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Eu nu știu altul.
Părinții lui și-au pus 

speranțe în el că o să fi e un 
stâlp al dezvoltării. Dar nu a 
fost așa. Pe undeva, faptul că 
ADI e cum e, pleacă în primul 
rând din vina celor care i-au 
dat viață, făcând din el un 
domn GOE. Lăudat, răsfățat, 
gâdilat, cu speranța că atunci 
când va crește va avea grijă de 
ei la bătrânețe. Ei, aș!...

Și dacă ar fi  fost doar unul, 
mai era cum era. Problema 
este că se înmulțesc și, pe lângă 
incompetență, mai papă și bani 
nemunciți, cu sacul.

Iar zilele trecute, tocmai 
s-a mai născut unul: ADI 
Mobilitate.

Cine sunt frații lui? ADI 
Termo, ADI Apă-Canal, ADI 
Deșeuri, ADI Ținutul vinului...

Ei bine, acum că v-ați 
lămurit că n-am nimic cu vreun 
anume domn ADI, vă spun de 
ce fac urticarie când aud că se 
mai înfi ințează o Asociație de 
Dezvoltare Intercomunitară, 
de data asta ADI Mobilitate.

Știu că o să sară niscaiva 
carnete de partid de cur în sus 
că ADI este soluția cea mai 
bună de atragere de fonduri 
europene (prin asociere) și că 
doar așa ne putem dezvolta. 

La mai bine de trei luni de la semnarea contractului de 
proiectare și execuție și la peste patru ani de la prima 

hotărâre de consiliu cu această temă, Primăria Ploiești 
anunță că încep lucrările la proiectul denumit „Străpungere 
strada Laboratorului în prelungirea străzii Gh. Gr. 
Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare”. 
Vorbim despre o porțiune din strada Laboratorului care, 
dacă este realizată, va crea legătura directă între Bdul 
Republicii (sens giratoriu cartier Albert) și strada Gh. 
Gr. Cantacuzino (dincolo de Podul Înalt). Lucrările vor 
fi  executate de SC Andaur Construcții SRL.  În luna iulie 
2022, contractul a fost parafat la suma de 3, 506 milioane de 
lei, fără TVA; cu o zi înainte de predarea amplasamentului, 

Consiliul Local Ploiești a aprobat ajustarea devizului la 
valoarea de 5,730 mil lei, cu TVA. Banii provin din bugetul 
local (credit). Așteptăm cu interes ca municipalitatea să 
înceapă și cele trei mari proiecte de infrastructură fi nanțate 
din fonduri europene (terminal multimodal Spitalul 
Județean; modernizare strada Libertății, cu reconfi gurarea 
piețelor de la Gara de Vest și Sud, modernizarea str. Gh.Gr. 
Cantacuzino + 4 benzi Podul Înalt), asta ca nu care cumva 
să piardă cele 209 milioane de lei, fonduri nerambursabile 
acordate de UE.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA S-A ASOCIAT 
CU 48 DE LOCALITĂȚI PENTRU MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI CANALIZARE

ÎNCEP LUCRĂRILE 
LA STRADA 

LABORATORULUI!
Finanțarea este asigurată din bugetul local

În ședința extraordinară de luni, 24 octombrie, Consiliul Județean 
Prahova a supus dezbaterii și a aprobat asocierea cu 48 de comune 

și orașe în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru 
investiții majore în sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Pe listă 
fi gurează municipiile Ploiești și Câmpina, orașele Boldești Scăeni, 
Breaza, Comarnic, Sinaia și comunele Ariceștii Rahtivani, Baba Ana, 
Bălțești, Bărcănești, Berceni, Brebu, Bucov, Cerașu, Ciorani, Cocorăștii 
Mislii, Colceag, Cornu, Cosminele, Drajna, Drăgănești, Dumbrava, 
Dumbrăvești, Filipeștii de Târg, Florești, Gorgota, Gornet Cricov, Gura 
Vadului, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, Lipănești, Măgurele, Măneciu, 
Mănești, Păulești, Plopu, Poiana Câmpina, Predeal Sărari, Provița de 
Jos, Provița de Sus, Puchenii Mari, Râfov, Scorțeni, Șirna, Târgșoru 
Vechi, Teișani, Valea Călugărească și Valea Doft anei.

Se distribuie Se distribuie 
pachetele pachetele 

alimentare de la UEalimentare de la UE

CJ Prahova a alocat aproape CJ Prahova a alocat aproape 
3 milioane de lei pentru 3 milioane de lei pentru 

reparații la CET Brazireparații la CET Brazi

Șapte medalii la Șapte medalii la 
Campionatul Național de Campionatul Național de 

Sprint Open SenioriSprint Open Seniori

Miercuri, 26 octombrie, au sunat primele acorduri ale celei de a XVII-a ediții a 
Ploiești Zazz Festival, un eveniment de marcă organizat de Filarmonica „Paul 

Constantinescu”, în parteneriat cu Primaria Ploiesti, desfășurat sub Înaltul patronaj al 
Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române și sub egida Ministerul Culturii. 
Debutul a aparținut gazdelor, cu un concert extraordinar așadar al Orchestrei Simfonice 
a Filarmonicii ploieștene și a formației Ploiești Jazz Trio. De altfel, în afară de ceea ce 
s-a întâmplat aseară, de azi înainte ne așteaptă încă patru seri de concerte excepționale! 
Abonamentele și tichetele zilnice pot fi  procurate de la casa de bilete a Filarmonicii, de 
la Agenția Teatrală sau online, la adresa https://fi larmonicaploiesti.ro/.../ploiesti-jazz. În 
plus, toate concertele vor fi  transmise live pe platforma Virtual Concert Hall, iar biletele 
sunt accesibile la adresa https://virtualconcerthall.ro/.../bilet-virtual.

A ÎNCEPUT PLOIEȘTI ZAZZ FESTIVAL!A ÎNCEPUT PLOIEȘTI ZAZZ FESTIVAL!
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ANALIZE MEDICALE GRATUITE 
PENTRU POPULAȚIA DIN MEDIUL RURAL

SE DISTRIBUIE PACHETELE SE DISTRIBUIE PACHETELE 
ALIMENTARE DE LA UEALIMENTARE DE LA UE

Până pe 31 octombrie 2022, în toate cele 104 localități 
din Prahova, se livrează pachete alimentare asigurate 

din bani europeni, prin Programul Operațional de Ajutorare 
a Persoanelor Defavorizate. Vor primi colete 31.899 de 
benefi ciari care fac parte din una din categoriile: persoane 
singure și familii cărora le este stabilit, prin dispoziție 
scrisă, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modifi cările și completările ulterioare; familii benefi ciare 
de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 
nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, 
republicată, cu modifi cările și completările ulterioare.

Pachetele conțin următoarele produse: făină albă de grâu 

(5 kg), mălai (4 kg), paste făinoase (800 
g), ulei (4 litri), zahăr (2 kg), orez (4 kg), 5 
conserve din carne de vită a câte 300 g, 3 
conserve din carne de porc a câte 900 g, 5 
conserve pate de fi cat de porc a câte 200 g, 
2 borcane de compot de fructe a câte 720 
ml, 1 borcan de gem de fructe (360 g) și 1 
borcan de gem de fructe dietetic (360 g).

Produsele sunt preambalate în cutii 
de carton, însumând o greutate de 
aproximativ 25 kg/cutie. Ridicarea 
ajutoarelor se face personal, în baza 
prezentării actului de identitate valabil, 
verifi cării identității persoanei pe listă 
și a semnăturii de primire de către 

destinatarii fi nali. 
Cei mai mulți benefi ciari se găsesc în Ploiești-2.247 

de persoane, Filipeștii de Pădure-1.550, Mizil-1.346, 
Sângeru-787, Izvoarele -717, Vărbilău-660, Urlați-644, 
Bucov-641, Posești-585, Șotrile-582, Ciorani-540, 
Gura Vitioarei-530, Valea Călugărească-531, Vălenii 
de Munte-515, Boldești Scăeni-511, Podenii Noi-510, 
Cerașu-500, Bertea-481, Starchiojd-473, Colceag și 
Berceni-câte 466 fi ecare, Șoimari-460, Târgșoru Vechi-442 
și Măneciu -440. Localitățile cu cei mai puțini benefi ciari 
sunt Brebu-17 persoane, Sinaia-32, Talea-42, Bușteni-44, 
Cocorăștii Mislii-48, Azuga-75, Cornu-77, Secăria-80, 
Bănești-82, Tinosu-89, Olari-90 și Plopu-99.

„Caravana de servicii medicale”, un proiect al Consiliului Județean 
Prahova, fi nanțat de OMV Petrom și în colaborare cu Asociația 

Medcorp, continuă și în această toamnă, în comunele Șirna, Cărbunești și 
Predeal Sărari. Acțiunea vine în întâmpinarea populației din mediul rural, 
defavorizată din punct de vedere al accesului la serviciile sanitare și constă în 
recoltarea gratuită de analize medicale (aproximativ 100 persoane/caravană) 
și, după caz, în realizarea de screening-uri cu ecografi e abdominală și oferirea 
de consultații cardiologice, medicină internă și dermatologie. Toate serviciile 
sunt gratuite!

Anul acesta, aproximativ 200 de localnici din comunele Salcia și Gura 
Vadului au fost evaluați în cadrul proiectului. Acțiunile vor continua și în 
2023 în alte comune din Prahova. În paralel, se va desfășura un program de 
verifi care telefonică a pacienților care au benefi ciat de program, cu scopul de a le 
monitoriza starea de sănătate și modul în care s-au conformat recomandărilor 
specialiștilor.

Reamintim că Memorandumul de colaborare dintre CJ Prahova, OMV și 
Medcorp a fost semnat pe data de 13 octombrie 2021.

PRAHOVA 
A PRIMIT 
GARDURI 

ELECTRICE 
PENTRU URȘI

Direcția Silvică Prahova a primit 
10 km de gard electrifi cat, 

parte a unui program național, fi nanțat 
din bani europeni, prin PNRR, care 
prevede achiziția a 2.700 km de astfel 
de fi r electric. Potrivit Ministerului 
Mediului, acesta poate fi  amplasat în 
anumite zone în care urșii coboară în 
localități. Dispozitivele pot fi  poziționate 
și acolo unde nu există energie electrică, 
dat fi ind faptul că dispun de panou 
solar cu acumulator și autonomie în 
funcționare. În Prahova, primele garduri 
vor fi  montate pe Valea Prahovei, Valea 
Doft anei, zona Vălenii de Munte și 
Măneciu. Ministerul Mediului mai are 
în defășurare două proiecte privitoare 
la urși, ambele incluse în PNRR: 
construirea unui centru pentru îngrijirea 
urșilor problemă și realizarea primului 
recensământ științifi c al populației de urs 
brun, pe baza amprentei genetice. 
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PESTE 7 MILIARDE DE LEI DIN PNRR PESTE 7 MILIARDE DE LEI DIN PNRR 
PENTRU 1.149 DE LOCALITĂȚI DIN ROMÂNIA

ACTUALITATE

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
INCENDIU VIOLENT LA O CASĂ DIN 

PODENII VECHI
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu care 
a izbucnit la o casă din satul Podenii Vechi, 
comuna Bălțești. Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență (ISU) Prahova a anunțat că a intervenit 
cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă 

și o ambulanță SMURD pentru localizarea și 
lichidarea incendiului. Potrivit ISU Prahova, 
incendiul s-a manifestat cu fl acără deschisă, 
generalizat, pe o suprafață de aproximativ 100 
mp, la nivelul locuinței.

INCENDIU LA O ANEXĂ 
GOSPODĂREASCĂ DIN APOSTOLACHE
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu care a 
cuprins o anexă gospodărească din Apostolache. 
Incendiul, potrivit ISU Prahova, s-a manifestat 
generalizat pe o suprafață de 70 mp. În incendiu 
au murit patru animale. „Pompierii au reușit să 
localizeze incendiul în limitele găsite, întrucât 
exista pericolul ca acesta să se extindă și la 
locuință”, a anunțat ISU Prahova.

DEPISTAT LA VOLAN, DEȘI AVEA 
PERMISUL ANULAT

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Prahova, în timp ce desfășurau activități de 
verifi care și control al trafi cului rutier pe raza 
comunei Târgșoru Vechi, au oprit, pentru 
control, un autoturism condus de un bărbat 
în vârstă de 52 de ani, din comună. „În urma 
verifi cării documentelor solicitate, polițiștii au 
constatat faptul că bărbatul fi gurează cu permisul 
de conducere anulat. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice fără permis de conducere”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Până acum, pentru Valul Renovării, au 
fost aprobate 434 de proiecte, în valoare de 
3.319.534.039,03 lei, depuse de 46 de autorități 
centrale și 388 de unități administrativ-
teritoriale. Proiectele includ lucrări de 
efi cientizare energetică și asigurarea siguranței 
seismice și la incendiu a blocurilor de locuințe și 
a clădirilor publice.

Pentru Fondul Local au fost aprobate 1.062 de 
noi proiecte, în valoare totală de 3.807.408.652,86 
lei, pentru care au depus cereri de fi nanțare 761 
de unități administrativ-teritoriale. Proiectele 
vizează realizarea de sisteme inteligente de 
management local, piste pentru biciclete, 
achiziționarea de mijloace de transport electrice 
și stații de reîncărcare pentru autovehicule 
electrice, construirea de locuințe pentru tineri și 
de serviciu pentru specialiști, precum și realizarea 
documentațiilor de amenajarea teritoriului și 
planifi carea urbană.

Aceste 1.496 de proiecte li se alătură celor 43 
pentru care au fost semnate deja contractele de 
fi nanțare prin cele două componente, ceea ce 
reprezintă un total de 1.539 de proiecte aprobate 
până în prezent.

Ministrul a amintit că, în cadrul primului 
apel de proiecte, pentru Valul Renovării au fost 
depuse 1.437 de cereri de fi nanțare, în valoare 
de 2,42 de miliarde de euro, iar pentru Fondul 
Local s-au primit 4.012 cereri, în valoare de 1,92 
de miliarde de euro.

În prezent se derulează cel de-al doilea apel 
de proiecte pentru componentele C5 și C10, 
bugetele disponibile fi ind de 985.405.000 de euro 
pentru C5, respectiv, 859.690.000 de euro pentru 
C10, pentru care, până în prezent, ministerul a 
primit 3.530 noi cereri de fi nanțare.

PROIECTE CÂȘTIGATE DE PRAHOVA
Pentru Prahova au fost aprobate deocamdată 

8 proiecte, în Cadrul Componentei 10-Fondul 
Local. Cam puțin pentru un județ ca al nostru. 
Spre comparație, Alba a primit aprobare pentru 
38 de proiecte, Arad-pentru 50, Argeș-pentru 

77 de proiecte. Pentru Componenta C5 - Valul 

renovării, Prahova nu are nici măcar un proiect 

aprobat. Alte județe au fost mai inspirate sau mai 

interesate pentru comunitățile lor: Bihor-46 de 

proiecte aprobate, București-69 de proiecte etc.

Revenind la Prahova, cele 8 proiecte câștigate 

și fi nanțate prin PNRR sunt următoarele:

-Câmpina/Poiana Câmpina: reducerea 

emisiilor de carbon în zonele urbane bazată 

pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

(cumpărarea a 8 autobuze electrice, un microbuz 
pentru transportul public, 11 stații de încărcare 
pentru mijloacele de transport și 10 stații pentru 
mașinile electrice ale câmpinenilor)- 24. 858.771, 
07 lei, cu TVA;

-Ploiești/Ariceștii Rahtivani: înnoirea parcului 
de vehicule destinate transportului public prin 
achiziționarea de autobuze electrice și stații de 
încărcare- 62. 926. 775, 65 lei, cu TVA;

-Gherghița: achiziția unui microbuz care 
să deservească comunitatea UAT comuna 
Gherghița- 1.171. 602, 60 lei, cu TVA;

-Slănic/Vărbilău: reducerea emisiilor de 
carbon în orașul Slănic și zonele adiacente prin 
achiziția de material rulant nepoluant și realizare 
stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice 
în oraș și zonele adiacente- 5.986.889, 29 lei, cu 
TVA;

-Breaza/Adunați: achiziția de mijloace de 

transport public, autobuze electrice, 10m, oraș 
Breaza- comuna Adunați-8. 833. 883,60 lei, cu 
TVA;

-Azuga/Bușteni- achiziție de mijloace de 
transport în comun nepoluante și stații de 
reîncărcare- 10,561,997.44 lei, cu TVA;

-Mizil: realizarea de piste de biciclete pe 
DJ100H în oraș- 1.000.841, 53 lei, cu TVA;

-Băicoi: infrastructură verde în oraș- 3.726. 
867,87 lei, cu TVA.

22 DE AUTOBUZE ELECTRICE PENTRU 
PLOIEȘTI ȘI ARICEȘTII RAHTIVANI
La Ploiești, proiectul autorității publice se 

va derula în parteneriat cu Primăria Ariceștii 
Rahtivani și presupune achiziționarea a 22 de 
autobuze nepoluante de 10 m, precum și a 22 
de stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare 
rapidă. Municipalitatea spune că „obiectivul 
general al proiectului este reprezentat de 
asigurarea, la nivelul municipiului Ploiești, a 
unui serviciu de transport public pentru călători 
sustenabil, efi cient și prietenos cu mediul, 
prin îmbunătățirea condițiilor de mobilitate și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Noile mijloace de transport vor înlocui 
autovehiculele mai vechi de 17 ani care se afl ă, 
în prezent, în parcul auto al operatorului de 
transport public local, S.C. TCE S.A Ploiești. 

Autobuzele vor deservi următoarele trasee: 
Ploiești-Parc Industrial Ploiești-Dacher-
sat Buda-West Park-Bau Elemente-Ploiești, 
respectiv, Ploiești-Rond R.A.R.- Bau Elemente-
Târgșorul Nou – Stoienești-Ariceștii Rahtivani-
Nedelea, cu traseul de retur pe ruta Ariceștii 
Rahtivani-Stoienești-Târgșorul Nou -Bau 
Elemente-Rond R.A.R.- Ploiești.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRAHOVA, DESTUL DE SLAB REPREZENTATĂ ÎN PRIMUL APEL DE 
PROIECTE, A PRIMIT FINANȚARE DOAR PENTRU 8 PROIECTE EUROPENE 

DEPUSE PENTRU COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL

Ministrul Cseke Attila a anunțat că 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației fi nanțează în prima 
fază 1.496 investiții, în 1.149 localități din 
România, prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR). Proiectele, în valoare 
totală de 7.126.942.691,89 lei, au fost depuse în 
cadrul primei runde de atragere de fonduri pe 
componentele Valul Renovării și Fondul Local 
din PNRR.
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ACCIDENT MORTAL ÎN INTERSECȚIA 
FULGA-BĂRĂITARU

În evenimentul rutier au fost implicate un 
autoturism condus de un tânăr în vârstă de 
32 de ani și un autocamion încărcat cu cartofi  
la volanul căruia se afl a un bărbat în vârstă de 
55 de ani. La fața locului, potrivit ISU Prahova, 
au intervenit o autospecială de stingere, o 
autospecială de descarcerare și două ambulanțe 
SMURD, dintre acestea una de terapie intensivă 
mobilă-cu medic. Echipajul medical a găsit o 
victimă, respectiv un tânăr în vârstă de 25 de ani, 
pasager în autoturism, în stop cardio-respirator. 
Din păcate, tânărul a murit. Conducătorii auto 
au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul 
fi ind de 0,00mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Totodată, conducătorul auto în vârstă de 32 de 
ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri 
medicale de specialitate. „În cauză, polițiștii 
rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii 
cauzelor și condițiilor în care a avut loc 
evenimentul rutier”, a precizat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Prahova.

ACCIDENT PE CENTURA DE VEST, ÎN ZONA 
PODULUI DE PE DN72

Accidentul rutier s-a produs după ce 
conducătorul unui autoturism, rămas în pană, a 
fost lovit de un TIR. La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției și echipaje medicale. 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 
anunțat că, din verifi cări, s-a stabilit faptul că 
persoana acroșată de TIR, un bărbat în vârstă 

de 78 de ani, este conducătorul unui autoturism 
rămas în pană pe marginea drumului. TIR-ul era 
condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani. Cei 
doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele 
fi ind negative. „În urma evenimentului rutier, 
bărbatul în vârstă de 78 de ani a fost transportat 
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate”, a precizat IPJ Prahova. Trafi cul 
rutier a fost restricționat pe banda nr.1 a sensului 
de mers Brașov către București.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CJ PRAHOVA A ALOCAT APROAPE 3 MILIOANE 
DE LEI PENTRU REPARAȚII LA CET BRAZI

Consiliul Județean Prahova a anunțat că, înainte de 1 noiembrie, vor fi  încheiate 
lucrările de reparații la cazanele 5 și 6 de la CET Brazi, cele care în mod 

tradițional sunt utilizate pentru a asigura agentul termic în sezonul rece. După ce 
aceste două grupuri energetice vor deveni funcționale, ar urma să intre în reparații 
cazanul 2, folosit în prezent de noul operator de termofi care al Primăriei Ploiești. 
După fi nalizarea lucrărilor, cazanele vor fi  predate administrației ploieștene. La 
cazanul cu apă fi erbinte nr. 2, deja transferat, lucrările ar urma să fi e derulate de 
către noul proprietar, conducerea CJ Prahova angajându-se că va sprijini Primăria 
Ploiești cu bani, în baza unui parteneriat.

Într-o informare publică, CJ Prahova, instituție acuzată parțial nefondat de 
sistarea apei calde în municipiu, arată: „CJ a semnat, în această toamnă, cinci 
contracte, toate prin încredințare directă, pentru repararea și expertizarea utilajelor 
din CET.  Valoarea totală se ridică la 2,92 milioane de lei. Mai precis, vorbim 
despre 890.000 de lei pentru reparații la cazanul 5 și turbina aferentă, 260.000 
de lei pentru expertizarea grupului 5, în vederea obținerii avizului ISCIR, ambele 
încredințate pe 13 septembrie, 715.000 de lei pentru reparații la grupul 6, 260.000 de 
lei pentru expertizarea grupului 6 și 800.000 de lei pentru lucrări la CAF 2, toate trei 
încredințate pe 28 septembrie.” Firma selectată este Remero Fil SA Brazi, societate 
care s-a ocupat de lucrări în CET și pe vremea Veolia Energie.

MARE CHIN CU LUCRĂRILE LA UPU A SJU PLOIEȘTI!MARE CHIN CU LUCRĂRILE LA UPU A SJU PLOIEȘTI!

Este posibil ca în luna noiembrie, probabil cel târziu în luna 
ianuarie, să se încheie lucrările de extindere a Unității de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, proiect fi nanțat din 
fonduri europene, prin POR 2014-2020. Lucrările au trenat din motive 
mai mult sau mai puțin obiective (noi zicem că mai puțin obiective!), 
iar termenul de fi nalizare a fost schimbat de vreo trei ori până acum. 
Înțelegem însă că este vorba numai despre noua clădire a UPU. Fișa 
tehnică presupunea însă și recompartimentarea UPU actual, deci sunt 
slabe speranțe ca întregul proiect să fi e fi nalizat la data mai sus avansată.

În luna martie 2019, Consiliul Județean Ptahova a semnat cererea 
de fi nanțare pentru proiectul european „Extindere, reabilitare, 

modernizare și recompartimentare unitate de primiri urgențe a Spitalului 
Judetean de Urgență Ploiești”. Proiectul a constat în: extinderea clădirii cu 
un corp nou în suprafață de aprox. 1.201,75 mp și recompartimentarea 
celui existent, în suprafață de 1.250,25 mp;  achiziționarea de echipamente 
și dotări medicale performante; reconfi gurarea și efi cientizarea circuitelor 
funcționale pentru personalul medical, pacienți și aparținători.

Valoarea totală a investiției a fost stabilită la 18.566.621,00 lei, din 
care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%)-4.785.900,00 lei, 
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (28%)-1.914.360,00 
lei, valoarea cofi nanțării eligibile (2%)-136.740,00 lei și valoarea neeligibilă 
din bugetul CJPH-11.729.621,00 lei. 

Proiectul avea ca termen de fi nalizare a lucrărilor data de 5 iulie 2021. 
La acea vreme, din cauza unor neînțelegeri între titularul proiectului 
(fi rma care a câștigat licitația) și subcontractant, stadiul fi zic al investiției 
nu depășea însă 40%, așa că a fost stabilit un nou termen pentru noiembrie 
2021. Cum nici acesta nu a fost respectat, a fost din nou prelungit cu un 
an. Vedem însă că executantul nu respectă nici această dată, solicitând o 
nouă păsuire. O păsuire ca să fi e terminată/dotată noua construcție, dar 
nu și toate datele proiectului, adică modernizarea și recompartimentarea 
actualului spațiu al UPU. Auzim că, după fi nalizarea extinderii, activitatea 
medicală se mută în partea nou creată și abia atunci vor continua lucrările 
în spațiul vechi.
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ACCIDENT ÎN PĂULEȘTI. DOUĂ AUTO 
IMPLICATE

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești au fost sesizați, prin apel 
112, cu privire la faptul că pe raza localității 
Păulești s-a produs în accident rutier soldat 
cu vătămarea corporală a unei persoane. „Din 
primele verifi cări efectuate a reieșit faptul că, 
o conducătoare auto în vârstă de 52 de ani, în 
timp ce se deplasa cu un autoturism pe raza 
localității Păulești a intrat în coliziune cu un 
alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă 
de 32 de ani. În urma producerii accidentului 
a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei 
auto. Cei doi conducători auto au fost testați 

cu aparatul etilotest rezultatul fi ind negativ. În 
urma investigațiilor efectuate la fața locului și 
conducătorul auto a fost transportat la spital”, 
a precizat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. Ulterior, potrivit IPJ Prahova, 
„întrucât bărbatul manifesta un comportament 
suspect a fost supus testării preliminare în 
vederea determinării existenței în organism 
a substanțelor cu efect psihoactiv, context în 
care s-a constatat faptul că acesta este pozitiv la 
substanța marijuana”. „În cauză, cercetările sunt 
continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de vătămare corporală din culpă și conducere 
pe drumurile publice a unui autovehicul sub 
infl uența substanțelor psihoactive”, a precizat 
IPJ Prahova.

ACCIDENT PE DN1B, LA BUCOV
Accidentul rutier s-a produs pe DN1B, 

pe raza localității Bucov, iar în evenimentul 
rutier au fost implicate două autoturisme. „Din 
primele date, un barbat, în vârstă de 51 de ani, 
în timp ce se afl a la volanul unui autoturism și 
circula pe DN1B, a intrat în coliziune cu un alt 
autoturism care se deplasa în fața sa. În urma 
producerii accidentului a rezultat vătămarea 
corporală a unei pasagere în vârstă de 46 de 
ani”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. Ambii conducători au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0. Trafi cul 
auto nu a fost afectat, a precizat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

S-A REDESCHIS CASTELUL
„IULIA HAȘDEU”, 

DIN CÂMPINA

Castelul „Iulia Hașdeu”, care gazduiește în același timp și sediul Muzeului 
Memorial „B.P.Hașdeu”, a fost redeschis de curând pentru publicul larg, 

iar noutatea absolută este că directoratul instituției câmpinene a fost acordat unei 
personalități de excepție din Republica Moldova, dar și din România, academicianul 
Valeriu Matei.

Clădirea a fost renovată printr-un proiect european, derulat prin POR 2014-
2020, fi nanțare obținută de fosta conducere a municipiului, preluată și dusă la bun 
sfârșit de actuala echipă a Primăriei Câmpina. Valoarea lucrărilor s-a ridicat la 
15,8 milioane lei, din care 13,37 milioane lei-fonduri europene nerambursabile, 2 
milioane lei -contribuția de la bugetul de stat și 314.584 lei-cofi nanțarea de 
la bugetul local.  Intervențiile au vizat restaurarea interioară și exterioară a 
castelului, a căsuței care găzduiește biblioteca, a clădirii de la intrare, a grădinii, a 
iluminatului arhitectural etc. Proiectul a inclus și o reamenajare a colecției de cărți 
și a documentelor de arhivă, dar și a realizării unui sistem electronic de informare 
cu touch-screen și holograme reprezentând personaje emblematice din istoria 
Castelului Hașdeu.

Lucrările au început în anul 2020, fi ind executate de asocierea Inspeti Building 
Restauration SRL Ploiești (liderul asocierii), Inspet SA Ploiești și Kalans Concept 
SRL Iași, cu doi subcontractori pentru partea de instalații de stingere, alarmare la 
incendiu și instalații electrice - Empire Project SRL Iași și Wintech Group SRL Iași. 

Castelul Hașdeu a fost construit în perioada 1893-1896 de scriitorul Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, în memoria unicei sale fi ice, Iulia, plecată în lumea de dincolo 
la doar 19 ani. În timp, edifi ciul a fost afectat de cutremure și bombardamente și 
a trecut prin mai multe lucrări de consolidare și restaurare. A fost transformat în 
muzeu pe data de 9 aprilie 1965.

ALIN MOLDOVEANU 
ANUNȚĂ CĂ 11 
BLOCURI ȘI 4 

ȘCOLI URMEAZĂ SĂ 
FIE REABILITATE 

PRIN PNRR

Primarul orașului Câmpina, Alin Moldoveanu, a anunțat 
că echipa administrației locale a depus un nou proiect 

ce urmează a fi  fi nanțat prin  Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 5, Valul Renovării, apelul al doilea. 
Acesta i-a acuzat însă pe consilierii PSD și PMP că au încercat să 
zădărnicească proiectul prin faptul că au refuzat să voteze ordinea 
de zi a ședinței extraordinare care avea în dezbatare acest subiect. 
Revenind, UAT a depus cererea de fi nanțare și documentația 
tehnică pentru reabilitarea energetică a 11 blocuri și a patru 
unități de învățământ: bloc 13 A, strada Republicii, bloc 17 B, Bd. 
Carol I, bloc 17 C, Bd. Carol I, bloc 17 D1, Bd. Carol I, bloc R 53, 
Bd. Carol I, bloc R 54, Bd. Carol I, bloc R 55, Bd. Carol I, bloc R 
56, Bd. Carol I, bloc R 58, Bd. Carol I, bloc R 59, Bd. Carol I, bloc R 
60 Bd. Carol I, clădirea de pe strada Golești a Colegiului Național 
„NGrigorescu” , corpul A al Liceului Energetic, Grădinița nr. 1 și 
Școala Generală nr. 3 Voila. 

Reamintim că, anterior, Câmpina a mai solicitat fi nanțare 
pentru reabilitarea blocurilor P1 și P3, de pe Bd. Carol I și B1, de 
pe str. Hașdeu.

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,

nu lucrăm decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 

important că putem spune clientului: 
„fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313
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TÂNĂR AGRESAT ÎNTR-UN MAGAZIN DIN 
BĂICOI. DOI BĂRBAȚI AU FOST REȚINUȚI

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au 
fost sesizați de către un tânăr în vârstă de 25 de 
ani, din comuna Cocorăștii Mislii, despre faptul 
că, în timp ce se afl a în incinta unei societăți de 
alimentație publică din oraș, ar fi  fost agresat de 
un alt bărbat. „Din verifi cări a reieșit faptul că, 
în jurul orei 04.30, în timp ce se afl au în incinta 
localului, între apelant și un alt bărbat în vârstă 
de 31 de ani, din orașul Plopeni, a izbucnit un 
confl ict verbal, care ulterior a degenerat, acesta 
din urmă fi ind lovit de apelant, moment în care, 
în altercație a intervenit un al treilea bărbat în 

vârstă de 50 de ani, tot din orașul Plopeni. În 
urma altercației, deși a suferit mai multe răni, 
tânărul nu a solicitat sprijinul unui echipaj 

medical, deplasându-se la domiciliul său de 
unde a anunțat organele de poliție. În urma 

verifi cărilor efectuate, persoanele bănuite de 

comiterea faptei au fost depistate și conduse la 

sediul poliției în vederea audierii”, a precizat 

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 

baza probatoriului administrat, potrivit IPJ 

Prahova, față de cei doi bărbați cu vârstele de 31, 

respectiv 50 de ani a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, urmând să fi e prezentați 
unității de parchet competente. În cauză, 
cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul 
unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de lovire sau alte violențe. 

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova a aprobat 
constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) „Mobilitate Prahova” 
pentru serviciul de transport public local, 
persoană juridică română, de drept privat și de 
utilitate publică. Din această nouă entitate fac 
parte Consiliul Județean Prahova, municipiul 
Ploiești, orașele Băicoi, Boldești- Scăeni, Plopeni 
și comunele Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, 
Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, 
Târgșoru Vechi, Valea Călugărească.

ADI Mobilitate are ca obiectiv general 
cooperarea unităților administrativ-teritoriale 
care o compun în scopul înfi ințării, organizării, 
reglementării, fi nanțării, exploatării, 
monitorizării și gestionării în comun a 
serviciului public de transport local, pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale 
membre, precum și îmbunătățirea mobilității 
integrate prin administrarea coordonată și 

fi nanțarea corespunzătoare a serviciilor publice 
de transport în zona de infl uență în transport a 
județului Prahova. 

Practic, asociația va avea, în viitor, următoarele 
obiective: să reabiliteze și să modernizeze 
infrastructura de transport conform Planului 
de Dezvoltare a Mobilității; să înfi ințeze/
dezvolte /modernizeze serviciul de transport 
local de persoane în interiorul localităților 
și între localitățile membre ale asociației; 
să realizeze în comun proiecte de investitii 
publice de interes zonal sau regional destinate 
înfi ințării, modernizării și/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilități publice aferente 
serviciului public de transport local; să elaboreze 
și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului 
public de transport local din cadrul asociației; să 
monitorizeze derularea proiectelor de investiții 
în infrastructură etc.

DEVIZ MODIFICAT 
LA REȚEAUA DE 

GAZE DE PE VALEA 
SLĂNICULUI

Consiliul Județean Prahova a modifi cat 
din nou devizul general al proiectului 

fi nanțat prin POIM, de înfi ințare a rețelei de 
distribuție gaze naturale în localitățile de pe 
Valea Slănicului, Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea Slănic. 

În iunie 2022, când a fost semnat contractul 
de fi nanțare în cadrul  Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, investiția avea 
o valoare de 150.989.246,42 lei, perioada de 
implementare fi ind estimată la 29 de luni.

O lună mai târziu, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 186/26.07.2022, devizul 
general a fost majorat la 207.394.434,08 lei (cu 
TVA). Creșterea costului cu 37,35% a fost pusă 
pe seama evoluției prețurilor materialelor din 
ultimii ani.

Luni, CJ a ajustat din nou valoarea investiției, 
devizul lucrărilor fi ind de 205.491.329,13 lei (cu 
TVA), fi ind vorba așadar de o ieft inire minoră, 
de aproape 2 milioane de lei.

Programul Active Citizens Fund România 
este fi nanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 
Obiectivul general al Granturilor este de a 
reduce disparitățile economice și sociale și 
a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 
state benefi ciare și statele donatoare (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia). Programul este 
administrat de către consorțiul compus din 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, 
Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse 

pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT 
și Frivillighet Norge, care acționează în calitate 
de Operator de Fond desemnat de către FMO – 
Ofi ciul Mecanismului Financiar al Granturilor 
SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund 
România vizează consolidarea societății civile și a 
cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor 
vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 
euro, programul urmărește dezvoltarea pe 
termen lung a sustenabilității și capacității 

sectorului societății civile, intensifi când rolul 
său în promovarea participării democratice, 
a cetățeniei active și a drepturilor omului și 
consolidând în același timp relațiile bilaterale 
cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia. Pentru mai multe informații despre 
Active Citizens Fund în România, vă rugăm 
accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru 
mai multe informații despre Granturile SEE și 
Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

ACTIVE CITIZENS FUND ROMÂNIA
Proiect derulat de ASOCIATIA TEREPII MIRACULOASE- SPERANȚA PENTRU VIITOR în parteneriat cu 

ASOCIAȚIA SINDROM DOWN PLOIEȘTI  cu sprijinul fi nanciar Active Citizens Fund România, program fi nanțat 
de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este Mobilizarea grupurilor vulnerabile în zonele 
insufi cient deservite – Asigurarea de terapii și aparatură medicală pentru 50 de copii și tineri cu dizabilități din Municipiul Ploiești

CJ PRAHOVA A APROBAT 
ÎNFIINȚAREA ADI MOBILITATE
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ACCIDENT GRAV PE AUTOSTRADA A3 

BUCUREȘTI - PLOIEȘTI
Accidentul grav s-a produs pe Autostrada A3 

București - Ploiești, la km 63, în evenimentul 
rutier fi ind implicate o autoplatformă și un 
autoturism. La fața locului, potrivit ISU Prahova, 
s-au deplasat patru echipaje de pompieri din 
cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Ploiești, 
cu o autospecială de stingere, o autospecială 
de descarcerare, două ambulanțe SMURD și o 
autospecială de primă intervenție și comandă. 
Pentru gestionarea operativă, a anunțat ISU 
Prahova, a intervenit și un elicopter SMURD. 
„La sosirea salvatorilor, două persoane erau 
inconștiente, una dintre acestea fi ind și 
încarcerată. Ulterior manevrelor de descarcerare, 

patru victime au fost transportate la spital”, a 
anunțat ISU Prahova. Astfel, un copil în vârstă 
de 4 ani și un tânăr în vârstă de 26 de ani au 
fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe 
Ploiești. O a treia victimă, o tânără în vârstă de 
27 de ani, care era în comă, a fost transportată 
cu elicopterul SMURD la un spital din București, 
iar cea de a patra victimă, o femeie în vârstă de 32 
de ani, care se afl a în comă, a fost transportată la 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

ACCIDENT PE STRADA REPUBLICII DIN 
BĂICOI. CE AU DEPISTAT POLIȚIȘTII

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi au 
fost sesizați despre faptul că pe strada Republicii 
din oraș s-ar fi  produs un accident rutier soldat 
cu pagube materiale. „În baza sesizării, polițiștii 

s-au deplasat la fața locului, din verifi cări 
stabilindu-se faptul că în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Republicii, un bărbat în 
vârstă de 59 de ani, din oraș, ar fi  intrat în coliziune 
cu un alt autoturism, ulterior autoturismul 
condus de bărbat fi ind proiectat într-un stâlp de 
electricitate. Întrucât la înmânarea documentelor 
solicitate, persoana în cauză emana halenă 
alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, 
care a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la 
o unitate medicală pentru prelevarea de mostre 
biologice de sânge”, a precizat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice.

2,6 MILIARDE DE EURO AU 
INTRAT ÎN ROMÂNIA PRIN PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
a încărcat, luni, o nouă tranșă de 250 de 

lei, cea de-a III-a, pe cardurile sociale oferite prin 
programul „Sprijin pentru România”. Valoarea totală 
a tranșei se ridică la 590.384.250 lei și va ajunge la 
2.358.359 de români. Reamintim că în program sunt 
prevăzute IV tranșe, în valoare cumulată de 1.000 
de lei, care sunt oferite o dată la două luni, până la 
fi nalul acestui an. Teoretic, până ieri, toți benefi ciarii 
ar fi  trebuit să aibă cardurile încărcate, pentru a putea 
achiziţiona alimente și mese calde. Bani utilizați 
pentru acest program provin din fonduri europene 
nerambursabile.

Comisia Europeană a aprobat prima cerere de plată depusă de România, în cadrul 
PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro, dintre care 1,8 miliarde sunt fonduri 

nerambursabile, a anunțat, la începutul acestei săptămâni, premierul Nicolae Ciucă. Acesta 
a mai afi rmat că, până la fi nal de octombrie, Bucureștiul va mai depune încă o cerere, în 
valoare de 3,2 miliarde de euro: „lucrăm la ultimele clarifi cări și avem convingerea că și 
aceasta va fi  acceptată.  De la începutul anului, ne-am concentrat pe îndeplinirea țintelor 
și jaloanelor și pe aducerea banilor europeni în țară, iar acum rezultatele încep să se vadă. 
Am ajuns la o capacitate de absorbție de peste 67%, iar la sfârșitul lui 2023 ne-am propus să 
fi m la un procent cât mai apropiat de 90%. Banii europeni ne vor ajuta să modernizăm și să 
transformăm România, dar și să răspundem așteptărilor cetățenilor. Suntem hotărâți să ne 
îndeplinim toate promisiunile făcute în programul de guvernare.”

VASILE DÎNCU A 
DEMISIONAT DIN FUNCȚIA 
DE MINISTRU AL APĂRĂRII

Ministrul PSD al Apărării, Vasile 
Dîncu, a anunțat luni că a demisionat 

din această funcție. El a dat vina cumva 
pe șeful statului pentru această decizie. 
Evident, ofi cialul a făcut anunțul pe rețelele 
de socializare, ca și cum astăzi România ar fi  
guvernată prin Facebook!

Iată ce-a scris Dîncu: „În cursul acestei 
dimineți, am înaintat prim ministrului 
României, Nicolae Ciucă, demisia mea din 
funcția de ministru al Apărării Naționale. 
Motivez gestul meu prin perspectiva 
imposibilității colaborării cu președintele 
României, comandantul suprem al Armatei. 
Consider necesară retragerea mea din această 
funcție pentru a nu prejudicia în niciun fel 
procesele de decizie și programele care necesită 
fl uiditate pe întreg lanțul de comandă și pentru 
a nu bloca o serie de proiecte absolut necesare 
pentru funcționarea optimă a Ministerului 
Apărării Naționale și a Armatei Române.”

În realitate, fostul ministru plătește cumva 
afi rmația care a pus țara în difi cultate, vizavi de 
războiul din Ucraina. Acesta a spus: „războiul 
va mai continua, singura șansă a păcii poate să 
fi e negocierea cu Rusia.” Declarația sa, contrară 
politicii de stat a României, a fost extrem de 
citată în presa din Rusia, aceasta fi ind de altfel 
poziția pe care Kremlinul o susține încă de la 
începutul invaziei și a fost reiterată odată cu 
alipirea celor patru teritorii ucrainene prin 
referendumurile de luna trecută.

Chiar președintele Ucrainei s-a arătat 
deranjat de afi rmațiile ofi cialului român pe 
care tocmai îl decorase în august:„Astăzi vreau 
să adresez acest apel al meu celor din lume care 
sunt supuși manipulărilor rusești cu privire la 
presupuse negocieri, despre presupunerile că 
numai negocierile pot pune capăt acestui crud 
război terorist rusesc. Dorește statul terorist 
pace? Evident că nu. O dovedește în fi ecare zi și 
în fi ecare noapte.”

A FOST 
ÎNCĂRCATĂ 

TRANȘA A III-A 
DE BANI PE 
CARDURILE 

SOCIALE
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VOI ȘTIȚI 
VREUNUL MAI 

PROST CA ADI?

Așa o fi . Dar n-am văzut vreun 
ADI condus cum trebuie. În 

schimb, toate partidele și-au perindat 
fruntașii ieșiți la vatră sau trași ușor și 
temporar pe margine, în posturi baban 
plătite din banii fraierilor, nu ai UE.

Să vă amintesc că la ADI Apă-Canal 
e un director PMP, la ADI Deșeuri este 
unul de la Pro-Ponta, la ADI Ținutul 
Vinului este unul de la PNL, așa cum a 
fost și la defuncta ADI Termo!?

Să vă zic și numele lor? Are rost? 
Sunt aceleași nume rotite de 10 ani din 
post călduț în post bunuț.

Să vă zic salariile lor? Are rost să ne 
facem sânge rău, văzând cât de ușor se 
câștigă bani nemeritați?

Nu mă judecați greșit, apreciez că 
se scoală oamenii să se ducă la muncă, 
dar s-au dovedit prin fapte că aceste 
ADI sunt doar loc de pripas și de tocat 
bani.

Vă reamintesc ultimul scandal 
cu ADI Termo, unde fostul director 
Tiseanu încasa bani fără să știe de ce și 
n-a fost in stare să vină nici măcar cu 
cea mai mică idee de deblocare a crizei 
apei calde din Ploiești.

Cum vă aduc aminte și de ADI 
Apă-Canal, făcută “vedetă” la ProTV, 
ca exemplu clar de incompetență și 
scurgeri de bani și de apă infestată.

Revenind însă la noul născut, ADI 
Mobilitate, am câteva întrebări: cine 
o să populeze noua entitate, de la ce 
partide, în ce procente sunt oameni 
plantă și în ce procent specialiști în 
transporturi?

În al doilea rând, dacă noul ADI 
va elimina transportul particular din 
localitățile din jurul Ploieștiului, ce rost 
își mai are licitația lansată de CJ pentru 
traseele din respectivele localități?

Iar dacă domnul Transportescu SRL, 
face investițiile impuse în caietul de 
sarcini al licitației și după unu-doi-trei 
ani îi este anulat contractul, nu rămâne 
și cu banii cheltuiți și în pagubă?

Întreb și eu așa, ca fraierul, mai ales 
că știu prea bine ce înseamnă riscul din 
mediul privat.

Iar la fi nal, dacă ADI (al lor-că al 
nostru e clar că nu e) Mobilitate va 
prinde viață cu bani de la CJ, UE și 
alteLE, ce specialiști în transporturi au 
partidele ca să pună în birouri, să facă 
strategii de efi cientizare, de analiză de 
piață, de control real al cheltuielilor cu 
reparațiile etc etc.

Nu de alta, dar la cât de hoț, prost 
și hrăpăreț e ADI ăsta, mi-e teamă că 
ADN-ul lui îl recomandă ca viitorul 
domn ADI EȘEC!

Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

INSTANȚA OBLIGĂ INSTANȚA OBLIGĂ 
CJ PRAHOVA SĂ CJ PRAHOVA SĂ 
ȚINĂ ÎN CÂRCĂ ȚINĂ ÎN CÂRCĂ 

DIRECȚIA DE PAZĂDIRECȚIA DE PAZĂ

Vineri, 21 octombrie, Tribunalul Prahova a 
judecat pe fond procesul prin care salariații 

Direcției de Pază, instituție afl ată în subordinea 
CJ Prahova, au contestat decizia de desfi ințare a 
structurii. Magistrații au decis să anuleze Hotărârea nr. 
2/27.01.2021 a Consiliului Județean Prahova prin care 
aleșii au aprobat acest lucru, fără însă a justifi ca public 
măsura. Sentința sună sec: „admite cererea principală. 
Admite cererea conexă. Admite cererea de intervenție 
principală. Anulează hotărârea nr. 2/27.01.2021, emisă 
de Consiliul Județean Prahova.” E drept, decizia nu 

este defi nitivă, CJ Prahova putând depune recurs în 
termen de 15 zile de la comunicare. Atunci când au luat 
hotărârea de a reorganiza instituția, prin desfi ințarea 
direcției, consilierii județeni au argumentat economia 
la buget de 11,568 milioane de lei anual, atât cât județul 
cheltuie cu structura căruia cu greu i se găsește utilitatea. 
Decizia instanței este destul de curioasă în sensul în 
care se opune organizării unei instituții publice așa cum 
cred decidenții că este corect, la un moment dat. Cu alte 
cuvinte, magistrații ne obligă pe noi toți să-i ținem în 
cârcă pe cei de la Direcția de Pază...

Continuare din pagina 1 Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Pentru Ploiești, parteneriatul vizează realizarea 
stației de epurare și canalizare în cartierul 

Mitică Apostol, în timp ce, pentru celelalte orașe și 
comune, asocierea presupune din partea CJ Prahova 
următoarele: identifi carea obiectivelor de investiții, 
elaborarea documentație tehnico-economice conform 
cerințelor legale în vigoare, identifi carea surselor 
de fi nanțare, pregătirea și depunerea documentaţiei 
aferente, execuția lucrărilor de realizare a obiectivelor 
de investiții.

Conducerea CJ Prahova a declarat că demersul 
(n.n-asocierea cu cele 48 de localități) vine în 
completarea celui mai important proiect de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată pentru județul 
Prahova, în valoare de 690 milioane de euro, din care 
85% reprezintă fonduri europene, semnat pe data 

de 3 octombrie 2020. Vorbim despre contractul de 
fi nanțare privind „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova”,  
derulat din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 
Acesta presupune investiții majore în 42 de 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. Acest din urmă proiect european 
are ca termen de fi nalizare anul 2025.

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA S-A 
ASOCIAT CU 48 DE LOCALITĂȚI PENTRU 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 

APĂ ȘI CANALIZARE

ȘASE CASE TRADIȚIONALE DIN DRAJNA, ȘASE CASE TRADIȚIONALE DIN DRAJNA, 
RENOVATE CU FONDURI EUROPENERENOVATE CU FONDURI EUROPENE

Președintele Iulian Dumitrescu a semnat contractul prin care Consiliul Județean Prahova va accesa fonduri 
europene în valoare de 2,1 milioane de lei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

pentru restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric din comuna Drajna. Proiectul depus de CJ în 
cadrul „Rutei satelor cu arhitectură tradițională”, denumit „Gospodării tradiționale în localitatea Drajna”, a 
fost admis spre fi nanțare în luna septembrie 2022. În mod practic, șase case cu valoare istorică incontestabilă, 
construite cu tehnici aparținând modelului tradițional, caracteristic Văii Teleajenului din sec. XVIII-XIX, vor fi  
restaurate și aduse la starea de gospodărie tradițională, ulterior urmând să fi e incluse în circuitul turistic.
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TACTICA CHINEI
Cultura inteligenţei și a culegerii de informaţii a câștigat o importanţă extraordinară pentru 

chinezi, iar abordarea lor pentru obţinerea de informaţii, care a fost întotdeauna departe de logica 
generală și purtând amprenta proprie, a fost adesea realizată printr-o combinaţie de trei modalităţi. 

Prima modalitate: Beijingul are uriașele sale active umane pentru a recruta mii de chinezi pentru 
a colecta cantităţi uriașe de informaţii. A doua modalitate, este să recrutaţi și să vă bazaţi pe serviciile 
a milioane de chinezi din toate ţările lumii și să extrageţi periodic informaţii pentru a ajunge la 
niveluri mai profunde de analiză a reţelei de date obţinute. A treia cale, cultivă încet și răbdător 
agenţi și străini pentru a desfășura operaţiuni de spionaj pe termen lung.

OCOLUL PĂMÂNTULUI

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

PENETRAREA SERVICIILOR DE 
INFORMAŢII 

China a reușit să realizeze o pătrundere fără 
precedent în rândul diplomaţilor și ofi ţerilor de 
informaţii americani și israelieni deopotrivă. 
Israelul se teme că multe părţi vor benefi cia de 
aceste informaţii, precum: informaţiile iraniene, 
Hezbollah din Liban, precum și multe alte agenţii 
de informaţii, care nu au relaţii de prietenie cu 
Israelul.

Serviciile de informaţii chineze și ruse 
încearcă, în mod constant, să obţină toate 
informaţiile, documentele, discursurile susţinute 
la toate conferinţele israeliene sau la care Israelul 
a fost participant.

Mossad-ul și alte servicii de informaţii 
israeliene se bazează pe aceste date, care sunt 
deţinute de Ministerul de Interne, pentru a 
recruta noi membri, fi e în interiorul, fi e din afara 
Israelului. Serviciile secrete israeliene, în special 
Mossad-ul, lucrează și la utilizarea identităţilor 
false sau sub pseudonim pentru a-și desfășura 
toate operaţiunile de securitate, fi e că este vorba 
de supraveghere și adunare de informaţii, de 
infi ltrare în anumite locuri sau de achiziţionare 
de echipamente sensibile.

Scurgerea unor astfel de informaţii către 
China sau alte state este dezastruoasă pentru 
serviciile de informaţii israeliene, deoarece 
acest lucru duce la posibilitatea de a le lega de 
activităţi care au loc în străinătate sub identităţi 
false. De asemenea, este posibil ca scurgerea 
acelor informaţii în care China a pătruns să ducă 
la zădărnicirea multor operaţiuni de securitate 
israeliene în străinătate sau să ducă la arestarea 
agenţilor Mossad prin intermediul agenţiilor de 
informaţii străine. 

RECRUTAREA AGENŢILOR DE CĂTRE 
CHINA

Mai presus de toate, prin verifi carea acestor 

date și informaţii scurse, este posibil să se constate 
persoanele în viaţă și personalităţile decedate ale 
căror identităţi sunt folosite de Mossad în misiuni 
secrete pentru a ascunde adevărata identitate a 
agentului israelian însărcinat cu îndeplinirea 
unei misiuni.

Ceea ce este cel mai important este urmărirea 
și ţintirea de către China a tuturor activităţilor 
și operaţiunilor Mossad-ului și urmărirea atentă 
a tuturor studenţilor arabi care studiază în 
industria militară și de apărare în străinătate.

Pe de altă parte, după succesul serviciilor de 
informaţii chineze în dezmembrarea completă 
a tuturor reţelelor americane de spionaj de pe 
teritoriul chinez, au apărut îndoieli cu privire 
la succesul Chinei în recrutarea diplomaţilor de 
la ambasada americană de la Beijing pentru a 
lucra pentru aceasta, ceea ce a determinat toate 
agenţiile de informaţii americane să formeze 
grupuri speciale de lucru ale elitei, cele mai 
experimentate și cele mai bune cotate fi ind fi e în 
cadrul FBI, fi e al CIA.

Ei au atribuit acestor grupuri sedii secrete 
pe care le-au ales cu meticulozitate în nordul 
Virginiei și i-au repartizat să analizeze fi ecare 
operaţiune și să studieze cu mare atenţie dosarul 
tuturor diplomaţilor care lucrează în ambasada 
americană la Beijing, indiferent de gradele lor 
diplomatice, de teamă să nu fi e recrutaţi de 
China.

Biroul principal responsabil cu recrutarea și 
verifi carea persoanelor alese din China pentru 
activităţi de spionaj este Ofi ciul de legătură al 
Ministerului Securităţii de Stat din Fuzhon, 
China. Elementele sale se răspândesc în întreaga 
lume într-o reţea descentralizată condusă de 
ofi ţerii principali.

CARACTERUL DISTINCTIV AL AGENŢIEI 
DE INFORMAŢII CHINEZE

Aici, observăm gradul de sofi sticare și 
avansare a serviciilor de informaţii chineze, care 
constă într-o gamă largă de agenţii de informaţii, 
departamente militare, birouri corporative, 
organe de partid și chiar instituţii de cercetare, 
universităţi și mass-media, toate acestea sunt 
supuse la două  structuri paralele de control, fi e 
de către guvernul central de la Beijing, fi e de către 
serviciile de informaţii ale Partidului Comunist 
din China, ale căror instituţii deţin puterea 
efectivă în ţară, în detrimentul guvernului însuși 
și poate îndeplini diverse sarcini operaţionale și 
administrative.

În general, Ministerul Securităţii de Stat 
al Chinei, care este principalul serviciu de 
informaţii chinez, a fost înfi inţat în 1983, prin 
fuziunea Departamentului Central de Investigaţii 
cu unităţile de spionaj ale Ministerului Securităţii 
Publice. Serviciul de Informaţii organizează toate 
structurile de informaţii ofi ciale și neofi ciale din 
ţară, cu excepţia armatei, care și-a menţinut 
propriul aparat de informaţii militare, care se 
afl ă sub supravegherea Partidului Comunist din 
China și nu sub controlul direct al guvernului.

Președintele chinez, tovarășul „Xi Jimping”, 
și-a îndrumat serviciile de informaţii să nu mai 
folosească angajaţii ambasadei în scopuri de 
spionaj și să se bazeze, în schimb, pe jurnaliști 
și oameni de afaceri, ca parte a unei strategii 
grandioase cunoscute sub numele de „ascunde 
strălucirea și hrănește misterul”, unde „Xi 
Jimping” dorea să-și extindă capacităţile ţării 
sale.

Aici găsim caracterul distinctiv al activităţii 
de informaţii chineze, care depinde nu numai 
de recrutarea agenţilor infl uenţi pentru a obţine 
informaţii corecte și sensibile, cât depinde 
de infi ltrarea activităţilor de informaţii și 
contrainformaţii inamice și a inamicului cu mii 
de informaţii.

Putem înţelege acest mod chinez de lucru 
în grupuri mici pentru a obţine informaţii, 
în normele sociale chineze, și în special în 
binecunoscuta tradiţie chineză „Guansky”, care 
înseamnă exploatarea reţelelor interpersonale 
și puternice pentru a infl uenţa evenimentele, 
o normă care a fost dezvoltată și transmisă 
afacerilor și economiei din China.

CUM RECRUTEAZĂ CHINA AGENŢI DE CUM RECRUTEAZĂ CHINA AGENŢI DE 
INFORMAŢII DIN RÂNDUL DIPLOMAŢILOR INFORMAŢII DIN RÂNDUL DIPLOMAŢILOR 

AMERICANI ŞI ISRAELIENIAMERICANI ŞI ISRAELIENI

Un analist de informaţii a ajuns la concluzia că cele mai ușor de recrutat  persoane au fost 
diplomaţii americani și israelieni. S-a atins un record maxim atunci când diplomaţii 

americani și israelieni au fot racolaţi de alte servicii de informaţii. În acest context, analistul de 
informaţii a încercat să descifreze modul în care aceștia au putut fi  racolaţi.
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Este curios cum un protest organizat de penalul Ilan Șor devine, pe 
zi ce trece, inclusiv prin contribuția unor organizații de apărare 

a drepturilor omului, aproape o cauză a libertății și democrației. Un 
grup de asociații civice și experți independenți, care și-au făcut auzită 
vocea în vremuri grele, sub regimul Voronin și în statul capturat de 
caracatița Plahotniuc-Platon-Dodon și... culmea! Shor, se revoltă azi că 
manifestanților pe care acesta din urmă îi remunerează și-i manipulează 
nu le este respectat dreptul la protest.

DACĂ E LEGE, SĂ FIE DACĂ E LEGE, SĂ FIE 
PENTRU TOȚI. DESPRE PENTRU TOȚI. DESPRE 

„SUBTILITĂȚILE” „SUBTILITĂȚILE” 
CAZULUI SHORCAZULUI SHOR

Pe 14 octombrie, poliția 
a intervenit în forță 

pentru a opri o nouă tentativă 
a greviștilor lui Șhor de a bloca 
bulevardul Ștefan cel Mare. Pe 6 
octombrie a înlăturat corturile 
acestora. Poliția a respectat 
prevederile Comisiei pentru 
Situații Excepționale care a 
instituit anumite restricții, 
stipulând că protestele se pot 
desfășura într-un interval de 4 
ore, fără blocarea carosabilului. 
Asociații civice consideră că 
forțele de ordine au acționat 
„disproporționat” evacuând 
corturile nu doar de pe 
carosabil, ci și de pe trotuarele 

din fața parlamentului și președinției. Poliția respinge aceste acuzații și susține 
că a găsit în corturile lui Șhor arme, produse pirotehnice, răngi metalice și 
alte obiecte interzise, care nu aveau ce căuta în cadrul unui „protest pașnic”. 
Dovezi că manifestanții voiau să provoace o destabilizare a ordinii publice, 
constituind un pericol la adresa siguranței naționale. Lucrurile, credem, ar 
trebui explicate pentru cei ce nu înțeleg ce se întâmplă de circa o lună de zile 
în centrul Chișinăului, pentru cetățenii mai puțin „dedulciți” la subtilități 
legislative. Și, explicându-le, să punem niște întrebări la care să răspundă 
experții în drept civil, penal, constituțional etc.

Mai întâi să schițăm un portret al organizatorului „de peste mări și țări” 
al protestului. Ilan Shor nu e un revoluționar în exil, nu e un martir al 
cauzei naționale, nu este un director de conștiință, cum au fost Saharov 
sau Soljenițîn, nu este Corneliu Coposu, Doina Cornea, Paul Goma sau 
Dorin Tudoran. Shor nu e persecutat de un regim fascist sau comunist. E 
un devalizator și mituitor autodeclarat (a afi rmat de mai multe ori că i-a 
dat bani lui Dodon și altor politicieni, contra servicii, și-a făcut chiar un 
autodenunț la procuratură, susținând că i-a oferit lui Vlad Filat șpagă de 
250 de milioane dolari, arestat și întemnițat fi ind nu Shor-corupătorul, 
ci Filat-ispititul). Cauza lui Shor e mult mai ternă: omul vrea să scape de 
dosarul fraudei bancare în care este inculpat. Cel care a 
violat legea invocă acum... legea pentru a-și apăra dreptul 
la protest. Si asta pentru simplul fapt că legea, în ceea ce 
îl privește, nu și-a făcut datoria. În societate se discută nu 
esența „cazului Shor”, nu scopul declarat al acestor proteste 
– debarcarea actualei guvernări, instaurarea unui regim 
prietenos cu marii penali și favorabil intereselor rusești. 
Se discută „lucrul în sine”, un fel de colocviu în care se 
dezbat materii subtile, aproape eterate, recte: dreptul la 
protest al unui infractor. În timp ce „Bizanțul e asediat 
de turci” – și nu e o metaforă gratuită, dacă ne gândim la 
cât de vulnerabilă este Republica Moldova în fața Rusiei 
agresoare.

Reproșul asociațiilor civice adresat actualei puteri 
poate fi  tradus astfel: „Scopul nu scuză mijloacele. 
Feriți-vă să deveniți asemeni celor care v-au prigonit 
pe voi când erați în opoziție. Dreptul la protest este 
sacru în democrație.” Perfect de acord. Însă legea ar 

trebui să fi e egală și pentru „asupritori”, și pentru „prigoniți”. Și dacă 
acceptăm asta, asociațiile civice și experții care semnalează abuzurile 
autorităților ar fi  bine să explice cetățenilor cât de legitim e un protest 
plătit din banii furați de la ei, cetățenii. Dacă e lege, să fi e pentru toți, 
chiar și pentru Shor. Or, există numeroase mărturii că manifestanții sunt 
plătiți. A spus-o chiar Shor într-un mesaj video, bravând și amenințând 
că se va răfui cu actuala guvernare de la Chișinău: „Recunosc că fac 
asta (plătesc protestatarii –  n. n.), pentru că voi, nenorociților, i-ați 
adus la sărăcie. Ei nici măcar nu pot să-și apere singuri drepturile. 
Nu-mi sunt interesante dosarele voastre false. Scuip pe procuratura 
voastră, pentru că e falsă, ieft ină, ilegală și capturată. După ce vom veni 
la putere, ne vom lămuri: cine a furat, de unde a furat și de ce a furat”. 
Tot de dragul statului de drept, asociațiile civice s-ar cuveni să insiste ca 
Shor să se pună la dispoziția justiției. Așa ar fi  corect. Cu abilitățile sale 
uluitoare, ar putea obține anularea primei sentințe (7,6 ani de închisoare) 
și chiar deplina sa achitare. Sau poate ataca la CEDO un verdict „inuman”. 
Ce drept moral are Shor să acuze actuala guvernare că a sărăcit populația, 
dacă nu Maia Sandu, ci el, Shor și complicii săi, au furat miliardul?

Într-o postare recentă, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, acuză 
deciziile eronate ale justiției, care au scos-o pe Marina Tauber din arestul 
la domiciliu și au plasat-o sub control judiciar. Ministrul deploră faptul că 
respectivii magistrați ignoră esența problemei, și anume fi nanțarea ilegală 
a unui partid politic, de care este acuzată Tauber, colega de partid a lui 
Shor. E greu cu moldovenii. Unii se revoltă că li se încalcă dreptul la un 
protest pentru care sunt plătiți de un tâlhar dovedit – și raționamentul 
lor ignoră războiul de lângă noi și nu identifi că în mod corect vinovații. 
Alții se supără că hoții n-au fost băgați la închisoare și, aplicând la rândul 
lor o judecată superfi cială ce nu ține seama de separarea puterilor în stat 
și de „independența procesuală a procurorilor și judecătorilor”, își pierd 
încrederea în actuala putere care a promis stârpirea corupției și încă nu 
s-a ținut de cuvânt...

O concluzie, simplă. Pe măsură ce guvernarea caută soluții la o 
criză economică provocată din exterior și încearcă să accelereze lupta 
anticorupție, riscând să fi e criticată că nu respectă procedurile. Iar 
bolșevicii, vorba lui Lenin, au nevoie de 5 minute de democrație ca să 
ajungă la putere, să sugrume democrația și orice manifestare de civism. 
Cine uită lecțiile istoriei riscă să-i repete ororile.

Vitalie Ciobanu, scriitor
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17 membri ai PP „ȘOR” au fost plasați în arest la domiciliu, iar 5 în 
penitenciarul nr.13 după ce, pe 20 octombrie, procurori PA și ofi țeri CNA 
și SIS au descins cu percheziții la membri ai formațiunii. În total au fost 
efectuate 55 de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale 
persoanelor suspecte din mai multe raioane, a precizat șefa PA Veronica 
Drăgălin. 

Perchezițiile efectuate la membri și simpatizanți ai PP „ȘOR” s-au 
soldat cu ridicarea a 20 de pungi negre, cu sume în lei și dolari estimate 

în total la aproximativ 3,5 milioane de lei. Pungile poartă o etichetă albă cu 
inscripția „Boos” și înscrisuri de mână a raioanelor cărora sunt destinate. 
Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție, a declarat în cadrul 
unui briefi ng că urmărirea penală a documentat metoda de distribuție a 
banilor și în săptămânile anterioare, concluzionând că sume similare de 
bani reprezintă cheltuieli săptămânale pentru remunerarea protestatarilor. 
Potrivit ei, investigațiile includ utilizarea măsurilor speciale autorizate de 
judecători de instrucție: interceptări telefonice ce surprind conversații 
între persoanele responsabile de distribuirea banilor și cele care îi acceptă 
pentru a plăti protestatarii, precum și alte cheltuieli ale formațiunii. 
Judecătorii au autorizat de asemenea urmărirea vizuală, înregistrări de 
imagini și convorbiri la primirea și transmiterea banilor. Pe parcursul 
mai multor luni în procesul de investigație au fost identifi cate persoanele 

responsabile de distribuirea unor sume mari în numerar și identifi cate 
cele care au primit numerarul, a fost documentată plata în numerar către 
persoane transportate în capitală pentru a participa la protestele din 
fața Președinției și Parlamentului. Ancheta a mai folosit informații de la 
jurnaliști de investigație spre a urmări pistele și documenta aceste tipuri 
de plăți. Totodată au fost audiate mai multe persoane, unele dintre care 
au cooperat cu ofi țerii de urmărire penală, identifi cându-se mecanismul 
distribuției de numerar. Probele acumulate demonstrează cu prisosință 
transmiterea banilor de către grupul criminal organizat al lui Ilan Shor 
pentru transportare și participare la proteste.

Veronica Drăgălin și-a confi rmat procedura investigației și printr-un 
caz concret din ajunul demarării perchezițiilor. „Seara, începând cu ora 
23:00, o echipă de trei procurori de la PA și mai mulți ofi țeri CNA au 
efectuat urmăriri vizuale pentru a documenta distribuirea banilor de către 
persoanele suspectate. Pe la ora 5 dimineața, a doua zi, o persoană a fost 
identifi cată părăsind Chișinăul cu o geantă și deplasându-se spre nordul 
republicii. În jurul orei 7:00 persoana a fost reținută în fl agrant când 
transmitea bani unui lider al organizației raionale a PP „ȘOR”. 

Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Ilan Shor a recunoscut că banii 
sunt ai săi, dar nu 3,5 mln., ci 5,5 mln. și că guvernarea a „furat de la 
oamenii de rând banii destinați pentru transport și hrană”, că Maia Sandu 
se teme teribil de protestele antiguvernamentale și face tot posibilul pentru 
a le zădărnici. „Pe lângă teama de proteste, actuala guvernare urmărește 
să le ia oamenilor și ultima bucată de pâine de la gură, să-i împiedice să 
ajungă la manifestațiile antiguvernamentale”. Mai mult, hoțul fugar nu s-a 
sinchisit să vină și cu amenințări: „Maia Sandu, te asigur că toate aceste 
acțiuni nu ne vor opri să obținem ce ne-am propus. Și anume, să părăsiți 
țara, iar în Moldova să fi e organizate alegeri parlamentare anticipate 
oneste, care ne vor permite să construim un stat în care fi ecare cetățean să 
trăiască bine, să aibă parte de confort și siguranță”. 

Duminică, 23 octombrie, protestele au continuat. Doar că de această 
dată numărul lor s-a mai subțiat – potrivit poliției nu au fost decât circa 
trei mii jumătate de participați.

RÂNDURILE PROTESTATARILOR RÂNDURILE PROTESTATARILOR 
PARTIDULUI „ȘOR” SE RĂRESCPARTIDULUI „ȘOR” SE RĂRESC

M. BAIBOLEANU

„COMITETUL DE SALVARE NAȚIONALĂ” AL LUI SHOR?„COMITETUL DE SALVARE NAȚIONALĂ” AL LUI SHOR?
De la 1991 încoace, numărul 

partidelor în Republica 
Moldova a ajuns la circa 60, dar nu 
există nici unul după care lumea să 
tânjească și să-l mai ceară o dată la 
guvernare. Au avut câștigul în mâini. 
Unde-i? Ce am câștigat cu ei? Astăzi, 
în politica activă suntem (?!) cu două 
partide: PAS la guvernare și „partidul 
Shor” în pretinsă opoziție. În realitate, 
după ce PPDA și PUN au căzut din 
ecuația parlamentarelor din 2021, 

iar PAS a câștigat alegerile, ne-am pomenit cu o guvernare fără opoziție 
parlamentară. Socialiștii „au coborât pânzele”, după ce cârmaciul lor, Igor 
Dodon, a intrat pe mâna procurorilor, iar „Ilan-dezertorul” și „partidul 
Shor”, implicați în tot felul de scandaluri de corupție și spălări de bani, 
mai încercând să-și ascundă esența criminală în spatele protestelor și 
amărâților de protestatari. Cum tot ei i-au furat și sărăcit, nu sunt opoziție, 
ci niște sezonieri politici. Deși s-ar putea ca „fugarul” să fi e slugă la doi 
stăpâni nu-i exclus ca acesta să fi e și unul dintre motivele din care nimeni 
la Chișinău nu răscolește în sacii cu bani ai lui Shor, băgați în proteste 
și comediile politice cu „Shor salvatorul”. Chiar și după 31 de ani de la 
independență să ne lăsăm (cei care se lasă) prostiți și purtați de alde niște 
„nema mamî”, „nema papî” pe ulițele Chișinăului și să le strigăm lozincile 
„Jos…” și „Victorie”. Victorie pentru cine? Trageți ușurel cu ochiul peste 
numele conducerii așa-zisului Comitet de Salvare Națională. E-e-e? E clar, 
măcar acum, pentru ce a avut nevoie Shor de voi și de protestul vostru?

Între timp, pe 19 octombrie , de dimineață, Natalia Gavrilița și-a urcat 
miniștrii în tren și au plecat la Ungheni, pentru o nouă ședință în deplasare 
a Guvernului. Este a treia la număr, de la învestire (6 august 2021). Primele 
două s-au desfășurat la Bălți (6 iulie), după care la Cahul (23 septembrie). 
Câte vor mai urma greu de spus. Prim-ministra e dispusă ca „ședințele 
în afara Chișinăului să devină o tradiție”. De ce nu? Cui strică încă o 

tradiție? Contează, însă, la ce bun? Contează oportunitatea acestor ședințe 
pentru regiunile în care se merge. Dacă e la Soroca – pentru Soroca, dacă 
e la Dondușeni – pentru Dondușeni, dacă e la Basarabeasca – pentru 
Basarabeasca și tot așa. O ședință în deplasare nu e doar schimbarea 
ședințelor cu locul, că altfel asta va semăna mai degrabă a colind, iar 
tradiții, în acest sens, noi deja avem. Ordinea de zi a acestor ședințe 
trebuie consacrată teritoriului în care se merge, problemelor, nevoilor 
de dezvoltare. Autoritățile locale asta ar vrea să se întâmple, dacă vor fi  
întrebate, iar dacă nu vor fi  întrebate și li se va cere doar să pregătească sala 
pentru ședințe, degeaba pornim pe drumuri. De ce zic asta? Am parcurs, 
fugitiv, ce-i drept, ordinea de zi a ședinței de la Ungheni, după care am 
trecut cu vederea și peste cele de la Bălți și Cahul. Trei agende pline de 
chestiuni care nu au nici o tangență cu problemele celor trei teritorii în 
care s-a mers. Dacă pe ordinea de zi a ședinței de la Cahul mai găsim 
două chestiuni, care vizează zona – e vorba de ridicarea unui monument 
poetului Andrei Ciurunga (Robert Cahuleanu) și a unei compoziții 
arhitectural-monumentale în memoria victimelor deportărilor sovietice – 
în celelalte două cazuri, nici atât. Nici o chestiune consacrată teritoriului. 
Care a fost sensul ca guvernul să lase Chișinăul și să meargă la Ungheni 
pentru a examina, spre exemplu, chestiunea „privind inițierea negocierilor 
și aprobarea semnării Acordului adițional, încheiat prin schimb de note, la 
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Universităților 
Parțial sau Integral de Limbă Franceză – Universitatea Rețelelor de 
Expresie Franceză relativ la Filiala Biroului Europa Centrală și Orientală 
a Asociației Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză, 
semnat la Hanoi la 13 noiembrie 1997”? Pentru asta era nevoie să plece 
executivul la Ungheni? Nu are raionul problemele sale, pentru care s-ar 
cere o implicare mai rezultativă a Guvernului în rezolvarea lor? Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (ministru Andrei Spânu) lipsește 
aproape în totalitate de pe orbita acestor ședințe în deplasare. Și-atunci 
care-i rostul acestor ședințe? Cine are nevoie de eforturi în gol? O ședință 
în deplasare a Guvernului trebuie să lase „urme” acolo unde a avut loc, 
presa locală să aibă ce refl ecta, lumea să aibă ce discuta (poate și admira), 
oponenții Guvernării – ce invidia. 

Petru GROZAVU, jurnalist, 
Ziarul de Gardă
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În Japonia, există o lege care indică circumferinţa pe care angajaţii cu vârste între 40 și 74 
de ani trebuie să o aibă în talie. Astfel, obezitatea este practic interzisă prin lege. 

Încă din 2008, toate fi rmele au obligaţia de a-și măsura angajaţii în cadrul vizitei medicale 
anuale. Limita pentru circumferinţa taliei la bărbaţi este de 83 cm, iar la femei – 90 cm. 
Raţionamentul legii controversate este reducerea numărului de îmbolnăviri cauzate de 
obezitate, precum bolile cardiovasculare, dar și diabetul. Mai mult decât atât, guvernul 
japonez consideră că această lege va micșora chiar presiunea pusă asupra sistemului de 
sănătate și cheltuielile aferente.

Japonia se numără printre ţările cu cea mai mică rată de obezitate din lume, alături de 
Coreea de Sud. Pe lângă măsurătorile obligatorii, legea a stabilit și un obiectiv pentru fi rme: 
reducerea numărului de salariaţi supraponderali cu 10%, până în 2022, și cu 25%, până în 
2025. Dacă nu se conformează, ele riscă amenzi, informează Agerpres.

De 7 august 1975, la o biserică romano-
catolică din Madrid a avut loc o ceremonie 

de înmormântare a unui fost ofi ţer nazist care a 
servit ca gardă de corp a lui Adolf Hitler. Printre 
cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu 
decedatului a fost și un spion israelian.

CARIERA LUI OTTO SKORZENY
Oricât de bizar pare, un bărbat evreu 

a participat la înmormântarea unui nazist. 
Yosef „Joe” Raanan, un agent Mossad, a crescut 
detestând persoana decedată, deoarece pierduse 
mulţi membri ai familiei în timpul Holocaustului. 
Dar, de-a lungul timpului, Raanan a ajuns să-și 
aprecieze și să-și admire colegul, aducându-i un 
omagiu la înmormântare.

Coleg? Da, nazistul mort a fost un agent 
Mossad. A lucrat pentru mai multe guverne din 
Europa, Orientul Mijlociu și America de Sud 
după cel de-al Doilea Război Mondial. Omul 
care a murit a fost Otto Skorzeny, cândva cel mai 
periculos om din Europa. Skorzeny  a reușit una 
dintre cele mai îndrăzneţe misiuni din timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, salvarea lui 
Benito Mussolini din captivitate.

Dar cum a ajuns să lucreze pentru Mossad? 
Skorzeny s-a născut pe 12 iunie 1908, la Viena. 
Strămoșii săi erau din Polonia. A fost inginer 
civil și era pasionat de scrimă. În 1932, s-a 

alăturat partidului nazist austriac. Skorzeny 
a vrut să fi e pilot după izbucnirea celui de-al 
Doilea Război Mondial în 1939. La 31 de ani, 
Laft waff e l-a respins pentru că era prea înalt și 
prea bătrân. Hotărât să se alăture războiului, 
a devenit membru al Wafen SS. S-a înrolat în 
divizia LSSAH a SS care era regimentul de gardă 
de corp al lui Hitler.

În timpul bătăliei de la Moscova din 1941, 
sarcina lui Skorzeny a fost să captureze canalul 
Moscova-Volga și să deschidă ecluzele barajului. 
Planul era să inunde Moscova, transformând-o 
într-un lac masiv. Operaţiunea a fost anulată 
când naziștii nu au reușit să cucerească Moscova 
și au fost forţaţi să se retragă. În ianuarie 1942, o 
bucată de șrapnel l-a lovit pe Skorzeny la ceafă. 
Întrucât era un atu valoros, înaltul comandament 
l-a trimis departe de Frontul de Est. Skorzeny a 
primit Crucea de Fier pentru curaj și și-a luat 
puţin timp liber pentru a se recupera.

MISIUNILE CARE L-AU FĂCUT 
CELEBRU

Skorzeny nu avea experienţă în domeniul 
spionajului. Dar i-a înţeles rapid potenţialul. În 
memoriile sale, el spune că o echipă de agenţi 
ar putea obţine aceleași rezultate ca o întreagă 
divizie germană. Înaltul comandant german i-a 
oferit lui Skorzeny ocazia de a-și pune teoriile la 
încercare.

Prima sa misiune a fost să perturbe logistica 
aliaţilor în Orientul Mijlociu. Parașutiștii SS au 
aterizat în nordul Iranului pentru a mitui tribul 
Qashqau pentru a ataca rutele de aprovizionare 

britanice și americane către Uniunea Sovietică 
care treceau prin Iran. Triburile erau la bord, 
dar când naziștii au rămas fără aur, Qashqau a 
dezertat la britanici, ducând la eșecul operaţiunii.

Următoarea operaţiune l-a făcut celebru pe 
Skorzeny. Treaba lui era să afl e unde era ţinut 
fostul lider italian Benito Mussolini și să-l aducă 
în Germania. După un vot de neîncredere, 
Mussolini a fost demis de la putere și arestat de 
poliţie. Hitler dorea ca Mussolini să fi e adus în 
Germania înainte ca aliaţii să ajungă la dictatorul 
italian. Această misiune era cunoscută sub 
numele de Operaţiunea Oak. Temându-se de 
o misiune germană de salvare a lui Mussolini, 
poliţia militară italiană îl mutase de mai multe 
ori pe  dictator.

La momentul operaţiunii Oak, Mussolini 
era ţinut la Hotelul Campo Imperatore. 
Ascunzătoarea se afl a pe un vârf de munte, 
care avea acces limitat. Pe 12 septembrie 1943, 
Skorzeny a realizat o salvare îndrăzneaţă 
aruncând în aer oameni folosind planoare. A 
intrat în hotel, l-a luat pe Mussolini și a plecat 
împreună cu el.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Skorzeny a întreprins mai multe misiuni secrete. 
Una dintre acestea a fost încercarea de a-l 
captura pe Josef Broz Tito. Skorzeny a reușit să-l 
determine pe liderul maghiar, amiralul Miklos 
Hortny și să-l înlocuiască cu Arrow Cross. După 
război, el a plănuit să conducă un grup secret 
care să lupte împotriva Aliaţilor din Europa de 
Vest folosind tactici de gherilă.

Va urma

GARDA DE CORP A LUI 
ADOLF HITLER A FOST 

AGENT AL MOSSAD-ULUI (I)

OBEZITATEA, INTERZISĂ PRIN LEGEOBEZITATEA, INTERZISĂ PRIN LEGE
Otto Skorzeny după ce la salvat pe Mussolini
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Cristina Toma  
COCHINESCU

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

SFÂNTUL CUVIOS DIMITRIE BASARABOV- SFÂNTUL CUVIOS DIMITRIE BASARABOV- 
OCROTITORUL BUCUREȘTILOR OCROTITORUL BUCUREȘTILOR 

Sfântul  Dimitrie Basarabov  s-a născut 
în sudul Dunării, în jurul anului 1300, 

când acest teritoriu sud-dunărean constituia, 
sub conducerea fraţilor Ioniţă şi Asan, 
Imperiul Româno-Bulgar, destrămat odată 
cu pătrunderea turcilor. Târnovo, Ruse şi alte 
oraşe erau renumite pentru credinţa puternică 
a locuitorilor lor. Sfântul Dimitrie cel Nou s-a 
născut în localitatea Basarabov, aproape de 
oraşul Ruse, într-o familie de țărani. A crescut în 
lipsuri şi-n mare nevoinţă, de-aceea a fost obligat 
să-şi câştige pâinea îngrijind vitele şi făcând 
diferite munci sătenilor. Cu toate acestea, de mic 
s-a dovedit a avea o fi re evlavioasă, fi ind blând 
şi ascultător faţă de părinţii săi, plăcându-i să 
meargă la biserică şi făcând milostenie celor mai 
săraci decât el, chiar din puţinul pe care-l avea, 

ca şi Cuvioasa Parascheva. Crescând, a părăsit 
satul natal şi a început să cerceteze mănăstirile 
din jur, care erau numeroase în vremea aceea, şi, 
cuprins de dor, de râvnă şi de dragoste pentru 
Duhul Sfânt, s-a retras într-o mănăstire, apoi, 
după scurt timp, într-o peşteră, unde a continuat 
să vieţuiască de unul singur. Se pare că era un loc 
retras, unde stăteau marii asceţi, marii isihaşti, 
care-şi petreceau viaţa în rugăciune neîncetată şi 
în înfrânare.

Nu ştim care au fost ispitele şi nevoinţele 
acestui cuvios, dar putem să înţelegem că nu au 
fost deloc uşoare, nu atât prin lipsa hranei, de 
care el însuşi s-a îndepărtat, mulţumindu-se cu 
ceea ce-i oferea pădurea. Se ştie că toţi cei care se 
străduiesc să ducă o astfel de viaţă, să se ferească 
de auzire, de vedere, de judecare, toţi cei care 
vor să sporească în fi inţa lor bucuria prezenţei 
cu Hristos, fără ca această bucurie să mai fi e 
umbrită de gânduri, de imagini, de discuţii sau 
de fapte rele, toţi au de îndurat de la diavol multe 
rele, prin care acesta încearcă pe orice cale să-i 
tulbure. Se spune că marele Antonie Pustnicul, 
care se nevoia în pustia Egiptului, în jurul 
anului 100, avea în preajma lui legiuni întregi 
de demoni, care încercau să-l prindă cu ceva, 
în timp ce deasupra cetăţii Alexandriei, unde 
se găseau toate păcatele, era un singur diavol, 
care stătea fără ocupaţie, nemaiavând pe cine să 
ispitească. Aşa au fost şi nevoinţele Cuviosului 
Dimitrie cel Nou şi numai Dumnezeu ştie în ce 
formă şi-a încheiat viaţa.

Un cunoscut duhovnic al zilelor noastre, de 
la Mănăstirea Sâmbăta, părintele arhimandrit 

Teofi l Părăian, spune că lipsa gândului la 
Dumnezeu umple lumea de păcate. Vedem că 
noi, cei care ducem o viaţă obişnuită, avem multe 
momente în cursul zilei în care nu ne gândim la 
Dumnezeu, pentru că, dacă ne-am gândi, nu 
am mai spune vorbe de ocară, nu am mai spune 
vorbe de scădere, nu am mai face fapte care să 
ne dăuneze nouă şi semenilor noştri şi alta ar fi  
viaţa lumii. Dar cei care fac fapte rele, cei care 
consumă droguri, cei care comit acte de violenţă, 
de terorism, aceia cu siguranţă nu se gândesc 
nicidecum la Dumnezeu, fi indcă, dacă s-ar 
gândi la El, aceste acte nu s-ar mai petrece în 
lumea de astăzi. De aceea, noi, creştinii, suntem 
meniţi de Dumnezeu să fi m lumina lumii, sarea 
care dă gust bucatelor, aluatul care dospeşte 
frământătura. Aceasta înseamnă că, urmând 
sfi nţilor, cuvioşilor, mărturisitorilor vieţii cu 
Hristos, şi noi trebuie să ne străduim să sporim 
rugăciunea şi faptele cele bune. Atunci când 
simţim că ispitele caută să ne copleşească, să fi e 
mai tari decât credinţa şi voinţa noastră, atunci 
când mintea nu ne ajută sufi cient, atunci, mai 
mult decât oricând, trebuie să cerem ajutorul şi 
rugăciunile sfi nţilor. Oricare ar fi  încercarea şi 
primejdia în care ne-am afl a, să rostim cea mai 
simplă şi cea mai scurtă rugăciune: „Doamne, 
Iisuse Hristoase, Preasfântă Fecioară, Maica 
Domnului, Sfi nţilor Îngeri, Sfi nţilor Apostoli, 
Sfi nților Mucenici şi toţi Sfi nții, ajutaţi-mă!” O 
astfel de rugăciune are întotdeauna puterea de-a 
străbate spre Dumnezeu şi de a ne aduce liniştea 
şi sporul pe care le dorim.

Prima noapte în India. Frig şi umezeală.
M-am trezit odihnită, fără alarmă. 

Mi-am dat seama în scurt timp că telefonul 
meu facuse un up date peste noapte, după 
care s-a închis, astfel încât am ratat plecarea 
cu grupul către medicii tibetani... Cu o 
fărâmă de semnal, am reuşit să iau legătura cu 
grupul şi să ajung şi eu la un renumit medic 
care, pur, şi simplu, mi-a palpat încheietura 
mâinii drepte şi m-a întrebat dacă vreau să-i 
spun ce mă deranjează. După ce i-am răspuns 

scurt că am o problemă cu tiroida, mintea mi s-a blocat total şi i-am spus 
că nu am nimic, aşa că a început el să turuie. Ai o durere aici? Şi a apăsat pe 
spatele lui exact punctul din partea stângă unde mă doare ascuțit de vreo 
2 ani. Ai probleme cu piciorul? Şi mi-a atins genunchiul stâng, unde am 
o durere veche de 20 ani, de la un accident de călărie. Îți e greu să respiri? 
Da, de peste 20 de ani nu respir normal. Şi cu urechile ai probleme. Da, 
la câte otite am avut... Mi-a palpat cu atenție şi încheietura mâinii stângi. 
Am răsufl at uşurată, având în vedere că nu a identifi cat afecțiuni de altă 
natură. Mi-a recomandat un tratament din plante de mai multe feluri, care 
arată ca boabele pentru câini. Povestind cu restul colegilor de grup, având 
fi ecare experiențe diferite cu medicul, care a identifi cat perfect diversele 
afecțiuni ale acestora, tind să cred că voi mânca boabele. 

În continuare plouă şi peste tot, inclusiv în interiorul clădirilor, e un 
frig care intră până în cele mai îndepărtate cotloane ale corpului.

După vizita la medici, m-am delectat cu mâncarea delicioasă tibetană. 
Evit să mănânc de pe stradă, deşi miroase îmbietor. Carnea este ținută 
direct pe jos, în ploaie, fructele şi ceapa se taie cu acelaşi cuțit, uleiul se 
foloseşte până se arde complet. Aşa că aleg să mănânc la restaurante de 
încredere, să-mi păstrez stomacul întreg. 

În magazine miroase divin, a santal şi bețişoare parfumate, cu excepția 
momentelor în care îşi face simțită prezența câte o vacă. Considerate 
animale sfi nte, da, vacile intră în magazine ca la ele acasă, iar indienii nu 

au voie să le dea afară, aşa că acestea ies doar când au ele chef.
Astăzi am vizitat cascade, temple, mânăstiri şi un guru, am intrat natural 

în atmosfera religiei tibetane, am învățat despre stupe, Dorge şi clopoței, 
am primit un Bindi (ca semn de protecție) în mijlocul frunții şi m-am lăsat 
copleşită de grija pentru natură şi de curățenia de care tibetanii, îmbrăcați 
pe stradă în robele lor galben-vişinii,  sunt preocupați. Nimic din ceea ce 
îmi imaginam când am plecat de acasă. 

Seara m-am 
încumetat să ies 
pe străzi, singură. 
Linişte, indieni 
zâmbitori care 
mă opreau să 
facă fotografi i cu 
mine pe post de 
ciudățenie. Finalul 
zilei m-a prins în 
compania unei 
femei frumoase, 
dar sărace, cu un 
bebeluş în brațe. 
Am vrut să îi dau 
nişte rupii, dar 
nu m-a lăsat. M-a 
rugat să vin cu ea 
într-un magazin, 
să îi cumpăr orez 
şi lapte pentru cel 
mic.

Mă las copleşită 
de o linişte 
necunoscută şi 
adorm înfrigurată.

JURNAL DE TIBET - ZIUA A DOUA
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DINCOLO DE CAZUL DINCOLO DE CAZUL 
HALEP: UN NOU ÎNCEPUT HALEP: UN NOU ÎNCEPUT 

PENTRU PETROLULPENTRU PETROLUL

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

PETROLUL PLOIEȘTI,PETROLUL PLOIEȘTI,
 VICTORIE ÎN SUPERLIGĂ DUPĂ 5 ETAPE!

Fotbal

Fotbal

Finalul săptămânii trecute a adus o veste care 
a eclipsat, în presa din țara noastră și nu 

numai, confl ictul din Ucraina sau criza energetică, 
ale căror efecte se văd în cele mai imprevizibile 
domenii de activitate ale economiei. 

Anunțul că Simona Halep a fost depistată 
pozitiv după ediția de US Open din acest an a 
bulversat nu doar lumea sportului, ci și societatea 
în general. Nu vreau să detaliez aici subiectul, 
lăsând-o pe marea noastră sportivă să recurgă la 
căile legale de atac pe care le are pentru a încerca 
să-și dovedească nevinovăția.

Aș vrea să revin în Prahova și să spun că 
Petrolul Ploiești a redescoperit gustul succesului 
în prima divizie, după ce a obținut o nouă 
victorie în Superligă, după 5 eșecuri consecutive, 
impunându-se cu scorul de 2-0 pe arena „Ilie 
Oană”, în fața lui FC Argeș, grație golurilor 
marcate de către Gicu Grozav și Constantin 
Budescu, ultimul revenit la echipa sa de sufl et 
după foarte mulți ani. 

Mi-ar plăcea să cred că acest meci este un 
restart pentru galben-albaștri, care au început atât 
de bine sezonul după promovare. Hai Petrolul!  

Petrolul Ploiești a obținut o nouă victorie în Superligă, după 5 eșecuri 
consecutive, impunându-se cu scorul de 2-0 pe arena „Ilie Oană”, în 

fața lui FC Argeș, grație golurilor marcate de către Gicu Grozav (min. 14) 
și Constantin Budescu (min. 84 – din penalty). Meciul a propus și câteva 
date statistice interesante:

-Alberto Olaru (24 ani) a bifat primele sale minute în Superliga! Produs 
100% al Petrolului Ploiești, Oli a parcurs alături de clubul ploieștean toți 
pașii din 2016 încoace, evoluând în tricoul „galben-albastru” în Liga A 
Prahova, Liga a 3-a, Liga a 2-a și, acum, în prima divizie. Devine astfel, 
după Mihai Velisar, cel de-al doilea jucător care bifează, pentru „lupi”, 
meciuri în primele patru eșaloane ale fotbalului românesc!

– Constantin Budescu a bifat primul joc și primul gol 
în tricoul Petrolului pe prima scenă a fotbalului românesc! 
Budi jucase cu Petrolul doar în eșalonul secund, în 
perioada 2006-2010, atunci când a adunat 149 de prezențe 
și 46 de goluri. Ultimele sale reușite pentru „lupi” datau 
din 13 noiembrie 2010, atunci când semna o „dublă” în 
confruntarea FC Petrolul – ACU Arad, încheiată cu scorul 
de 2-0.

MECIUL DE CUPĂ, CU UNIREA SLOBOZIA, SE 
JOACĂ PE „ILIE OANĂ”

Federația Română de Fotbal a comunicat programul 
rundei secunde din grupele Cupei României. Astfel, 

partida Unirea Slobozia – FC Petrolul se va disputa marți, 8 noiembrie, 
de la ora 18.15, la Ploiești. Gruparea ialomițeană este gazda întâlnirii, însă, 
neputând organiza întâlnirea pe teren propriu în nocturnă, duelul a fost 
mutat pe „Ilie Oană”.

Reamintim că, din Grupa A, mai fac parte Sepsi OSK Sf. Gheorghe, 
FC Voluntari, U Craiova 1948, Dinamo București. În prima etapă, echipa 
noastră a pierdut duelul cu Sepsi OSK, scor 1-3, și, în afara partidei cu 
Unirea Slobozia, va mai avea de jucat cu U Craiova 1948, la începutul lunii 
decembrie, tot la Ploiești. Primele două clasate vor merge în faza sferturilor 
de fi nală.

SPONSOR PENTRU ACADEMIA SPONSOR PENTRU ACADEMIA 
DE COPII ȘI JUNIORI A DE COPII ȘI JUNIORI A 

FC PETROLUL FC PETROLUL 

Compania OMV Petrom a devenit 
partenerul Academiei de Copii și 

Juniori a clubului FC Petrolul Ploiesti, 
anunțul fi ind făcut de către Octavian 
Grigore, vicepreședintele ACS Petrolul 
52, potrivit site-ului ofi cial al grupării 
ploieștene.

„OMV Petrom ni s-a alăturat și va 
asigura o sponsorizare importantă strict 
pentru Academia de Copii și Juniori a 

clubului nostru. Acest lucru a fost posibil în baza unui proiect înaintat de către noi și țin să le 
mulțumesc tuturor celor implicați, atât factorilor decidenți, cât și celor care ne-au ajutat până la 
obținerea acestei fi nanțări. În prima fază înțelegerea se va întinde până pe 30.04.2023, dar, evident, 
ne dorim să avem un parteneriat cât mai lung”, a precizat Octavian Grigore, cel care este, totodată, 
și Directorul Tehnic al Academiei FC Petrolul Ploiești.

„Este foarte important faptul că dânșii și-au manifestat dorința de a se apleca spre sectorul 
juvenil, urmând să susțină, astfel, copiii din Ploiești și din județul Prahova să facă sport! Iar dacă 
vor face și performanță, atunci va fi  cu atât mai bine! Avem echipe participante la cel mai înalt nivel 
intern pentru toate categoriile de vârstă, avem jucători care fac parte din loturile naționale sau sunt 
în vizorul selecționerilor, așa încât, cu siguranță, acest parteneriat va fi  unul cât se poate de benefi c, 
urmând să ne ajute să ne atingem obiectivele”, a mai afi rmat Octavian Grigore.

Situată pe locul 20 în ierarhia Academiilor din România, întocmită în acest an de către Federația 
Română de Fotbal, Academia de Copii și Juniori a clubului nostru participă, la nivel national, cu 
echipele înscrise în Liga de Tineret, Liga Elitelor „U17”, Liga Elitelor „U16” și Liga Elitelor „U15”, și, 
de asemenea, cu grupele de vârstă mici în întrecerile ce se desfășoară sub organizarea AJF Prahova.

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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Patinaj vitezăBaschet

Fotbal feminin

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

Sportivii secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti au încheiat, în 
weekend, un stagiu de pregătire centralizată de trei săptămâni 

desfăşurat la Inzell (Germania) prin participarea la Campionatul Naţional 
de Sprint Open Seniori găzduit de patinoarul olimpic „Max Aicher Arena”.

Cei trei elevi ai lui Marius Băcilă – Sebastian Mihalache, Eduard Niţu 
şi Adrian Fierar – au obţinut trei medalii de aur, două de argint şi două de 
bronz, după cum urmează: Sebastian Mihalache – locul I la 2×500 m,  locul 
III la 2×1000 m, locul I în clasamentul general; Adrian Fierar – locul III 
la 2×500 m, locul II la 2×1000 m, locul II în clasamentul general; Eduard 
Niţu – locul VI la 2×500 m (din păcate, a căzut la una dintre curse), locul I 
la 2×1000 m, locul V în clasamentul general.

Accederea la competiţia din 20-23 octombrie a fost posibilă datorită 
participării la Concursul „Internationales Rennen”, desfăşurat în urmă cu 
o săptămână (14-16 octombrie), în cadrul căruia cei trei sportivi au realizat 
baremele ce condiţionau prezenţa la Campionatul Naţional.

NAȚIONALA JOACĂ DIN NAȚIONALA JOACĂ DIN 
NOU PE ARENA ARCUL NOU PE ARENA ARCUL 

DE TRIUMFDE TRIUMF
Echipa Națională feminină de fotbal va disputa un meci amical în 

compania Cehiei, marți, 15 noiembrie, de la ora 18:15, pe stadionul 
“Arcul de Triumf ” din București.

Biletele sunt disponibile pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui tichet este 
de 20 de lei la tribune. În prima fază, vor fi  deschise doar tribunele, iar în 
funcție de cererile de bilete, vor fi  deschise și peluzele.

Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în zona destinată familiilor 
”Tribuna 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea 
comenzii. Datele copiilor trebuie, de asemenea, introduse în comandă 
pentru a le fi  eliberate bilete cu valoare zero. Accesul pe stadion al fi ecărei 
persoane, indiferent de vârstă, se face în baza unui bilet valabil în format 
digital sau printat și a actului de identitate.

Primul meci ofi cial al tricolorelor în București s-a disputat cu Elveția, în 
luna aprilie a acestui an, tot pe stadionul ”Arcul de Triumf ”, în prezența a 
aproximativ 3000 de spectatori!

CSM PETROLUL CSM PETROLUL 
PLOIEȘTI SE IMPUNE PLOIEȘTI SE IMPUNE 

LA TÂRGU MUREȘLA TÂRGU MUREȘ
Echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploieşti s-a impus la Târgu 

Mureş, cu 87-86 (16-22, 31-19, 26-23, 14-22), având două victorii 
şi două înfrângeri după primele patru etape.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti, au evoluat: Brkic (26 puncte, 2×3), 
Misters (21, 5×3), O. Popa Calotă (16, 2×3), Mitchell (12, 1×3), Milin (6), 
A. Ene (3, x3), Chiţu (2), B. Popa (1), K. Funderburk Jr. şi Aughburns.

Băieţii reuşesc, aşadar, o victorie mare în lupta pentru primele cinci 
poziţii ale Conferinţei A în fi eful formaţiei care este cu un pas şi jumătate 
la Turneul Final al Cupei României după evoluţia impresionantă din 
turneul de la Voluntari, în care a cedat la numai 4 puncte, în faţa gazdelor 
de la CSO

În runda a 5-a, CSM Petrolul Ploieşti va juca în compania formaţiei 
CSM Târgu Jiu, meciul urmând să se joace sâmbătă, 29 octombrie, de la 
ora 18.00, în Sala Olimpia.

ȘAPTE MEDALII ȘAPTE MEDALII 
LA CAMPIONATUL LA CAMPIONATUL 

NAȚIONAL DE SPRINT NAȚIONAL DE SPRINT 
OPEN SENIORIOPEN SENIORI
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De când cu criza apei calde din Ploiești, a fost 
introdus un nou termen în vocabularul 

administrativ, preluat cu sfântă nevinovăție de 
presa locală, aia care ar trebui totuși să fi e un 
reper în folosirea limbii române: ISCIRIZARE. 
Tradus: obținerea avizului de la instituția aia cu 
nume imposibil, al cărei acronim este ISCIR. 
Tot pe meleagurile politice prahovene s-au mai 
născut două drăcii: PRIORITIZARE (punerea 
unor proiecte în ordinea priorității) și FAZARE 
(trecerea unui proiect dintr-un exercițiu bugetar 
european în altul).

-Aveți grijă, bre, fârtați,
Ce prostii o să fazați
Și cum le prioritizați.
Dacă ratați iscirizatul
Rău o să vă doară capul
La trăsnaia cu...votatul!

Cică la Sinaia autoritățile au plătit 52.000 
de euro pentru un WC, atenție, inteligent, 

amplasat la intrarea în parcul central Dimitrie 
Ghica. Toaleta este destinată și persoanelor 
cu dizabilități, iar după fi ecare utilizare se 
declanșează curățarea și dezinfecția automată a 
podelei cabinei, curățarea, dezinfecția și uscarea 
vasului toaletei în interior și exterior, dar și 
ventilația și parfumarea cabinei, plus igienizarea 
mâinilor după utilizarea toaletei. Dispune și de 
un sistem electronic automat pe bază de senzori 
„no touch” (fără atingere) pentru deschiderea 
și închiderea ușii. Un WC la fel de isteț, care a 
costat vreo 55.000 de euro, a fost montat anul 
trecut și la Brașov. 

-Ca edil asta să faci
N-ai nevoie de... „no touch”
Ci doar de o simplă remarcă:
Dai pe ăsta cât pe-o casă?

Apropo de „inteligent”: ați observat că, în 
ultima vreme, totul este inteligent? Iată: 

rețea inteligentă de gaze, WC inteligent, televizor 

inteligent, alimentare cu apă inteligentă, clădire 
inteligentă, sistem de irigație inteligent, mașini 
inteligente, sistem inteligent, iluminat public 
inteligent etc., etc. În cazul oamenilor politici 
mai rar se vorbește azi de deșteptăciune, dar 
toate drăciile făcute de ei sunt istețe foc!

-Ce spui matale nu greșești,
Că obiectele-s deștepte.
Că deh, de unde acuma să găsești
Atâtea minți... inteligente?

Iohannis a fost dat de gol. Șefa Parchetului 
European, Laura Codruța Kovesi, susține că 

președintele i-a cerut demisia în 2018 de la șefi a 
DNA, înainte de a semna decretul de revocare, 
obligat fi ind la acest gest printr-o decizie a Curții 
Constituționale: „Este un lucru pe care eu nu 
l-am făcut public, a fost o discuție între noi. Mi-a 
cerut acest lucru, am refuzat pentru că nu aveam 
niciun motiv să demisionez. Rolul meu nu este să 
ajut președinții să treacă peste momente delicate 
când trebuie să își explice propriile lor decizii.”

-Geaba ai ținut secretul,
Că acum a răsufl at.
Mai bine rupeai decretul
În loc de a-l fi  semnat!

Un comisar-șef din Vaslui a fost surprins 
complet dezbrăcat în mașina de poliție, 

după o partidă de sex cu o colegă de serviciu. 
Imaginile au ajuns și la ministrul Lucian Bode. 
IJP Vaslui a început la acel moment o anchetă 
amplă, pentru a identifi ca amorezul, care s-a 
fi nalizat repede, cu ajutorul celor de la Direcția 
Generală de Informații și Protecție Internă „215”. 
Polițistul surprins în ipostaze indecente a fost 
pensionat de urgență și confl ictul s-a dizolvat. A 
avut această posibilitate deoarece a recunoscut 
fapta din prima și nu a încercat să-i inducă în 
eroare pe coordonatorii anchetei. Acesta și-a 
cerut scuze față de colegi, menționând că nu a 
dorit să își facă breasla de râs, dar a fost victima 
unei răzbunări din partea unui ins căruia i-ar fi  
făcut un dosar.

-Pentru sexul din mașină

Nu i-au găsit nicio vină.
Dar ca o mică...dojană,
I-au dat pensie babană.

Unul dintre cei mai longevivi directori de 
la CNAIR a fost prins de DNA în fl agrant 

când lua mită.  Florea Dascălu  a fost reținut 
pentru 24 de ore și este cercetat de anchetatori 
pentru luare de mită și trafi c de infl uență. Cică 
directorul ar fi  ajutat o fi rmă să devină abonată 
la contracte cu CNAIR, iar în schimbul acestui 
ajutor, ar fi  primit până acum sume de bani 
totalizând 37.000 de lei, dar și foloase necuvenite. 
Florinel a adunat ceva avere de la o instituție 
incapabilă să facă autostrăzi: 8 terenuri, 4 case, 3 
automobile, un tractor și leafă anuală de 253.000 
de lei (21.000 lei/lună). Directorașul nu a putut 
răspunde acuzațiilor fi indcă, auzi, nu-i permite 
starea de sănătate...

-Când întind mâna la bani,
Ăștia nu-s deloc bolnavi,
Când îi bagă-n pușcărie,
Chiar de-s grași, fac anemie!

Se spune că, într-un document semnat de 
primarul Andrei Volosevici, administrația 

pe care o conduce a cerut de la Guvern o sumă 
uriașă, 265 de milioane de lei, echivalentul a 53 
de milioane de euro, pentru a plăti datoriile pe 
subvenții la vechiul operator, pentru a cumpăra 
gaz pentru CET Brazi și pentru a acoperi 
datoriile la bănci, facturile de utilități la unitățile 
de învățământ, executările silite, datoriile la SGU 
pentru prestări servicii, subvenția la transport 
public la TCE, iluminatul public etc. În același 
timp, de la începutul anului, primăria s-a întrecut 
în petreceri pe bulevard...

-Acum vreo două mii de ani
Era o modă la romani
Să dea mulțimii circ și pâine,
Să uite de viața de câine.
La Ploiești, ca supliment,
Că tot intrăm în faliment,
Avem ași și campioni
 Și la circ, și la bufoni.

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


