să-și urmărească obiectivul de a construi o armată 
de clasă mondială care să-i permită să-și asigure ceea ce consideră 
teritoriul său suveran, să-și stabilească preeminenţa în afacerile regionale 
și să-și proiecteze puterea la nivel global, contrabalansând în același timp 
superioritatea militară a Statelor Unite.

Beijingul va urmări cea mai mare expansiune a forţei nucleare și cea 
mai largă diversifi care a arsenalului din istoria sa. Nu este interesat de 
acorduri care îi restrâng planurile și nu va fi  de acord cu negocieri care 
favorizează Statele Unite sau Rusia.

China formează o forţă nucleară de rachete și bombardiere mai mare și 
din ce în ce mai efi cientă, care este mai rezistentă, mai diversă și în alertă 
mai mare decât în trecut, inclusiv sistem de rachete nucleare concepute, 
pentru a gestiona escalada regională și pentru a asigura capacitatea de 
lovitură intercontinentală în orice scenariu.

Beijingul se străduiește să egaleze sau să depășească capacităţile spaţiale 
ale SUA, pentru a obţine avantajele militare, economice și de prestigiu pe 
care Washingtonul le-a acumulat prin leadershipul său în spaţiu.

China va continua să-și extindă informaţiile globale și poziţia 
de infl uenţă ascunsă, pentru a sprijini mai bine obiectivele politice, 
economice și de securitate ale PCC, provocând tot mai mult infl uenţa 
SUA.

China caută să exploateze îndoielile cu privire la conducerea americană, 
să submineze democraţia și să-și extindă infl uenţa, în special în Asia de est 
și Pacifi cul de Vest, pe care le consideră sfera sa de infl uenţă tradiţională.”

CHINA CONSTRUIEŞTE CHINA CONSTRUIEŞTE 
O ARMATĂ DE O ARMATĂ DE 

CLASĂ MONDIALĂCLASĂ MONDIALĂ
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Reporter: Pe 21 septembrie, președintele 
rus a anunțat mobilizare parțială, totodată 
amenințând cu arme nucleare. Mai exact, 
potrivit lui, NATO a amenințat că ar putea 
folosi arme nucleare împotriva Rusiei, iar 
Rusia ar fi  capabilă să răspundă pe măsură. 
Nu-mi amintesc să fi  citit astfel de declarații ale 
NATO. Cum ați comenta declarațiile lui Putin?

Leonid Litra: Ca de obicei, în toată, să o 
numim în ghilimele, „afacerea ucraineană” pe 
care a lansat-o Putin, există mai multă minciună 
decât adevăr. Ucraina a fost atacată la 24 februarie 
pe un motiv fals. Acum președintele rus încearcă 
să mobilizeze cetățenii pe motiv că Rusia ar fi  
amenințată. Cum poate fi  amenințată când ea a 

început războiul? Sunt lucruri care nu se leagă. E 
clar că toate aceste mesaje sunt destinate pentru 
consumator. Cunoaștem că spațiul mediatic al 
Federației Ruse e super cenzurat, foarte puțin 
loc pentru comentarii independente de politica 
ofi cială. De asta mulți nu cunosc de fapt care-i 
realitatea și consumă știri ofi ciale. 

R.: Putin a decretat alipirea regiunilor 
Luhansk, Donețk, Herson și Zaporojie, dar la 
sigur își dorește mai multe. Ce benefi cii ar avea 
de pe urma acestei alipiri sau a Ucrainei, căci 
de fapt spre asta tinde?

L.L.: De multe ori am senzația că este ideea 
unui singur om care a căzut în închisoarea istoriei 
și nu poate accepta că lucrurile s-au schimbat. 
Dacă fi ecare țară ar începe a revizui frontierele 
așa cum erau ele cândva, ar fi  un război total 
pe glob.  Benefi cii sunt foarte puține – Rusia 
va rămâne izolată, într-o situație economică 
proastă. Lucrurile se vor schimba, Vestul încă 
mai are anumite dependențe de Rusia, în special 

în domeniul energetic. Însă regimurile autocrate 
și totalitare par tari până nu sunt sub presiune, 
iar cele democratice par slabe până nu sunt 
provocate. Acum regimurile democratice au 
fost provocate și ele își vor schimba atitudinea. 
Asta înseamnă că, pe termen lung, ele aleargă un 
maraton. Rusia aleargă un sprint, iar Occidentul 
un maraton, ceea ce înseamnă că lucrurile se vor 
schimba cu timpul. Bineînțeles, iarna aceasta va 
fi , probabil, una dintre cele mai grele, va fi  punctul 
culminant, pentru că Occidentul, chiar dacă 
a fost prevenit de foarte multe ori de Ucraina, 
nu a fost gata să renunțe la resursele energetice 
ruse. Acum și Occidentul face acești pași, dar e 
foarte greu să schimbi această mașinărie într-o 
perioadă scurtă. 

R.: Rusia acum practic duce nu doar un 
război armat, dar și unul al gazelor, energetic.

L.L.: Rusia duce câteva războaie. Războiul 
armat e cel de la suprafață, vedem în fi ecare zi 
orașe distruse, oameni uciși, rămași fără case. 

Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Mustafa Șentop, a 
întreprins, între 15-16 septembrie curent, o vizită ofi cială la Chișinău, 

consemnând astfel 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între 
cele două state. După o serie de întrevederi la Chișinău, cu spicherul Igor 
Grosu, șefa statului Maia Sandu, premierul Natalia Gavrilița, precum și mai 
mulți președinți de comisii parlamentare, printre care Doina Gherman, 
Dumitru Alaiba, Lilian Carp și Olesea Stamate, dar și cu reprezentanți ai 
Camerei de Comerț și Industrie și ai Agenției de Investiții din Moldova, 
ofi cialul turc a vizitat, însoțit de câțiva deputați de la Chișinău, și UTA 
Găgăuzia. La Comrat înaltul oaspete a fost întâmpinat cu pâine și sare, pe 
ritmuri de cântece și dansuri populare moldovenești și găgăuze, după care 
a avut o întrevedere cu conducerea găgăuză și apoi a participat la o ședință 
prelungită a Adunării Populare a Găgăuziei. 

Transmițând salutul președintelui Recep Tayyip Erdoğan și al 
conaționalilor din Turcia, Șentop a declarat că ei consideră poporul găgăuz 
ca fi ind cea mai puternică legătură dintre Turcia și Moldova. Declarând că 
acordă mare importanță stabilirii unei cooperări constructive și a unui 
dialog permanent între autoritățile de la Chișinău și cele de la Comrat, 
Șentop a mai punctat, făcând aluzie la protestele din Comrat și unele 
localități din sudul republicii: „Problemele pot fi  rezolvate vorbind unul cu 
altul, nu vorbind unul despre altul”. Șeful legislativului turc a mai reiterat 
că Turcia, reprezentată atunci de președintele Demirel, a susținut de la bun 
început cel mai important proiect de lege din 1994 privind statutul special 

al UTA Găgăuzia. „Acest lucru este foarte important pentru păstrarea 
limbii și culturii fraților noștri care trăiesc aici. Este foarte important 
să ne  păstrăm identitatea, limba și cultura. De aceea, contribuim la 
diseminarea, îmbogățirea și predarea limbii găgăuze”, a spus politicianul 
turc. În același timp, el a remarcat importanța învățării limbii române în 
Găgăuzia. „În caz contrar, această entitate autonomă va rămâne izolată. 
La nivel național, este imposibil să faci afaceri și să participi la gestionarea 
afacerilor de stat fără să cunoști limba”, a mai precizat Șentop.

În contextul războiului din Ucraina, Mustafa Șentop a mai transmis 
conducerii autonomiei și deputaților găgăuzi un mesaj de unitate. 
„Viitorul Găgăuziei nu este în altă parte, ci în Moldova. Găgăuzia este 
parte integrantă a Republicii Moldova. Este mai important ca niciodată să 
aveți o atitudine constructivă în relațiile cu Chișinăul”, a atenționat șeful 
legislativului de la Ankara deputații găgăuzi și conducerea autonomiei. 
De precizat în acest context că cei mai mulți găgăuzi sunt rusifi cați prin 
educație care se face exclusiv în limba rusă și în mare parte aceștia își uită 
limba maternă.  

În același context, al invaziei Ucrainei, dar și al frăției de neam, Mustafa 
Sentop le-a reproșat  autorităților găgăuze faptul că până în prezent nu 
au recunoscut niciodată că Rusia a invadat Ucraina și a încălcat dreptul 
internațional. „Am condamnat agresiunea împotriva Ucrainei încă din 
prima zi. Am declarat imediat că a fost un atac ilegal care a încălcat dreptul 
internațional”. Sentop a amintit că Turcia și-a făcut publică atitudinea față 
de războiul din Ucraine întotdeauna pe scenele internaționale – că susține 
Ucraina, suveranitatea, integritatea teritorială și independența sa. Ceea ce 
nu au făcut-o până acum liderii de la Comrat în numele găgăuzilor, așa 
cum a procedat conducerea de la Chișinău. 

Mai e de remarcat că Republica Moldova a stabilit relații diplomatice 
cu Republica Turcia în anul 1992 și în toți acești treizeci de ani au fost 
încheiate între cele două state 68 de acorduri bilaterale.

„MOLDOVA TREBUIE SĂ-ȘI 
ÎNARMEZE NEUTRALITATEA”

M. BAIBOLEANU

Reporterul „Ziarului de Gardă”, Olga BULAT, a discutat despre război, mobilizare, dar și 
despre protestele de la Chișinău, încercările Kremlinului de a destabiliza situația din 

republică și rolul lui Shor în acest context, cu Leonid LITRA, cercetător superior la Centrul Noua 
Europă din Kiev, Ucraina, expert asociat în politică la IDIS „Viitorul”, Chișinău, unde anterior a 
fost și director adjunct. În 2011 Leonid Litra a mai făcut parte dintr-un grup de experți care au 
efectuat o evaluare strategică a confl ictului transnistrean pentru Comisia Europeană. Interviu pe 
care îl propunem și cititorilor „Ziarului Ploieștii”. 

„VIITORUL GĂGĂUZIEI NU ESTE ÎN ALTĂ PARTE, CI „VIITORUL GĂGĂUZIEI NU ESTE ÎN ALTĂ PARTE, CI 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA”ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Atmosfera festivă, mă rog ca s ărbătoarea…Atmosfera festivă, mă rog ca s ărbătoarea…

…dar la reproșurile șefului legislativului turc liderii găgăuzi nu au …dar la reproșurile șefului legislativului turc liderii găgăuzi nu au 
prea avut cu ce se îndreptăți.prea avut cu ce se îndreptăți.
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E o tragedie care se întâmplă în Europa chiar 
în acest moment. În același timp, avem războiul 
energetic, Moscova folosește deocamdată această 
armă foarte bine și îmi pare rău că lecțiile din anii 
trecuți n-au fost învățate, era clar că va face acest 
lucru. Mai folosește un război informațional, 
cu multe încercări de propagandă. Apropo, în 
Ucraina propaganda rusă a falimentat, nu a fost 
capabilă să convingă, nu poți face propagandă 
când cad rachete deasupra capului. Plus războiul 
alimentar – strategia Kremlinului în Ucraina e 
„foamete și frig”. Adică impedimentele create 
exportului de grâu, criza energetică în preajma 
iernii sunt un fel de metode menite să ajute 
Moscova să-și obțină, militar și politic, scopurile. 
Dar au fost trecute foarte multe linii roșii și nu 
văd cum s-ar putea întâmpla asta.

R.: Cum putem noi scăpa de infl uența Rusiei, 
de propaganda rusă de care tocmai ați vorbit?

L.L.: Nu sunt expert în media, dar există 
o legitate: orice lucru rămas nepedepsit, 
proliferează. Probabil și în cazul Moldovei, 
dacă dezinformarea rămâne nepedepsită, ea 
proliferează. E o părere mai curând a unui 
cetățean. Moldova este un teritoriu relativ roditor 
pentru propagandă, inclusiv ceea ce se întâmplă 
astăzi. Mă refer la proteste, care sunt tot rodul 
unor dezinformări.

R.: Proteste organizate de Shor, nu e secret, 
susținute de socialiști și comuniști. Nu credeți că 
ele au legătură cu dorința de destabilizare prin 
politicieni controlați de Kremlin? 

L.L.: Cred că da. Am impresia că e un casting 
– cine este următoarea miză a Kremlinului la 
Chișinău. Pentru că Igor Dodon a arătat că e 
un manager prost. Sprijinul ce-l avea, mediatic 
și fi nanciar, nu s-a convertit în rezultate bune 
pentru Moscova. Ba mai mult, cred că el a fost 
una din cauzele că PAS a venit la guvernare, 
fi indcă a arătat cât de rău poți să faci anumite 
lucruri și lumea și-a dorit o alternativă.  Acum 
sunt câteva persoane care, într-un fel, vor 
să atragă atenția și sprijinul Kremlinului și 
am impresia că ce se întâmplă azi în centrul 
Chișinăului e o tentativă de a arăta Moscovei că 
ei pot crea probleme guvernării, care e una pro-
reforme, pro-europeană, pro-Moldova. Dacă 
ne ajutați pe noi, cred ei, vom putea destabiliza 
în continuare, cam acesta ar fi  mesajul. Însă nu 
exclud și motive personale ale lui Shor – dacă se 
ajunge la extrădarea lui, el și-ar dori să plece în 
Rusia. Acest om se gândește numai la securitatea 
personală. 

R.: Ce greșeli credeți că au comis autoritățile 
de la Chișinău de la începutul acestui război? 
Ce s-ar fi  putut face altfel?

L.L.: Cred că ceea ce trebuie să facă Republica 
Moldova în primul rând, și asta este o acțiune 
foarte grea, este să-și înarmeze neutralitatea. 
Dacă priviți toate statele neutre, ele sunt înarmate 
până în dinți – Elveția și Austria, Finlanda și 
Suedia, state care erau neutre până mai ieri și deja 

vor deveni membre NATO. Toate statele neutre 
sunt înarmate mai bine decât statele care sunt 
parte a unui bloc militar.  Moldova, din păcate, 
a avut o înțelegere greșită a neutralității – noi 
suntem neutri, nimeni nu trebuie să ne atingă 
și noi nu atingem pe nimeni. Nu! Neutralitatea 
așa nu funcționează. Neutralitatea este un sistem 
în care țara singură își apără independența și 
suveranitatea. Singură!  Acum întrebarea-i dacă 
Moldova e capabilă să se apere singură. Eu cred 
că nu. Interesul Occidentului e ca acest război 
să nu se extindă mai departe. Cred că dacă vom 
arăta că ne pregătim de o eventuală escaladare, 
cresc șansele că aici nu se va întâmpla nimic.

R.: Nu credeți că ar fi  acum momentul 
oportun ca autoritățile noastre să întreprindă 
anumite măsuri pentru soluționarea confl ictului 
transnistrean?

L.L.: Nu știu dacă chiar acum ar fi  momentul, 
dar el se precipită, pentru că fi nalul acestui 
război va arăta care sunt posibilitățile noastre în 
acest context. Știu că poziția ofi cială a Moldovei 
este soluționarea pașnică a acestui confl ict și cred 
că este una corectă. Trebuie să ne ținem de acest 
principiu și sper că rușii din Tiraspol nu se vor 
implica în confl ict armat, acest lucru e important. 
Dacă ei se implică, noi trebuie să răspundem, 
pentru că acest lucru are loc pe teritoriul nostru.

R.: Ați putea numi trei posibile scenarii ale 
încheierii acestui război?

L.L.: Eu sunt încrezător că războiul se va 
încheia cu victoria Ucrainei, pentru că prea 
multe lucruri s-au întâmplat ca Ucraina să 
piardă. Primul scenariu și cel mai probabil este 
un război de lungă durată, în care Ucraina va 
câștiga, dar va plăti un preț foarte-foarte mare. 
Scenariul doi este colapsul în interiorul Rusiei și, 
din această cauză, încheierea acestui război într-
un termen mai redus. Există și al treilea scenariu 
– nu e un scenariu în care Ucraina pierde total, 
dar unul în care, bineînțeles, există pierderi, 
inclusiv teritorii din ambele părți. Este scenariul 
înghețării acestor linii care există acum. Ambele 
părți sunt destul de puternice ca să se producă 
schimbări prea mari pe front. Aceasta înseamnă 
că dacă Rusia anexează aceste teritorii, ceea ce 
s-a întâmplat, și nu este vorba de un exercițiu 
democratic, nici de standardele unui referendum 
fake, atunci va exista amenințarea cu armă 
nucleară, va exista această opunere și nimeni 
nu va putea face mișcări substanțiale pe acest 
front.  Lumea din această zonă se va afl a într-o 
zonă gri, unde condițiile de viață vor fi  foarte-
foarte proaste. Nu știu câtă lume va rămâne 
acolo. Cred că, din scenariile proaste, e cel mai 
prost din toate posibile. 

R.: La începutul acestui an, până la 
declanșarea războiului, spuneați într-un 
interviu, permiteți-mi să vă cit ez: „Putin vrea 
să-și apere o zonă de infl uență pe care Rusia a 
pierdut-o odată cu Uniunea Sovietică”. Ceea ce 
deocamdată nu i-a reușit. 

L.L.: Dar el încă mai vrea.
R.: Ce vrea el totuși acum, s-a schimbat ceva 

între timp?
L.L.: Este în rusă așa o zicală: Киев – мать 

городов русcких (Kievul este mama orașelor 
rusești – n.n.), ceea ce înseamnă într-un fel că 
Kievul este un centru al lumii slave. Aici a fost 
creștinată lumea slavă. Kievul a fost centrul 
Rusiei Kievene. Fără Kiev, proiectul lui Putin de a 
crea acest centru de infl uență în zonă nu pare să 
fi e fezabil. Din acest motiv există această focusare 
pe Ucraina, și zona lui de infl uență nu poate avea 
loc, pentru că Kievul, în acest moment, este o 
alternativă Rusiei: și aici este un popor slav, și 
dincoace este un popor slav; unul este autoritar, 
înapoiat, și altul care se dezvoltă, vrea și face 
parte din lumea civilizată. Acest obiectiv al lui 
Putin rămâne pe hârtie, altfel războiul de mult se 
încheia. Acum însă Putin mai are un obiectiv – 
de a-și menține puterea pe interior.

R.: Acum e în toi mobilizarea. În pofi da 
nemulțumirilor, ies foarte puțini oameni la 
proteste. Ce ar trebui să se întâmple ca poporul 
rus să se trezească în sfârșit, să iasă la proteste, 
să-l detroneze pe Putin?

L.L.: Ei trebuie să decidă singuri dacă vor să 
fi e mobilizați sau să protesteze. Experiența din 
Ucraina arată că e mai bine să ieși la proteste 
și chiar să fi i arestat pentru o perioadă decât să 
fi i trimis la război. Pentru că în Ucraina șansele 
de a supraviețui nu sunt atât de mari având în 
vedere pierderile pe care le are armata rusă în 
Ucraina.  Dar societatea în Rusia deocamdată 
nu este capabilă să se organizeze, societatea 
încă nu au ajuns la punctul de fi erbere socială.
Pe de o parte, a fost anihilată orice opoziție de 
când Putin se afl ă la putere, pe de altă parte, fi ind 
disperați, rușii caută căi scurte și ușoare. Ați 
văzut cum au fost luate cu asalt aeroporturile, 
vămile terestre de către cei care, potențial, puteau 
fi  mobilizați. Eu, pe de o parte, îi înțeleg pe acești 
oameni, pentru că ei nu vor să fi e parte a acestui 
război, care nu amenință în niciun fel Rusia. Pe 
de altă parte, nu au protestat în momentul când 
a existat Bucea,   Mariupol ș. a. Este o atitudine 
de securitate personală, nimeni nu se gândește la 
țară. Acest lucru tot e normal, omul se gândește 
la securitatea lui și oricine fuge acum din Rusia, 
potențial o slăbește, pentru că o să fi e mai puțini 
mobilizați. Dar în același timp, acești oameni, 
cărora nu le place ce face regimul, cred că ar 
trebui să rămână în Rusia. Dacă fug toți, cine se 
va opune?  Există acum o mare dezbatere în Vest 
dacă cei care încearcă să scape de mobilizare să 
fi e primiți în UE sau nu. Pentru că, pe de o parte, 
arătăm compasiune față de acești oameni, iar 
pe de altă parte, dacă vor fi  primiți, șansele că 
va exista o schimbare pe interior sunt mai mici, 
deoarece pleacă anume cei care nu sunt de acord 
cu regimul. 

R.: Vă mulțumim pentru interviu.
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OAMENI MISTERIOŞI CARE AU 
INSPIRAT OPERE LITERARE CELEBRE

SHAKESPEARE, TÂNĂRUL FRANCEZ, 
DOAMNA BRUNĂ ȘI WH

Sonetele lui William  Shakespeare au iscat 
un mare interes din mai multe motive, inclusiv 
datorită faptului că aparent, au fost inspirate de 
două persoane diferite. Este vorba despre un 
bărbat și o femeie, care nu au fost identifi caţi cu 
exactitate.

126 dintre sonete sunt adresate unui bărbat 
cunoscut drept „Frumosul stăpân” și 26 unei 

femei numite „Doamna brună”. Ambele persoane 

rămân necunoscute până în ziua de azi.

Sonetele au fost dedicate,în întregul lor, unui 

bărbat numit „Domnul WH” și nu știm  dacă este 

vorba tot de „Frumosul stăpân” sau de o a treia 
persoană, tot neidentifi cată.

Unii au speculat că „WH” este William 
Herberi, prietenul scriitorului, care a susţinut 
fi nanciar publicarea primei ediţii din operele 
lui Shakespeare. Alţii cred că „WH” este contele 
englez Henry Wriothesley și spun că Shakespeare 
a inversat ordinea iniţialelor numelui său, pentru 
a-i proteja identitatea.

EDGAR ALLAN POE ȘI GEMENII DIN 
SPATELE „PRĂBUȘIRII CASEI USHER”
Una dintre cele mai celebre povestiri ale 

lui Edgar Allan Poe, „Prăbușirea Casei Usher” 

narează istoria întunecată a gemenilor Roderick 

și Madeleine, membri ai Casei Usher. 

Când a creat aceste personaje este posibil ca 

Poe să fi  fost inspirat de o pereche de gemeni 
pe care îi cunoștea. Este vorba despre James 

Campbell și Agnes Pye, al căror nume de familie 
era tocmai Usher.

La fel ca gemenii din poveste, cei doi sufereau 
de probleme de sănătate mintală și duceau vieţi 
retrase, fi ind ultimii descendenţi  ai familiei lor. 
Scriitorul nu a confi rmat niciodată că cei doi l-au 
inspirat, însă paralelele între fi cţiune și realitate 
sunt izbitoare în acest caz.

ALEXANDRE DUMAS – « OMUL CU 
MASCA DE FIER »

Identitratea legendarului om cu masca de 
fi er, care a inspirat a treia parte din romanul lui 
Alexandre Dumas «Vicontele de Bragelonne zece 
ani mai târziu» este unul dintre cele mai durabile 
mistere. Mai mult, identitatea sursei de inspiraţie 
nu este necunoscută doar cititorilor, ci şi 
scriitorului însuşi. Nici Dumas, nici altcineva nu 
ştiau cine a fost cu adevărat această persoană.

Bărbatul necunoscut a fost un deţinut 
întemniţat în Bastilia la sfârşitul secolului 
al XVII-lea. Faţa lui era mereu ascunsă, iar 
identitatea lui nu a fost descoperită niciodată.

La acea vreme, Ludovic al XIV-lea era rege 
al Franţei şi s-a speculat că între monarh şi 
misteriosul prizonier ar fi  existat vreo legătură. 
Aceasta a fost interpretarea folosită de Dumas 
în roman, unde bărbatul este prezentat ca fi ind 
Philippe, geamănul secret al regelui.

S-au făcut multe alte sugestii privind 
identitatea bărbatului, însă este puţin probabil ca 
adevărul să fi e descoperit vreodată.

FLAUBERT ȘI INSPIRAŢIA PENTRU 
DOAMNA BOVARY

Romanul „Doamna Bovary” al lui Gustave 
Flaubert spune povestea unei femei tinere, pe 
nume Emma, ale cărei încercări de a evada din 
constrângerile vieţii de zi cu zi îi aduc sfârșitul. Se 
spune că Flaubert ar fi  declarat odată: „Doamna 
Bovary sunt eu”. De aceea cartea a fost privită ca 

un caz extrem  de identifi care a unui scriitor cu 
subiectul său.

Însă a existat cumva și o femeie reală, care să-i 
fi  inspirat lui Flaubert această „poveste despre 
viaţa din provincie”? S-a speculat că doamna 
Bovary ar fi  fost inspirată de Louise Colet, o 
femeie cu care scriitorul a avut o aventură pe 
vremea când începea să scrie romanul.

Flaubert nu a confi rmat niciodată speculaţia, 
preferând să susţină că Emma este construită din 
trăsăturile propriei sale personalităţi. Însă, Colet 
credea că unele elemente din roman fuseseră 
inspirate de ea. Mai târziu, L. Colet a scris un 
roman, intitulat „El”, despre care s-a spus că a 
fost inspirat de relaţia cu Flaubert.

TOLSTOI ȘI FEMEIA DIN SPATELE ANNEI
La fel ca „Doamna Bovary”, romanul „Anna 

Karenina” al lui Tolstoi descrie prăbușirea unei 
femei într-o societate neiertătoare. Prima schiţă 
a cărţii se concentra mai mult pe soţul Annei, 
însă Tolstoi a rescris treptat povestea, iar Anna a 
devenit personajul central.

La fel ca în cazul lui Flaubert, se spune că 
Tolstoi a fost inspirat de o femeie pe care o 
cunoștea. Cine să fi  fost această femeie! Unii 
spun că este vorba de Maria Gartung, fi ica 
scriitorului Alexandr Pușkin. Se crede că 
descrierile înfăţișării Annei au fost inspirate de 
imaginea Mariei.

Totuși, Tolstoi nu a făcut nicio declaraţie 
despre sursa de inspiraţie, așa că nu știm cu 
siguranţă dacă Gartung chiar a slujit drept model 
pentru Anna.

 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

Mulţi scriitori de talie mondială 
au fost inspiraţi de oameni reali 

atunci când și-au creat operele. În unele 
cazuri acești oameni sunt cunoscuţi, cum 
este cazul  lui Beatrice Portinari, cea care i-a 
inspirat pe Dante, sau cazul soţiei lui F. Scott 
Fiotzgerald, care a stat la baza personajului 
Daisy, din romanul „Marele Gatsby”.

Dar stabilirea surselor de  inspiraţie ale 
altor autori s-a  dovedit a fi  mult mai difi cilă, 
iar în multe cazuri acestea au rămas un mister.

În acest articol, site-ul incredibila.ro 
prezintă cinci exemple de muzee care au 
inspirat opere literare celebre, ale căror 
identităţi nu au fost niciodată stabilite cu 
exactitate.
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Cămara cu plante

REGULI ALIMENTARE CARE REGULI ALIMENTARE CARE 
SUSŢIN DETOXIFIEREASUSŢIN DETOXIFIEREA

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Smerenia e păzitoarea şi temelia tuturor virtuţilor, deoarece 
cu ea toate virtuţile devin mai adânci şi desăvârşite. Ea stă 

la temelia vieţii noastre spirituale, ea se afl ă  la temelia tuturor 
celorlalte virtuţi şi este izvorul oricărui har ceresc.

Dreptatea şi tăria se sprijină tot pe smerenie. Ştim că tăria 
noastră nu o avem decât de la Dumnezeu, dacă suntem convinşi 
de slăbiciunea  proprie. Prima virtute a creştinului este smerenia.

Cu smerenia vom avea toate celelalte virtuţi, fără ea, chiar 
dacă le vom avea pe toate, nu vom avea nici una.

Domnul nostru Iisus Hristos, spre a ne face să înţelegem 
că această virtute este cea mai preţioasă dintre toate virtuţile, 
începe „fericirile”, cu smerenia, când zice : „Fericiţi cei săraci cu 
duhul, că a lor este împărăţia cerurilor” (Matei V, 3). Fericitul 
Augustin spune că: „cei săraci cu duhul” sunt cei smeriţi.

Apostolul Petru dă frumoase îndemnuri fi ilor duhovniceşti, 
zicând: „Supuneţi-vă preoţilor şi toţi, unii faţă de alţii, 
îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri 
le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (I Petru V, 5).

Smerenia este o virtute iubită de Mântuitorul, prin care vrea să 
fi e imitat de toţi cei care vor să-L urmeze, când zice: „Luaţi jugul 
Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit 
cu inima şi veţi găsi odihnă sufl etelor voastre”  (Matei XI,  29).

Smerenia este un adevăr, de aceea Domnul nostru Iisus 
Hristos a zis: „Dacă tu vei osebi lucrul de preţ de cel fără de 
preţ vei fi  ca gura mea” (Ieremia XV, 19), adică ceea ce este al lui 
Dumnezeu de ceea ce este al nostru şi dacă vom putea deosebi 
ceea ce este de valoare de ceea ce este josnic, vom fi  asemenea 
gurii Sale.

Smeritul nu se încrede în puterile lui proprii, având mereu în 
minte şi în inimă cuvintele Psalmistului: „De n-ar zidi Domnul 
casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul 
cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte” (Psalm CXXVI, 
1). Omul smerit e bucuros atunci când alţii îi cunosc defectele 
şi lipsurile şi nu se supără dacă unii îl întrec fi e prin bogăţia 
lor, fi e prin iscusinţa lor, sau chiar prin virtutea lor. Acela este 
smerit care ascultă de părinţii şi de mai marii lui, având pildă pe 
Mântuitorul, care s-a făcut ascultător până la moartea pe cruce.

E smerit acela care acceptă şi primeşte cu bucurie sfaturile şi 
îndemnurile altora şi le urmează în lucrarea lui.

Smerit este acela care iubeşte pe cei mai de jos decât el sau pe 
cei care-i sunt supuşi.

Smerit a vorbit despre Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul, 
când a zis: „Cel ce vine după mine, care înainte de mine a fost 
şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei” 
(Ioan, 27).

Această smerenie e temelia întregii desăvârşiri evanghelice şi 
a vieţii spirituale.

Smerenia e drumul drept şi sigur pe care, dacă vom umbla, nu 
vom greşi niciodată. Întotdeauna cel smerit se bucură de pacea 
inimii, care e binele cel mai mare, pe care îl poate avea omul pe 
pământ şi, tot din smerenie izvorăşte pacea, bucuria şi fericirea.

Să ne punem încrederea în Dumnezeu şi să fi m încrezători 
în puterea Lui, să dovedim râvnă în săvârşirea lucrării binelui 
de slujire a semenilor, ca astfel prin tot binele ce-l facem pentru 
semeni, să împlinim poruncile Mântuitorului şi să contribuim la 
binele întregii omeniri. Amin.

SMERENIA

DE CE SĂ BEI MAI DES APĂ CU 
LĂMÂIE

Un obicei pe care este bine să îl adopţi 
este să consumi apă cu lămâie dimineaţa 
sau în oricare alt moment al zilei. 
Benefi ciile nu sunt de neglijat. Amestecul 
de apă-lămâie ajută digestia, hidratează 
organismul, furnizează vitamina C și 
previne formarea pietrelor la rinichi. 
De asemenea, oferă potasiu, un mineral 
implicat, printre altele, în comunicarea 
nervi-mușchi și în transportul 
nutrienţilor și al reziduurilor metabolice.

DE CE SUNT IMPORTANTE 
PROBIOTICELE

Un tranzit intestinal optim susţine 
eliminarea toxinelor. Iar aportul de 
probiotice este necesar pentru ca 
digestia să funcţioneze la parametri 
optimi. Probioticele sunt bacterii bune 
prezente la nivelul intestinelor care 
susţin imunitatea și asigură absorbţia 
nutrienţilor. Printre sursele de 
probiotice sunt iaurtul natural, chefi rul, 
murăturile, laptele bătut, kombucha (tip 
de ceai verde sau negru fermentat) și 
varza murată.

APA CONTRIBUIE LA 
ELIMINAREA DEȘEURILOR

Reziduurile metabolice sunt eliminate 
mai ușor în cazul unei hidratări 
corespunzătoare. Nu doar într-un regim 
de detoxifi care, ci și într-un stil de viaţă 

sănătos, se recomandă un aport minim 
de 2 litri de apă pe zi.

CE AVANTAJE ARE CONSUMUL 
DE SUPĂ

Săracă în calorii, supa de legume 
este unul dintre alimentele ideale în 
detoxifi care. În afara benefi ciilor oferite 
de legumele cu care sunt preparate, 
supele oferă și un plus de hidratare.

CARE SUNT LEGUMELE ȘI 
FRUCTELE DETOX

Unele vegetale sunt recunoscute 
pentru efectul lor detoxifi ant, de aceea 
este indicat să fi e consumate mai 
des: morcovii, roșiile, ţelina, sfecla, 
anghinarea, lămâile, portocalele, 
grepfrutul, merele, ananasul, afi nele, 
murele, căpșunele, verdeţurile. Este 
bine să se consume cât mai des sfecla 
roșie, deoarece conţine metionină, 
o enzimă importantă în procesul de 
detoxifi care. Varza și legumele înrudite 
(brocoli, conopidă, varza de Bruxelles) 
conţin o substanţă (iodul-3-carbinol) 
care stimulează producerea de enzime 
necesare în detoxifi care.

GRĂSIMI? DA, DAR BUNE!
Se știe că grăsimile de origine animală 

cresc colesterolul rău, fi ind dăunătoare 
arterelor. În schimb, se recomandă 
consumul de grăsimi sănătoase, mai ales 
de acizi grași Omega-3 prezenţi în pește 
(somon, ulei de rapiţă sau de nucă.

Remedii de casă 
simple şi efi ciente:

SFATUL SPECIALISTULUI
Un „aliment” de care uităm că ar trebui să ne ferim și totuși el este destul de des 

consumat este alcoolul. Și pentru că mulţi oameni cred că fi catul nostru are nevoie 
de protecţie, că el este afectat de medicamente, în schimb uită că funcţia lui poate fi  
afectată de ţuică, vin, gin etc., existând ceea ce se cheamă steatoza hepatică alcoolică 
(fi catul gras alcoolic), hepatita alcoolică sau ciroză alcoolică. Cea mai bună detoxifi care 
pentru organism este stilul de viaţă sănătos, cu un program de luat masa cu alimente 
sănătoase, care nu sunt prăjite, cu multe fructe și legume, de preferat de sezon. 
Produsele de patiserie și cofetărie, sucurile îndulcite, băuturile alcoolice ar trebui să facă 
parte cât mai rar din acest stil de viaţă. Menţinerea unei greutăţi normale, activitatea 
fi zică și somnul oferă organismului ocazia să funcţioneze corespunzător; nici un regim 
alimentar neputând face detoxifi care mai bine de cât o face corpul uman.

Dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriţie, boli metabolice, Clinica Smart Nutrition

În vreme ce nu există alimente minune pentru a „mătura” toxinele din corp, 
unele obiceiuri alimentare susţin buna funcţionare a proceselor sau organelor 

implicate în eliminarea deșeurilor din organism.
Mai ales după mesele îmbelșugate, este bine să ai o perioadă cel mult o 

săptămână în care să „cureţi” pe interior organismul. Cura de detoxifi care nu 
este recomandată copiilor, gravidelor persoanelor cu boli digestive sau suferind de 
cancer și nici celor cu defi cienţe nutriţionale. Pentru a fi  sigur că nu te expui unor 
eventuale probleme de sănătate, poţi cere acordul unui medic nutriţionist.
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OBLIGATIVITATEA OBLIGATIVITATEA 
DE A SUSȚINE DE A SUSȚINE 

COPIII ȘI JUNIORII COPIII ȘI JUNIORII 
ÎN SPORTÎN SPORT

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Fotbal

PETROLUL PIERDE IAR PE 
FINAL DE JOC LA MEDIAȘFINAL DE JOC LA MEDIAȘ

Ne tot văităm că nu prea mai vin copiii 
către sport, iar cei care o fac sunt nevoiți 

să facă mari eforturi pentru a ajunge la bazele 
sportive, în timp ce părinții au bătăi de cap legate 
de cheltuielile cu posibilii viitori performeri.

Începutul acestei săptămâni a adus o veste 
foarte bună pentru aceștia, dar și pentru sport în 
general. Camera Deputaților a adoptat proiectul 
de Lege pentru completarea art.181 din Legea 
educaţiei fi zice și sportului nr.69/2000, care 
prevede ca autoritățile locale care decid să aloce 
bani pentru sport să fi e obligate prin lege să 
aloce 30% din suma respectivă și către susținerea 
fi nanciară a secțiilor de copii și juniori. 

Este, poate, un pas uriaș către readucerea 
tinerilor către mișcare fi zică și, de ce nu, și către 
performanță. Mai ales că sunt mulți talentați și 
chiar dornici de rezultate notabile, care să readucă 
sportul românesc pe harta reușitelor constante, 
nu accidentale sau bazate pe talentul sau forma 
de moment a unui concurent.

Campionatul European UEFA Under 21 se va desfășura în perioada 
21 iunie – 8 iulie 2023 în România și în Georgia, meciurile din țara 

noastră urmând a avea loc pe stadioanele Steaua și Giulești în București, 
iar la Cluj pe Cluj Arena și arena Dr. Constantin Rădulescu.

România va găzdui două dintre cele 4 grupe, una la București și una la 
Cluj, două sferturi de fi nală și o semifi nală, în total 15 meciuri de fotbal 
european spectacol!

Așa cum ne-a obișnuit, Campionatul European UEFA Under 21 este 
competiția care lansează viitoarele superstaruri ale fotbalului european, 
iar cele mai bune echipe naționale din Europa se vor lupta pentru 
marele titlu. În calitate de țări gazdă, România și Georgia sunt califi cate 
automat. Dintre echipele prezente la turneu nu vor lipsi cele mai puternice 

reprezentative ale Europei: Spania, Germania, Portugalia, Franța, Anglia, 
Italia, Țările de Jos sau Belgia. De asemenea, s-au califi cat Croația, Elveția, 
Cehia, Croația, Elveția, Ucraina, Norvegia și Israel.

Tragerea la sorți a turneului fi nal se va desfășura tot în România, pe 
18 octombrie, la Ateneul Român. Suporterii care se înscriu pe site-ul 
turneului în perioada 3-18 octombrie (până la ora 17.00), adică până la 
tragerea la sorți a turneului fi nal, vor putea achiziționa bilete la meciurile 
Euro U21 2023 în avans, putând astfel să obțină cele mai bune locuri la 
cele mai tari meciuri la maximum 45 lei/bilet! În plus, cei ce se înscriu 
până la data de 12 octombrie inclusiv, vor avea o șansă de a fi  între cei 11 
suporteri care se vor afl a chiar la tragerea la sorți a turneului fi nal de la 
Ateneul Român!

Petrolul Ploiești a suferit o nouă înfrângere la Mediaș în Superligă, 
după eșecul recent cu Hermannstadt venind și cu CFR Cluj, 

consemnat tot în ultimele secvențe ale confruntării. Cristi Manea a marcat 
golul ce a stabilit succesul campioanei, în minutul 90, într-o partidă în care 
diferența dintre o formație care a dominat fotbalul românesc în ultimii 

cinci ani și o alta nou-promovată aproape că nici nu s-a văzut.
O înfrângere dureroasă, a treia la rând în Superligă, iar  duminică, pe 

arena „Ilie Oană”, vine FCSB, așa încât fanii își doresc reabilitarea.
CFR: Scufet – Braun (60 Manea), Kolinger, Yuri, Malico (cpt) – Adjei, 

Muhar, Deac (60 Buș) – Yeboah (60 Petrila), Malele (84 Hammershoy), 
Birligea (74 Rodriguez). Antrenor: Dan Petrescu.

FC Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaș, Mathaus – Pashov, Dumitriu 
(89 Cebotaru), Seto, Jair (89 Tucaliuc), Țicu (cpt) – Irobiso (84 Ivanovski), 
Grozav (78 Cioiu). Antrenor: Nicolae Constantin.

Cartonaș galben: Yeboah (11).
Au arbitrat: Cătălin Popa – George Florin Neacșu și Daniel Mitruți. 

Rezervă: Adrian Viorel Cojocaru. Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan. Arbitru 
AVAR: Gabriel Sabin Stroe.

Observatori: Ioan Onicaș (pentru arbitraj) și Viorel Ilinca (pentru 
organizare).

35.000 DE FANI 35.000 DE FANI 
ȘI-AU FĂCUT ȘI-AU FĂCUT 

CONT PE FRT.TVCONT PE FRT.TV
După lansarea, de la fi nalul lunii mai a 

acestui an, peste 35.000 de utilizatori 
și-au creat conturi pe www.frf.tv, serviciu care 
este disponibil pe web, dar și în browserul 
telefonului sau în aplicațiile mobile din App 
Store și Google Play. FRF.tv se afl ă în faza fi nală 
de testare înaintea lansării aplicației TV.

Cei care și-au facut cont pe www.frf.tv au 
acces gratuit nelimitat la peste 500 de meciuri 
live, precum și la conținut exclusiv realizat de 
echipa media a Federației Române de Fotbal. 
În cele 4 luni de când a devenit activ, portalul 
a găzduit aproape 100 de transmisiuni live de 
la meciuri din Cupa României Betano, Liga 
a 2-a Casa Pariurilor, Liga 3, Liga de Tineret, 
Liga Elitelor U17, Liga 1 Feminin, Liga 1 futsal, 
precum și jocuri ale naționalelor de tineret și 
juniori ale României. De asemenea, pe FRF.
tv suporterii au putut urmări materiale în 
exclusivitate din cantonamentele naționalelor 
României, interviuri și produse de conținut 
originale, scrie pagina ofi cială a FRF.

“FRF.tv își propune să aducă fotbalul 
din România cât mai aproape de fani prin 
transmisiunile pe care le realizează. Încercăm 
să îmbunătățim permanent experiența 
utilizatorului și sperăm să oferim conținut cât 
mai variat pentru suporteri, indiferent că se afl ă 

în România sau că ne urmăresc din străinătate”, 
a spus Emanuel Roșu, manager FRF TV.

“E o bucurie faptul că prima platformă video 
din fotbalul românesc benefi ciază de interesul 
iubitorilor de fotbal. În cele patru luni de la 
lansare am transmis în direct meciuri de fotbal 
și fotbal în sală, juniori și seniori, feminin și 
masculin, din nouă competiții interne. În plus, 
suporterii echipelor naționale au avut ocazia 
să urmărească live meciurile a 12 selecționate 
ale României. Volumul va crește în lunile 
următoare. Este o provocare, dar una care 
contribuie la atingerea celui mai important 
obiectiv: extinderea vizibilității fotbalului 
românesc pentru atragerea de noi fonduri din 
mediul privat. Echipa FRF.tv este formată din 
patru oameni pentru care fotbalul reprezintă 
în primul rând pasiune și emoție!”, a adăugat 
Cătălin Popescu, manager media FRF.

Ce competiții se văd în direct pe FRF.tv: 
Meciurile naționalelor U21 și de juniori la 
masculin și feminin; Cupa României; Liga 2; 
Liga 3; Liga de Tineret; Liga Elitelor U17; Liga 1 
Feminin; Liga 1 Futsal.

ROMÂNIA SE PREGĂTEȘTE DE CE UEFA UNDER 21ROMÂNIA SE PREGĂTEȘTE DE CE UEFA UNDER 21

Fotbal
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Tenis

Gimnastică

              ANA BOGDAN, DIN SINAIA, PRINTRE               ANA BOGDAN, DIN SINAIA, PRINTRE 
PROTAGONISTELE DE LA TRANSYLVANIA OPEN 2022PROTAGONISTELE DE LA TRANSYLVANIA OPEN 2022
Peste 30 de jucătoare din top 100 WTA și 

două campioane de Grand Slam (Barbora 
Krejcikova și Emma Răducanu) vor fi  pe tabloul 
principal la Transylvania Open WTA250 (8-16 
octombrie 2022), care va avea loc la Cluj-Napoca. 

Barbora Krejcikova este una dintre prezențele 
spectaculoase la Transylvania Open. Campioană la 
Roland-Garros în 2021 și fostă numărul 2 în lume, 
Barbora ocupă acum locul 26 în clasamentul de 
simplu. Ea este proaspătă campioană de dublu la 
US Open, alături de Katerina Siniakova. Cele două 
și-au completat astfel mult doritul Career Golden 
Slam, adică au câștigat toate cele patru turnee de 
Grand Slam, plus medalia olimpică de aur la Tokyo. 
Ele au câștigat, de asemenea, și WTA Finals 2021 
la dublu.

Emma Răducanu este, din nou, prezentă pe 
tabloul turneului de tenis din Cluj care va avea loc în 
8-16 octombrie, în BT Arena. Campioana US Open 

2021 s-a simțit excelent la prima ei participare la 

Cluj, când a reușit să ajungă în sferturile de fi nală. 

«M-am simțit foarte bine anul trecut în Cluj. 

Oamenii au fost minunați și m-au făcut să mă simt 
extrem de bine. Așa că sunt încântată și fericită 
să mă întorc anul acesta. De fi ecare dată când am 
ocazia, ador să mă întorc în România. Tatăl meu 
este de acolo și am foarte multe amintiri plăcute. 
Aștept cu nerăbdare să mă întorc. Ne vedem în 
curând!», a precizat Emma Răducanu.

De pe tabloul Transylvania Open WTA250 
nu lipsesc jucătoare românce din top 100 WTA. 
Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian sunt 
primele care au confi rmat prezența la turneul de 
tenis din Cluj.

Irina Begu are unul din cele mai bune sezoane 
din ultimii ani, câștigând al cincilea titlu al carierei 
anul acesta, și primul după cinci ani, după o 
minunată victorie la Palermo, pentru ca apoi să 
triumfe la Țiriac Foundation Trophy, turneul 
WTA125 disputat la Centrul Național de Tenis 
din București. Irina a mai jucat o semifi nală la St. 
Petersburg și a ajuns până în optimi de fi nală la 
Roland-Garros și în turul al treilea la Wimbledon.

Ana Bogdan, sportivă născută la Sinaia, a bifat 
o premieră în sezonul 2022, jucând prima ei fi nală 
de turneu WTA, la Varșovia. Imediat după aceea, 

a câștigat titlul WTA 125k de la Iași. Tot anul 
acesta a mai câștigat un turneu ITF la Andrezieux-
Boutheon.

Jaqueline Cristian revine la Cluj-Napoca 
după ce a jucat sferturi de fi nală la prima ediție 
a Transylvania Open, învinsă atunci de Simona 
Halep. În săptămânile care au urmat, Jaqueline 
a jucat și prima fi nală a carierei la Linz, a obținut 
prima victorie pe tabloul principal al unui Grand 
Slam, iar apoi a gestionat o pauză lungă de șase luni, 
din cauza unei accidentări. Unul dintre obiectivele 
ei declarate este să câștige primul titlu al carierei.

«Ne așteaptă un turneu de tenis foarte puternic, 

cu jucătoare foarte bine plasate care ne-au depășit 

așteptările. Suntem extrem de încântați de prezența 
a două campioane de Grand Slam, cu multiple 
titluri, Barbora Krejcikova și Emma Răducanu, 
care la doar 19 ani este deja un fenomen al tenisului 
mondial. Bineînțeles, abia așteptăm să le vedem pe 
teren pe românce, fi e că joacă pe tabloul principal 
sau în califi cări. Așa cum știți, Transylvania Open 
este singurul turneu WTA250 din România și 
suntem mândri că are loc la Cluj-Napoca. El oferă 
șansa jucătoarelor românce de a se bucura de 
această experiență, iar publicului șansa de a vedea 
jucătoare de top live. Pentru mine și echipa mea 
cea mai mare bucurie este faptul că anul acesta 
vom avea alături de noi, în tribune, fani ai tenisului 
care vor face ca experiența acestui turneu să fi e una 
de neuitat»,  a punctat Patrick Ciorcilă, directorul 
turneului Transylvania Open.

Tabloul principal Transylvania Open 2022:
1. KREJČÍKOVÁ, BARBORA (CZE) - 26 WTA
2. BEGU, IRINA-CAMELIA (ROU) - 41 WTA
3. POTAPOVA, ANASTASIA - 45 WTA
4. KALININA, ANHELINA (UKR) - 47 WTA
5. BONDAR, ANNA (HUN) - 52 WTA
6. KOSTYUK, MARTA (UKR) - 54 WTA
7. PAOLINI, JASMINE (ITA) - 55 WTA
8. BRONZETTI, LUCIA (ITA) - 57 WTA
9. SIEGEMUND, LAURA (GER) - 57 WTA (SR)
10. SORRIBES TORMO, SARA (ESP) - 58 WTA
11. WANG, XIYU (CHN) - 60 WTA
12. PARRIZAS DIAZ, NURIA (ESP) - 63 WTA
13. LI, ANN (USA) - 64 WTA

14. BOGDAN, ANA (ROU) - 65 WTA
15. MARTINCOVA, TEREZA (CZE) - 66 WTA
16. LINETTE, MAGDA (POL) - 67 WTA
17. PARRY, DIANE (FRA) - 71 WTA
18. JUVAN, KAJA (SLO) - 72 WTA
19. NIEMEIER, JULE (GER) - 73 WTA
20. SHERIF, MAYAR (EGY) - 74 WTA
21. KRUNIC, ALEKSANDRA (SRB) - 75 WTA
22. RADUCANU, EMMA (GBR) - 83 WTA (WILD 
CARD)
23. CRISTIAN, JAQUELINE (ROU) - 87 WTA 
(WILD CARD).

Eugenie Bouchard, celebra jucătoare din Canada, 
fi nalistă de Grand Slam, vine la Cluj și va participa 
pentru prima dată la un turneu WTA organizat în 
România. Genie a ajuns în fi nala Wimbledon în 
2014, după ce a trecut în semifi nale chiar de Simona 

Halep. Canadianca a fost apoi învinsă în meciul 

pentru trofeu de Petra Kvitova. Bouchard a mai 

jucat semifi nale la alte două turnee de Grand Slam, 
tot în 2014, la Australian Open și la Roland-Garros. 
Genie a atins un career high 5 în clasamentul WTA, 
devenind prima jucătoare din Canada care a atins 
această performanță. Cu opt fi nale WTA și un titlu 
în palmares, Genie a trecut recent prin momente 
grele cauzate de accidentări care au ținut-o departe 
de terenuri aproape un an. Ea și-a început revenirea 
și ocupă acum locul 511.

În cadrul turneului Transylvania Open WTA250 
din octombrie 2022 vor concura 32 de jucătoare la 
simplu și 16 echipe la dublu. În joc vor fi  puse 280 
de puncte WTA și premii în valoare de 251.750 de 
dolari.

Interviurile de pe teren vor fi  realizate de fostul 
mare tenismen român, Horia Tecău, actual căpitan 
al echipei României Billie Jean King Cup.

Prima ediție Transylvania Open a însemnat un 
turneu de tenis cu meciuri surprinzătoare, ce a 
adunat la Cluj campioane de top 100 mondial și 
două câștigătoare de Grand Slam: Simona Halep și 
Emma Răducanu. Miza fost una uriașă: la turneul 
de tenis din Cluj s-a decis ultimul loc de la Turneul 
Campioanelor, câștigat de cea care a obținut trofeul 
Transylvania Open: Anett Kontaveit, locul 3 WTA 
în acest moment.

Sportivele secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti au participat la cea de-a III-a ediţie a “Arad Trophy”, o competiţie internaţională organizată 
de CSM Arad şi la care au luat parte şi gimnaste din Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Moldova şi Ucraina.

Fetele pregătite de Simona Puiu şi Liliana Băescu au reuşit să obţină 15 medalii, dintre care 5 de aur, 4 de argint şi 6 de bronz, astfel:
Senioare A (16 ani şi mai mari): Sabina Enache – medalii de aur la individual compus şi măciuci, medalie de bronz la minge; Miruna Ciocîrlan 

– medalii de argint la cerc şi la minge, bronz la 
individual compus;

Senioare B (16 ani şi mai mari): Anisia Drăgan 
– medalii de aur la individual compus şi minge, 
medalie de argint la cerc;

Categoria Junioare (13-15 ani): Elena Murărescu 
– medalie de bronz la cerc, locul VI la minge şi VIII 
la individual compus (13-15 ani); medalie de argint 
la individual compus (13 ani);

Prejunioare A (11 ani): Ingrid Gavril – medalie 
de bronz la măciuci, locul V la minge şi VI la 
individual compus; Delia Stroe – medalie de bronz 
la panglică, locul V la minge şi VI la individual 
compus;

Categoria Copii 10 ani: Ştefania Puiu – medalie 
de bronz la cerc, locul V la individual compus şi VI 
la panglică;

Categoria Copii 9 ani: Nectaria Stoica – medalie 
de argint la panglică, bronz la cerc şi locul IV la 
individual compus.

15 MEDALII LA ARAD15 MEDALII LA ARAD
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Am revenit în Moldova după o pauză de cinci ani. Și am nimerit 
într-o zi de festival și de proteste minore, comandate pesemne 

politic, la poarta Palatului Prezidențial din Chișinău. Am privit atât cât 
am putut de atent la chipurile celor care și-au întins corturile pe stradă, 
pentru a o contesta pe Maia Sandu. Nu semănau nici a muncitori, nici a 
intelectuali, nici a studenți sau elevi, nici a țărani (aceștia din urmă au 
de cules poamele din podgorii). În fi ne, mi-a părut rău că, în opinia mea 
și a multora, cel mai bun președinte al Republicii Moldova din ultimii 
32 de ani, cu cea mai mare deschidere în cancelariile occidentale, care a 
făcut în nici doi ani cât zece șefi  de stat la un loc, se confruntă cu o astfel 
de situație.

Maia Sandu a avut ghinion cu carul. Și-a început mandatul în plină 
pandemie, l-a continuat în criză energetică și de șapte luni trebuie 

să facă față războiului de la granițele țării sale. Și secetei din acest an. Și 
găzduirii refugiaților. Și a avut curajul incredibil de a cere aderarea la 
UE tocmai când gigantul de la Răsărit tropăie cu tancurile prin Ucraina. 
Evident că politicienii proruși speculează oarece nemulțumiri sociale 
pentru a accede la putere și a zădărnici pașii extraordinari ai Maiei Sandu.

Moldova însă nu a luat-o la vale. Ba chiar, privind cu ochi neutri, a 
evoluat. Și ofer câteva exemple. Chiar la intrarea prin Vama Albița, satul 
Leușeni nu mai e atât de trist. Casele nu mai sunt cenușii. Au apărut 
acoperișuri noi, costrucțiile se modernizează, se colorează. La Chișinău 
sunt o mulțime de clădiri noi, ba chiar zeci de blocuri, care nu erau în 2017. 

Și recunosc am fost neplăcut surprinsă să văd un amalgam arhitectural, cu 
clădiri din sticlă plasate ca o umbră peste imobilele monumente istorice. 
Ce m-a întristat iar este că parcă se vorbește mult prea multă rusă într-o 
țară în care limba maternă este cea moldovenească, în fi ne, româna.

Mai încolo, fi indcă plimbarea grupului din care am făcut parte a avut 
destinația fi nală la Chișcăreni, am circulat de la Chișinău spre Sângerei. 
Și mi-a plăcut curățenia de pe lângă drum și cât vedeai cu ochii, stânga-
dreapta. Bun, seceta a făcut ravagii, era dezolant să privești câmpurile de 
fl oarea soarelui înnegrită, dar mijea peste tot verdele ploilor din urmă.

Comuna Chișcăreni a progresat considerabil. Și este o contribuție triplă la 
dezvoltare: a localnicilor, a administrației locale și 
a mediului de afaceri. Plus diaspora. Au apărut, de 
pildă, patru pensiuni care chiar sunt agroturistice 
în adevăratul sens al conceptului. Au „răsărit” apoi 
case modernizate și viu colorate. Sunt o mulțime 
de entități non-guvernamentale care pun umărul 
la creșterea în bine a comunității. Există apoi un 
GAL condus de fostul primar al localității, Silvia 
Țurcanu, ce a furnizat bani europeni în câteva 
proiecte locale. Lumea se mișcă. Și se mișcă bine. 

Am asistat la o mare sărbătoare a comunei, 
Festivalul Plăcintelor și Sarmalelor, ajuns la a X-a 
ediție. A fost reluat de fapt de primarul Ion Cioina 
și echipa sa după doi ani de întrerupere cauzată 
de pandemie. Acolo am văzut poate ce are mai 
frumos această localitate: oamenii și talentele lor, 
mai mult sau mai puțin culinare, dar sigur care 
țin de tradiția nu numai moldovenească (haideți 
să zicem românească), dar și a minorităților. Am 
văzut solidaritatea dintre fi rme, grupuri vocale 

ori de dansatori, dintre administrație și ONG-uri, dintre spectatori și 
expozanți, dintre cadrele didactice de la liceu, școli și grădinițe și Centrul 
cultural etc.

Comuna Drajna este mereu invitată în această zi. Sunt poate unii dintre 
prietenii cei mai de nădejde ai Chișcărenilor. Și nu doar la schimburi 
culturale, ci și la cele de natură fi nanciară. Chiar zilele acestea s-au fi nalizat 
lucrările la Centrul de Tradiții, fi nanțate de Consiliul Local și Primăria 

Drajna. Iar anii trecuți, Grădina Boierească a fost posibil să fi e realizată și 
cu banii drăjnenilor. Sufl etul legăturii dintre cele două localități, dincolo 
de stabilitatea pe care o garantează primarul Violeta Gonțea, secretarul 
Ramona Racoviță și Consiliul Local, este Marin Văcărelu, cel care a primit 
titlul de președinte onorifi c al festivalului. Românismul și emoția pe care 
le aduc cei de la Ansamblul „Poienița” sunt extraordinare. Prietenia dintre 
cele două așezări este una ce ar trebui extinsă la nivelul celor două țări, cu 
perseverența faptelor bune. Și iar revin la a spune: cu greutăți, cu sacrifi cii, 
cu muncă afară, cu crize peste crize survenite independent de voința 
oamenilor, Moldova crește. Și crește frumos. 

Moldova crește. Și crește frumos!

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro


