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ÎN SFÂRȘIT, SE VINDE!

103 membri ai fi lialei 
județene a partidului, în frunte 
cu președintele Polițeanu, 
și-au anunțat acum câteva zile 
demisia în bloc din USR-ul 
condus de fostul ministru al 
transporturilor, Drulă.

În motivarea deciziei se 
vorbește despre falsifi cări de 
semnături, obediență față de 
PNL, intervenții nestatutare…
toate desfășurate în interiorul 
fi lialei, situații încurajate de la 
centru.

Ce mă miră este momentul 
ales. Acum, când, la nivel local, 
dar nu numai, atât PSD se 
caută de lideri cu carismă, fără 
prea mult succes, cât mai ales 
PNL-ul se afl ă într-un război 
deschis la nivel de vârfuri de 
infl uență (vezi Volo-Iulian 
la Prahova; Iohannis-PSD, la 
nivel național). Nu am idee 
cum partidul care s-a declarat 
luptătorul cu tot răul celor 
aproape 33 de ani de politică 
postrevoluționară s-a găsit să 
se auto-detoneze în momentul 
în care simplul fapt că stăteau 
“cuminți”, dar uniți, ar fi  
însemnat un câștig de capital 
politic.

Dar cum eu sunt mic și nu 
știu d’astea, “marii oameni de 
stat” ai partidului, mânați de 
pulanul Polițeanului au decis să 
facă țăndări fi liala Prahova.

Astăzi, consilierii locali au amânat luarea unei decizii 
privind menținerea dreptului de preempțiune la 

cumpărarea clădirii fostei Case a Căsătoriilor, de către 
Primăria Ploiești.

 Șoc și groază…simulate de niscaiva politicieni rătăciți, 
care se dau cu fundul de pământ de grija clădirii, deși în 
cei aproape 10 ani de când se discută despre cumpărarea 
ei, nu au mișcat un pai. Nu tu căutat soluții de alimentare 

a bugetului, de sponsori, nu tu făcut un cont de donații 
pentru cetățeni…NIMIC, dar azi mijesc lacrimi în colțul 
ochilor de grija “simbolului Ploieștiului”.

 Ei bine, vă spun așa, fără perdea, că eu unul mă bucur 
că s-a gândit cineva, altcineva decât Primăria Ploiești, 
care să cumpere Casa Căsătoriilor. Pentru că da, ăsta este 
motivul pentru care s-a testat astăzi în CL, renunțarea la 
dreptul administrației de a cumpăra prima clădirea. 

 Se pare că cel interesat este un prosper om de afaceri 
din agricultură, care a reușit să ridice un adevărat imperiu 
în domeniu, în Prahova.

 Ce este rău în asta? 
 Nimic. 
 Măcar nu va mai continua auto-distrugerea clădirii 

simbol al Ploieștiului. Pentru că, hai să fi m serioși, bugetul 
orașului și așa gâfâie din cauza nivelului de îndatorare. Iar 
când te cauți prin buzunare de bani pentru gazele de la 
iarnă, să dai un milion de euro, fi e și pentru asemenea 
clădire, este dovadă de cel puțin fudulie…

 Așa că, să fi e într-un ceas bun și poate, la bătrânețe, 
distinsul boier al zilelor noastre va dona clădirea înapoi 
Ploieștiului.

E întrecere de promisiuni pe banii noștri, ai tuturor, 
la Ploiești. După ce, pe 10 octombrie, consilierii 

liberali au solicitat Primăriei Ploiești să mențină prețul 
local al gigacaloriei la 222, 49 lei, cu TVA, marți, a venit 
rândul primarului Andrei Volosevici să vină cu fi x aceeași 
propunere. Numai că promisiunea a fost altfel îmbrăcată: 
prețul local al energiei termice facturate populației să 
ramână la fel în perioada 01 ianuarie 2023-30 aprilie 
2023. Diferența de la 222,49 lei, până la prețul real de 
producție, transport și livrare, care nu se știe cât va fi , 
probabil în jur de 605 lei/ Gcal, va fi  plătită din bugetul 
local, adică din banii tuturor ploieștenilor. Nici consilierii 
locali și nici primarul n-au spus dacă mai există resurse 
fi nanciare pentru așa ceva. Noi știm că Primăria Ploiești 

o duce foarte rău sub acest aspect; abia mai are bani de 
funcționare, dar se angajează să plătească niscai zeci de 
milioane de lei subvenție. Asta ca să nu mai punem la 
socoteală faptul că are o datorie recunoscută de vreo 114 
milioane de lei către fostul operator de termie, generată 
tot de subvențiile neplătite la timp.

ÎNTRECERE DE PROMISIUNI LA PLOIEȘTI, PE 
TEMA SUBVENȚIEI CĂLDURII DE LA BLOCURI

CONDUCERE NOUĂ LA MUZEUL JUDEȚEAN CONDUCERE NOUĂ LA MUZEUL JUDEȚEAN 
DE ȘTIINȚE ALE NATURII PRAHOVADE ȘTIINȚE ALE NATURII PRAHOVA

Moartea vechiului Moartea vechiului 
sistem geopolitic şi a sistem geopolitic şi a 

ordinii mondialeordinii mondiale
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După 14 ani se rediscută După 14 ani se rediscută 
despre locuințele ANL despre locuințele ANL 

de pe str. Cosminele!de pe str. Cosminele!

Primăria Ploiești modernizează Primăria Ploiești modernizează 
iluminatul public pe liniile de iluminatul public pe liniile de 

tramvai cu bani europenitramvai cu bani europeni

De la 1 noiembrie, Muzeul Județean de Științele Naturii, instituție afl ată în subordinea 
Consiliului Județean Prahova, are un nou director, în persoana lui Dragoș Grigorescu. 

Acesta a mai fost, în perioada 2011-2016, managerul Centrului Județean de Cultură Prahova, 
structură afl ată tot în subordinea CJ, ulterior dedicându-se cercetării științifi ce în domeniul 
antropologiei la muzeul pe care acum îl conduce. Grigorescu este absolvent al Facultății de 
Filosofi e din cadrul Universității București, tot aici urmând și studiile de masterat și doctorat.



Nr. 2029 • 3 - 9 Noiembrie 2022
ACTUALITATE

Pagina 2
ACTUALITATE

FONDATOR: 
Ioan MARINESCU

DIRECTOR GENERAL:
Marius MARINESCU

DIRECTOR EDITURĂ:
Grigoraş NIŢĂ

DIRECTOR TEHNIC: 
Dan Ionuţ MARINESCU

COFONDATOR:
Ioan GROŞESCU

DTP:
Iolanda ENESCU, Livia CAZAN

SENIOR EDITOR: 
Maria BOGDAN
REDACTORI: 

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

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

REPUBLICA MOLDOVA: 
Nicolae MISAIL
CULEGERE: 
Pia ROTARU

TIPOGRAFIE/PUBLICITATE: 
Gabriel CĂLIN, 

Georgiana MARINESCU,   
Claudia CRUCEANU,   

Andrei SOTIR,  
Raluca IONESCU, 

Elena BAICU,   
Constantin COJOCARU,  

Mihaela BIRO, 
Gabriel GHEORGHE, 

Cătălina ŞTEFAN, 
Adriana POPA, 
Ioana OPREA, 

Marin VICENŢIU
Andreea CONSTANTIN

Potrivit CODULUI PENAL,   
răspunderea pentru conţinutul 

textelor publicate aparţine autorilor.

OFERTĂ DE 
PUBLICITATE ÎN 

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

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

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

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

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

ISSN: 1223 2653

Adresa: 
Ploieşti,   str. Diligenţei nr. 18

Tel. 0244 546 501
www.ziarulploieştii.ro
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
https://facebook.com/
Casa de Presa Ploieştii

CTUTUALALITITATA

ISISSNSN: 11

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

116 MILIOANE DE LEI PENTRU 116 MILIOANE DE LEI PENTRU 
REABILITAREA A ȘASE STAȚII CFRREABILITAREA A ȘASE STAȚII CFR

Cabinetul Ciucă a aprobat mai multe programe 
și fi nanțări care privesc infrastructura CFR din 

România. Printre acestea se afl ă o hotărâre privind 
indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea și 
reabilitarea a șase stații de cale ferată, respectiv, Ploiești 

Vest, Sinaia, Bușteni, Târgoviște Sud, Titu, Videle, parte 
a obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 
47 de staţii de cale ferată din România.” Valoarea totală a 
lucrărilor va fi  de 116 milioane lei, iar durata de execuție 
a proiectului este de 20 de luni. Finanțarea se realizează 
din fonduri externe  nerambursabile, de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
și din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi 
Ferate.

De asemenea, Guvernul a adoptat o hotărâre privind 
modernizarea a 55 locomotive electrice apte pentru viteza 
de 160 km/h și tractare de trenuri de până la 16 vagoane, a 
20 locomotive diesel-hidraulice de manevră, a 109 vagoane 
clasă și a 30 vagoane speciale (vagoane de dormit, cușetă, 
restaurant). Actul normativ mai propune o investiție pentru 
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare de 
transport public de călători, aprobată în cadrul Pilonului 
I - obiectivul „Componentei C4. Transport sustenabil” 
din Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul 
are o valoare totală de 1,037 miliarde lei, fi ind fi nanțat 
din fonduri externe nerambursabile, prin PNRR și de la 
bugetul de stat.

GUVERNUL A GUVERNUL A 
CRESCUT LA CRESCUT LA 

450 NUMĂRUL 450 NUMĂRUL 
ȘCOLILOR CARE ȘCOLILOR CARE 
VOR BENEFICIA VOR BENEFICIA 
DE MASĂ CALDĂDE MASĂ CALDĂ
• DEOCAMDATĂ 8 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PRAHOVA SUNT INCLUSE ÎN PROGRAM

• CURIOS, NU TOATE SUNT SITUATE ÎN COMUNITĂȚI DEFAVORIZATE

La propunerea Ministerului Educației, Guvernul 
a aprobat, pe 28 octombrie, printr-o ordonanță 

de urgență, creșterea de la 350, la 450 a numărului 
școlilor care vor benefi cia de programul „Masă caldă”,  
în anul școlar 2022-2023.  Implicit va crește cu 38.000 și 
numărul elevilor benefi ciari, ajungându-se la un total 
de aproximativ 171.000 de copii care vor primi în cadrul 
programului, cu titlu gratuit, un suport alimentar care 
constă fi e într-o masă caldă, fi e într-un pachet, în cazul 
în care masa caldă nu poate fi  asigurată, în limita unei 
valori zilnice de 15 lei pentru un benefi ciar, inclusiv 
TVA. Mesele vor fi  distribuite numai în perioada 
desfășurării cursurilor.

Finanțarea acestui program (care a rămas tot la faza 
de„pilot”) se alocă bugetelor locale ale primăriilor 

din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru fi nanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 
și municipiului București, în limita a 147.000.000 lei, în 
2022 și 266.510.000 lei, în 2023.

În luna septembrie 2022, Ministerul Educației anunța 
că, în anul școlar 2022-2023, a fost dublat numărul de școli 
incluse în program, de la 150, la 300, și a fost majorată 

cu 50% și limita valorică zilnică a produselor acordate, 
de la 10 lei, la 15 lei/masă/benefi ciar. Ulterior, lista a fost 
prelungită cu încă 50 de școli, ca acum, iată, să avem o 
suplimentare de 100. Nu a fost însă publicat tabelul noilor 
entități incluse în program. 

Când a fost aprobată OUG cu 300 de școli, în normele 
metodologice de aplicare au fi gurat și 8 unități de 
învățământ din Prahova: Școala Gimnazială Florești (595 
de elevi), Școala Gimnazială Târgșoru Vechi (364), Școala 
Gimnazială Strejnicu, com Târgșoru Vechi (580), Școala 
Gimnazială Poseștii Pământeni, comuna Posești (420), 
Liceul Tehnologic „Carol I”, din comuna Valea Doft anei 
(615), Școala Gimnazială Șotrile (282), Școala Gimnazială 
Aluniș (370) și Școala Gimnazială „Traian Săvulescu”, 
comuna Izvoarele (590).

Nu cunoaștem criteriile care au stat la baza alegerii 
unităților de învățământ din Prahova, dar la o primă 
analiză, cu excepția comunei Șotrile și parțial Posești, nicio 
școală nu face parte din comunitățile cele mai defavorizate 
din județ. Și ar fi  sufi cient să cităm așezări precum Salcia, 
Jugureni, Sângeru, Predeal Sărari, Păcureți, Boldești 
Gradiștea, Cosminele, Lapoș, Jugureni sau Tătaru, asta ca 
să dăm doar câteva exemple.

Reamintim că Programul „Masa caldă în școli” a fost 
înfi ințat în perioada Guvernului Cioloș, în 2016, pentru 
50 de școli. 

JUMĂTATE DIN ACEȘTI BANI SE VOR 
CONSUMA ÎN PRAHOVA
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PUBLIC PE LINIILE DE PUBLIC PE LINIILE DE 
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DOSAR PENAL PENTRU TĂIERI ȘI FURT 
DE ARBORI

Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurală 
Valea Doft anei au fost sesizați despre faptul că 
două persoane sustrag material lemnos dintr-o 
pădure de pe raza comunei Provița de Jos. „În baza 
sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde 
au identifi cat apelantul, în calitate de reprezentant 
al Ocolului Silvic din zona Proviței de Jos, care 
a declarat că, în timp ce se afl a în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, a depistat doi bărbați care 
cărau doi trunchi de arbori esență gorun, care 
la vederea acestuia i-au abandonat și au fugit 
într-o direcție necunoscută. În urma verifi cărilor 
efectuate, polițiștii au identifi cat și depistat cele 
două persoane bănuite de comiterea faptelor, ca 

fi ind doi bărbați cu vârstele de 38, respectiv 40 
de ani, ambii din comuna Poiana Câmpina”, a 
precizat IPJ Prahova. Cu ocazia cercetării la fața 
locului, polițiștii au constatat faptul că bărbații ar 
fi  tăiat și sustras din pădurea fondului forestier 
privat cantitatea de 1,450 metri cubi material 
lemnos, fi ind predată în custodie reprezentantului 
Ocolului Silvic. În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
tăiere ilegală de arbori și furt de arbori.

DOI MINORI, ACUZAȚI CĂ AU SPART UN 
CHIOȘC LA BUȘTENI

Doi minori din stațiunea Bușteni au fost 
depistați de polițiști, la scurt timp după ce ar fi  
spart un chioșc din stațiune. Polițiștii din cadrul 
Stațiunii Bușteni au identifi cat și depistat două 

persoane bănuite de săvârșirea unei infracțiuni 
de tentativă la furt califi cat și a unei infracțiuni 
de distrugere. „În fapt, în cursul aceleiași zile, 
în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției 
stațiunii Bușteni au fost sesizați de către o femeie 
despre faptul că persoane necunoscute ar fi  spart 
geamul chioșcului pe care îl administrează, în 
municipiu, fără a sesiza lipsa vreunui bun. În urma 
activităţilor investigativ-operative desfășurate, 
persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost 
identifi cate și depistate ca fi ind doi minori în 
vârstă de 16 ani, din stațiune. În cauză, cercetările 
sunt continuate în cadrul unui dosar penal 
deschis sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de 
tentativă la furt califi cat și distrugere”, a precizat 
IPJ Prahova.
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Primul proiect se referă la „efi cientizare 
consumuri energetice în municipiul Ploiești 

- sistem iluminat public traseul tramvaiului 
101, Bd. Republicii-str. Gheorghe Doja-str. 
George Coșbuc-str. Ștefan Greceanu-str. Nicolae 
Bălcescu-str. Ștefan cel Mare-str. Democrației-
Gara de Sud. 

Prețul contractului este de 6.888.403,13 lei, 
la care se adaugă TVA, iar durata de execuție a 
lucrărilor este de 13 luni. 

La această investiție, contractul de fi nanțare a 
fost semnat în 2020, iar investiția trebuia fi nalizată 
la 30 noiembrie 2021. Și prețul era altul: 11,478 
milioane de lei, din care sumă nerambursabilă 
din FEDR- 9,314 mil. lei. Observăm așadar o 
diminuare a sumei în contractul de execuție pe 
care administrația municipală nu o explică în 
niciun fel.

Principalele lucrări țin de: demontare corpuri 
de iluminat existente, inclusiv a consolelor 
metalice aferente acestora; montare stâlpi noi; 
montare corpuri de iluminat noi cu LED, inclusiv 
a consolelor acestora; realizare legături electrice 
între corpurile de iluminat și rețeaua de alimentare;  
înlocuire rețea de alimentare existentă cu o rețea 
nouă, instalată subteran; lucrări de modernizare a 
iluminatului public în stațiile de călători, inclusiv 
montare de panouri fotovoltaice; refacere spații 
verzi și suprafețe carosabile/trotuare; instalare, 
programare și testare sistem centralizat de 

management al sistemului de telegestiune.
Al doila proiect, denumit „efi cientizare 

consumuri energetice in municipiul Ploiești-
sistem iluminat public traseu tramvai 102, str. 
Găgeni-Șoseaua Nordului-Șoseaua Vestului-str. 
Libertății-Gara de Vest”, are o valoare de execuție 
de 11.008.877,19 lei, fără TVA, termenul de 
încheiere a investiției fi ind fi xat tot la 13 luni.

Și în acest caz, suma este mai mică decât cea 
din contractul de fi nanțare (17,787 milioane 
de lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 
-14,394 mil. lei), iar termenul inițial de fi nalizare 
a fost anul trecut, în noiembrie. 

Proiectul presupune următoarele: înlocuirea 
corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu 
în corpuri de iluminat LED; rezolvarea situațiilor de 
confl ict rutier din punct de vedere al iluminatului 
(intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc); 
înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații 
de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe 
LED; implementarea unui sistem de telegestiune 
a iluminatului, în scopul optimizării consumului 
energetic și a costurilor de funcționare; montarea 
unor panouri fotovoltaice, care vor deservi 
corpurile de iluminat din stațiile de așteptare 
pentru călători; execuția lucrărilor ce vor permite 
reîntregirea și extinderea sistemului de iluminat cu 
tehnologie LED și montarea de stâlpi noi, pentru 
acoperirea zonelor fără iluminat public, în special 
a căilor de circulație pietonală etc.

CENTRU CENTRU 
MEDICAL MEDICAL 

NOU-NOUȚ, NOU-NOUȚ, 
LA ADUNAȚILA ADUNAȚI

Primarul comunei Adunați, Darius-
Mihai Săvulescu, a anunțat că s-au 

fi nalizat lucrările la clădirea noului centru 
medical, zilele trecute fi ind efectuată recepția. 
Acesta a scris: „locuitorii din Adunați se vor 
bucura de un centru unde toate serviciile 
medicale de bază (medicina generala, 
stomatologie și farmacie) vor fi  în același loc, 
sănătatea colectivă fi ind una din prioritățile 
zero pentru administrația locală. După recepție 
urmează procedura de atribuire și închiriere 
a spațiilor, având deja discuții purtate și 
înțelegeri atât cu un medic de familie, cât și 
cu un stomatolog sau o fi rma farmaceutică.” 
Prețul investiției nu este specifi cat, dar în 
anunțul de licitație sunt detaliate următoarele:  
„potrivit devizului general estimativ aferent 
proiectului tehnic rezultă o valoare totală 
estimată de 1.362.805 lei, fără TVA, din 
care: amenajări pentru protecția mediului și 
aducere la starea inițială-10.500 lei, fără TVA; 
cheltuieli pentru rețele și racorduri-11.700 lei, 
fără TVA; construcții și instalații-1.307.000 lei, 
fără TVA; utilaje fără montaj și echipamente 
transport-22.500 lei, fără TVA; organizare de 
șantier- 11.105 lei, fără TVA.”

Primăria Ploiești a încheiat 
contractele de lucrări 

pentru două proiecte europene, 
fi nanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014-
2020, care vizează modernizarea 
sistemelor de iluminat public 
pentru căile de rulare tramvai 101 
și 102, reabilitate la rândul lor 
tot printr-o fi nanțare europeană, 
prin POR 2007-2013. Ambele 
investiții vor fi  realizate de fi rma 
Luxten Lighting Company SA. 
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RECORD… DE ALCOOLEMIE, LA VOLAN
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 

Prahova, în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 1, 
în afara municipiului Ploiești, au oprit, pentru 
control, un autoturism care circula pe direcția 
Brașov către București, condus de un bărbat 
în vârstă de 40 de ani, din comuna Ciorani. 
„Întrucât la înmânarea documentelor bărbatul 
emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,22 
mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fi ind 
condus la o unitate medicală în vederea recoltării 
de mostre biologice de sânge. În cauză, a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul 

pe drumurile publice sub infl uența băuturilor 
alcoolice”, a precizat IPJ Prahova. 

TÂNĂR ACUZAT CĂ A CONDUS FĂRĂ 
PERMIS ȘI A FUGIT DE LA LOCUL 

ACCIDENTULUI
Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției 

municipiului Ploiești au fost sesizați de către 
reprezentanții unei unități medicale cu privire la 
faptul că un tânăr ar fi  fost victima unui accident 
rutier pe raza comunei Gherghița. „Din primele 
cercetări a reieșit că, în cursul aceleiași zile, în 
jurul orei 19.00, tânărul de 19 ani, în timp ce se 
deplasa ca pieton, pe raza comunei Gherghița, 
la un moment dat ar fi  fost acroșat de către 
un autoturism, care a părăsit locul producerii 

accidentului. Polițiștii rutieri au identifi cat 
conducătorul autoturismului, ca fi ind un tânăr 
în vârstă de 20 de ani din comuna Gherghița. 
În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au 
constatat că tânărul afl at la volan nu posedă 
permis de conducere pentru nicio categorie 
de vehicule”, a anunțat IPJ Prahova. În baza 
probatoriului administrat față de acesta a fost 
luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând 
să fi e prezentat unităţii de parchet competente 
pentru luarea unei alte măsuri preventive. În 
cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice fără permis de 
conducere și părăsirea locului accidentului fără 
încuviințarea organelor de poliție.

BUJORUL, DECLARAT 
FLOAREA NAȚIONALĂ 

A ROMÂNIEI

Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a promulgat această lege care 
spune, printre altele: „se declară fl oarea de bujor, din familia Paeoniaceae, ca 

Floare Națională a României. În scopul marcării Florii Naționale a României, anual 
se organizează, la nivel național și local, un Festival al bujorului, eveniment horticol, în 
care vor fi  expuse în aranjamente peisagistice și ornamentale diferite specii de bujor. Cu 
această ocazie, în cadrul unor simpozioane științifi ce, vor fi  prezentate caracteristicile 
biologice și ornamentale ale diferitelor specii de bujor, îndeosebi a celor sălbatice.”

Primăriile pot sprijini material și logistic întreținerea și protejarea rezervațiilor 
naturale de bujor românesc și vor lua măsuri pentru adaptarea la condițiile 
pedoclimatice din România a diferitelor specii existente în alte țări. Legea mai prevede 
că autoritățile locale pot organiza anual expoziții fl orale centrate pe bujor și vor 
putea amenaja în parcuri și grădini publice spații rezervate cultivării fl orii. Consiliile 
județene, de asemenea, pot lua măsuri pentru înfi ințarea și întreținerea unor mini-
grădini botanice în care aceste fl ori să ocupe spații distincte și pot sprijini amenajarea 
unor alei de bujor ca fl oare peisagistică urbană. Uniunea Artiștilor Plastici va sprijini 
organizarea pe plan local a unor expoziții de pictură consacrate acestei fl ori, iar 
Romfi latelia va putea cuprinde în planul său emiterea unor colițe și timbre consacrate 
bujorului.

FOND MUTUAL 
PENTRU FERMIERI

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anunțat că instituția 
pe care o conduce intenționează să înfi ințeze o nouă 

structură care ar urma să ajute agricultorii în cazul unor 
evenimente neprevăzute și în caz de vreme extremă. Este 
vorba despre un fond mutual ce va putea ajuta fermierii în 
astfel de situații. În stilul său caracteristic, adică oarecum lipsit 
de coerență și claritate, ofi cialul a declarat: „putem să apelăm 
la el (n.n.-la fond) în momentele acestea grele (n.n-seceta din 
2022) întrucât statul nu poate tot timpul să intervină în sprijinul 
fermierilor. Construim mecanismul la această dată. Vom asigura, 
pe de-o parte, și din fondurile statului acest fond, dar va fi  și o 
parte contributivă a fermierilor în așa fel încât să știi atunci când 
pleci la drum să pui de-o parte un leu că nu se știe unde ajungi.”

Ideea nu este deloc una nouă. În 2013, România a aprobat 
OUG 64 privind înfi ințarea, avizarea și acreditarea fondurilor 
mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în 
vederea acordării de compensații fi nanciare membrilor 
pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice 
nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare 
plantelor sau incidente de mediu. 

Ce s-a ales de acel document ori cât de folositor sau aplicat 
a fost el, nu avem habar. Probabil nici Daea nu are habar, de 
vreme ce propune abia acum fondul, ca o noutate absolută.

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

În 2013, profesorul universitar dr. Florinel Toma, șeful catedrei de fl oristică 
de la Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București, a 

propus ca bujorul să fi e declarată fl oare națională. Abia după noua ani propunerea 
a prins contur, pe 28 septembrie o lege în acest sens fi ind votată de Camera 
Deputaților. 
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ACCIDENT LA FÂNTÂNELE. UN ȘOFER A 
ÎNCERCAT SĂ EVITE O CĂRUȚĂ OPRITĂ, 

DAR A INTRAT ÎNTR-UN AUTO
Accidentul rutier s-a produs pe raza comunei 

Fântânele, iar în evenimentul rutier au fost 
implicate două autoturisme conduse de doi 
bărbați cu vârstele de 28, respectiv 44 de ani și 
un atelaj hipo, condus de un bărbat în vârstă 
de 46 de ani. „Din verifi cări, s-a stabilit faptul 
că, în încercarea de a evita un atelaj hipo care 
se afl a staționat pe marginea părții carosabile, 
autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 44 
de ani ar fi  intrat în coliziune cu autoturismul 
condus de bărbatul în vârstă de 28 de ani. În 
urma impactului, o pasageră de 41 de ani, din 
autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 

44 de ani a fost rănită, necesitând transportarea 
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale 
de specialitate”, a anunțat IPJ Prahova. Cei doi 
conducători auto au fost testați cu aparatul 
etilotest, rezultatele fi ind 0. La testarea cu aparatul 
etilotest a căruțașului, aparatul a indicat valoarea 
de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

FĂRĂ PERMIS ȘI LA UN PAS DE COMĂ 
ALCOOLICĂ. ȘOFERUL A FOST REȚINUT

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 
Bălțești, în timp ce desfășurau activități de 
supraveghere și control al trafi cului rutier pe 
raza comunei Bălțești, au observat un autoturism 
care circula pe DJ 102 M, iar la un moment 
dat a pierdut controlul direcției de deplasare 
pătrunzând brusc pe acostament. La volan a fost 

identifi cat un bărbat în vârstă de 43 de ani, din 
comuna Bălțești. „În urma verifi cărilor efectuate, 
s-a constatat faptul că bărbatul în cauză nu 
fi gurează ca fi ind posesor de permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule. Ba mai mult, 
întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost 
testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a anunțat 
IPJ Prahova. În baza probatoriului administrat 
față de bărbat a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, urmând să fi e prezentat unității de 
parchet competente. „În cauză, cercetările sunt 
continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice fără permis de conducere 
și conducere sub infl uența băuturilor alcoolice”, a 
precizat IPJ Prahova. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

SISTEM HIBRID 
DE EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ 
FOLOSIND ENERGIA 

GEOTERMALĂ, LA 
UPG PLOIEȘTI

Consiliul Județean Prahova și Universitatea Petrol- Gaze din 
Ploiești au pus bazele unei asocieri în vederea realizării 

proiectului „Sistem hibrid de efi cientizare energetică folosind energia 
geotermală”, fi nanțat prin mecanisme fi nanciare SEE și Norvegia 
2014- 2021 „Program pentru energie în România”,  Apel 2- „Capacitate 
crescută pentru furnizarea energiei regenerabile- Energia geotermală”. 
Valoarea totală a proiectului este de 1.594.670 euro, din care grantul 
acceptat-1.355.000 euro, iar valoarea cofi nanțării a fost fi xată la 
239.670 euro.

În anul 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 132/29 
septembrie, a fost aprobată asocierea instituţiei cu UPG Ploiești,  în 

vederea realizării proiectului „Sistem hibrid de efi cientizare energetică 
folosind energia geotermală.” La acea vreme, contractul prevedea o 
contribuție fi nanciară pentru realizarea proiectului de 238.000 euro, 
pentru CJ Prahova și de 1.670 euro, pentru UPG Ploiești. Recent, UPG 

a transmis adresa nr. 10.514/14.10.2022 prin care solicită CJ Prahova  

încheierea unui nou contract de asociere în vederea asigurării cofi nanțării 

proiectului.
Ca urmare, forul județean a hotărât să contribuie, în noul angajament, 

cu 202.300 euro, reprezentând diferența până la suma totală a cofi nanțării 
de 238.000 euro, asumată prin contractul de asociere nr. 19185/ 
05.10.2020, iar Universitatea Petrol-Gaze rămâne cu cota de fi nanțare 
de 1.670 euro. Obiectivele proiectului țin de: reducerea costurilor 
energetice ale Universității; reducerea pierderilor de energie termică 
pentru creșterea efi cienței energetice în campus; îmbunătățirea siguranței 
și calității căldurii și apei calde furnizate în universitate; achiziționarea 
unei instalații de măsură a performanțelor termice a forajelor; utilizarea 
în scop didactic a forajelor și instalațiilor pentru pregătirea studenților 
și specialiștilor; reducerea emisiilor de noxe ale universității; creșterea 
confortului în campus și clădiri didactice cu potential în furnizarea de 
venituri suplimentare.

Consiliul Județean Prahova a modifi cat 
din nou datele privind realizarea unei 

variante ocolitoare pentru Mizil, care să conducă 
la decongestionarea trafi cului rutier în oraș și 

mutarea fl uxului pe noul drum.
Proiectul a fost admis spre fi nanțare de la 

bugetul de stat, prin  Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, dar numai în limita 
sumei de 69.222.506,87 lei. 

Cum costurile totale se ridică la 113.598.585,40 
lei, consilierii județeani au aprobat să contribuie 
cu diferența de 44.376.078,53 lei, de la bugetul CJ.

Ceea ce sperăm este ca totuși CJ să urgenteze 
investiția, fi indcă este posibil, în actuala tendință 
de majorare a prețului energiei electrice, a gazelor 
și a combustibilului, să fi e nevoie de noi ajustări a 
costului fi nal.

În 2021 (HCJ 260/16.11.2021), valoarea totală a 
obiectivului de investiții era  de 78.031.063,90 lei, 
cu TVA. După numai șapte luni, devizul general a 
crescut cu 45,58%,  la  113.598.585,40 lei cu TVA, 
din care C+M 100.040.752,70 lei, cu TVA.

Consiliul Local Ploiești a aprobat studiul 
de fezabilitate și indicatorii tehnico-

economici pentru amenajarea unui loc de 
joacă în zona Malu Roșu-Grădinița 21. 
Surpriza vine însă când ne uităm la prețul 
micuței investiții: 544.492 de lei, inclusiv TVA, 
din care C+M-306.726 lei! Adică ceva peste 
100.000 de euro, cam cât costă un apartament 
cu patru camere pe Bdul Republicii! Să ne fi e 
scuzat, dar nouă ni se pare o imensă risipă de 
bani. Un privat, chit că e vorba despre complex 
de joacă, balansoare, fi gurine, carusele, hinte, 
căsuțe, măsuță cu scaune, bănci, aparate 
fi tness, alei placate cu pavele etc., ar face același 
spațiu pentru copii cu cel mult 200.000 lei. Dar 
primăria, deh, își permite să arunce cu bani, că 
doar nu-i produce ea!

CJ PRAHOVA VA CONTRIBUI CU 
44, 376 MILIOANE LEI LA 

REALIZAREA CENTURII OCOLITOARE MIZIL

LOC DE JOACĂ DE 
O JUMĂTATE DE 
MILION DE LEI?
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LA VOLAN, SUB INFLUENȚA 
SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Câmpina, în timp ce desfășurau activități de 
supraveghere și control al trafi cului rutier pe 
strada Siretului din municipiu, au oprit pentru 
control un autoturism condus de un tânăr în 
vârstă de 22 de ani din comuna Bănești. „Întrucât 
conducătorul auto prezenta o stare de agitație a 
fost testat cu aparatul DrugTest care a indicat 
rezultat pozitiv la o substanță psihoactivă, 
ulterior fi ind condus la o unitate medicală 
pentru prelevare de mostre biologice. În cauză, a 
fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe 

drumurile publice de către o persoană afl ată sub 
infl uența substanțelor psihoactive”, a anunțat IPJ 
Prahova.

INCENDIU LA O HALĂ DEZAFECTATĂ 
DIN ZONA PLOIEȘTI TRIAJ

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu produs 
la o hală dezafectată. Arderea se manifesta în 
interiorul halei și a cuprins mai multe reziduuri 
petroliere, pe o suprafață de aproximativ 
50 mp. „La fața locului s-au deplasat două 
autospeciale, o autospecială de salvare la 
înălțime și o autospecială de primă intervenție 
și comandă. Incendiul a fost observat de pilotul 
unei aeronave care a raportat situația turnului 

de control. Ulterior, acesta a luat legătura cu 
dispeceratul ISU Prahova în vederea semnalării 
incendiului”, a precizat ISU Prahova. Pompierii 
militari au reușit să stingă incendiul.
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PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI VREA 

BANI PNRR 
PENTRU 6 ȘCOLI

Povestea locuințelor ANL construite 
pe locul fostei unități militare de 

pe strada Cosminelor este una veche. 
Ea începe în 2008, când aleșii locali au 
aprobat transferul către ANL a suprafeței 
de 11.988 mp, pentru realizarea de 
locuințe prin „Programul guvernamental 
de dezvoltare a construcțiilor de locuințe 
prin credit ipotecar și acordarea de 
facilități tinerilor pentru cumpărarea 
acestora”. Abia nouă ani mai târziu, 
în 2017, ANL și Primăria Ploiești au 
convenit că dezmembrarea loturilor pică 
în sarcina autorității publice locale, iar un 
PUZ trebuia realizat și aprobat.

Aici lucrurile s-au mișcat mai repede: 
în 2018, Primăria Ploiești anunța că 
PUZ-ul a primit aviz favorabil, dar 
dezmembrarea terenului tot nu era 
făcută, aceasta fi ind responsabilitatea 
Direcției Generale de Patrimoniu.

Tot în 2018 s-a desfășurat procedura de 
achiziție a contractului de servicii pentru 
elaborarea documentațiilor tehnice de 
demolare a vechilor clădiri.

În 2019, a început demolarea 

construcțiilor, lucrările fi ind fi nalizate în 
luna mai 2020.  La începutul lunii iulie 
2021 a fost încheiat un acord-cadru de 
servicii pentru contracte subsecvente 
de topografi e și cadastru, urmând ca, 
potrivit municipalității, concomitent 
cu operațiunea cadastrală pentru 
dezmembrarea imobilului, să înceapă 
și elaborarea unui studiu de fezabilitate 
privind realizarea rețelelor de utilități pe 
zona studiată și racordarea la conductele/
rețelele existente, cât și devierea conductei 
de termofi care existentă pe teren.

Probabil că treaba cu rețelele va mai 
dura vreun an. Deocamdată Consiliul 
Local a aprobat dezmembrarea și trecerea 
către ANL a unei alte suprafațe decât cea 
aprobată în 2008. La rândul său, ANL a 
înregistrat proiectul pe site-ul instituției și 
acolo zace de ani și ani. Aici se face vorbire 
depre 21 locuințe individuale și cuplate, 
cu regim de înălțime Sparțial+P+1E/
M:locuință cu 4 camere tip A; locuință cu 
4 camere tip B; locuință cu 3 camere tip C.

Pe fi ecare lot se pot amenaja garaje 
individuale și andosate.

ASTA DEȘI MUNICIPALITATEA 
RISCĂ SĂ PIARDĂ CÂTEVA 

MILIOANE PENTRU PROIECTE 
POR NEÎNCEPUTE

GREU LA DEAL!
DUPĂ 14 ANI SE REDISCUTĂ 
DESPRE LOCUINȚELE ANL 
DE PE STR. COSMINELE!

Consilierii municipali au aprobat, deunăzi vreme, un  proiect de hotărâre 
privind modifi carea HCL 67/28.02.2008 privind trecerea terenului cu 

suprafaţa de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția 
Națională pentru Locuințe, pentru edifi carea unor unități locative prin credit 
ipotecar. Modifi carea de fapt constă în faptul că suprafața transferată către ANL 
va fi  mai mică, de 9.342 mp, iar casele nu vor mai fi  în număr de 23, ci numai de 21.

Primăria Ploiești pregătește noi proiecte spre a fi  
fi nanțate din fonduri europene, prin Programul Național 
de Redresare și Reziliență. Deocamdată, consilierii locali au 
aprobat participarea de principiu a municipalității la PNRR, 
stabilind totodată și câteva responsabilități punctuale ale 
administrațiilor și unităților de învățământ. Investițiile se 
referă la:
-construirea unui teren de sport/modernizarea/dotarea 
infrastructurii educaționale a unității de învățământ Școala 
Gimnazială „Andrei Mureșanu”;
-construirea/modernizarea/extinderea în vederea măririi 
capacității privind numărul de clase/dotarea infrastructurii 
educaţionale a Școalii Gimnaziale „I.A Bassarabescu”;
-construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea 
infrastructurii educaţionale la Școala Gimnazială „Sfânta 
Vineri”;
-construirea unei săli de sport/modernizarea/extinderea/
dotarea infrastructurii educaţionale” la Școala Gimnazială 
„Sfântul Vasile”;
-construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea 
infrastructurii educaţionale” la Liceul Tehnologic „Toma 
Socolescu”;
-construirea unei săli de sport/modernizarea/dotarea 
infrastructurii educaţionale” la Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu”;

Toate proiectele au fost inițiate de consilierii Iulian Bolocan, 
Nicolae-Vlad Frusina, Dragoș-Alexandru Măchițescu, 
Valentin Marcu, Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Georgeta-
Simona Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan 
Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, 
Nicoleta Ștefan și Aurelian-Dumitru Tudor. 

Totuși, ideea ar fi  ca administrația municipală să insiste, 
până la a cere bani europeni pentru noi proiecte, să le 
fi nalizeze pe cele pentru care deja s-a obținut fi nanțarea prin 
POR 2014-2020. ADR Sud-Muntenia a atras recent atenția 
că Primăria Ploiești este în pericol să piardă bani importanți 
pentru anumite proiecte pentru care aproape nu s-a făcut 
nimic. Sunt, de fapt, potrivit ADR, 22 de proiecte europene 
care sunt în stadiu de realizare de sub 10%!
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
ACCIDENT LA BLEJOI. DOUĂ 
AUTOTURISME IMPLICATE

Accidentul rutier s-a produs pe raza localității 
Blejoi, după ce două autoturisme au intrat în 
coliziune. Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova a anunțat că, potrivit primelor date, o 
femeie în vârstă de 39 de ani, în timp ce se afl a 
la volanul unui autoturism care circula către 
sensul giratoriu de la intersecția DN1A/DN1B, 
a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus 
tot de o femeie în vârstă de 32 de ani. În urma 
accidentului a rezultat vătămarea corporală 
ușoară a conducătoarei auto în vârstă de 32 
de ani. Cele două conducătoare auto au fost 
testate cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
0. „Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru 

stabilirea cu exactitate a  împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul”, a anunțat IPJ Prahova.

ACCIDENT GRAV ÎN PLOIEȘTI. UNUL 
DINTRE CONDUCĂTORII AUTO A FOST 

DESCARCERAT 
Accidentul rutier s-a produs la intersecța 

străzii Sitarului cu strada Cerceluș din 
Ploiești, după ce două autoturisme au 
intrat în coliziune. Una dintre mașini era 
condusă de un bărbat în vârstă de 37 de ani, 
iar la volanul celuilalt auto era o femeie în 
vârstă de 40 de ani. În urma impactului, 
conducătorul auto în vârstă de 37 de ani a 
fost rănit. Pompierii militari ajunși la fața 
locului au găsit victima încarcerată. În urma 
impactului, bărbatul în vârstă de 37 de ani 

a suferit vătămări corporale, fi ind transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de 
specialitate. Conducătoarea auto a fost testată cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind 0. IPJ Prahova 
a anunțat că trafi cul rutier a fost dirijat în zona 
unde s-a produs evenimentul rutier. 

Primul proiect vizează Secția de Obstetrică 
și Ginecologie a Spitalului Județean de 

Urgență și se referă la secția de terapie intensivă 
pentru nou-născuți. Investiția ar consta în 
achiziția de echipamente precum aparate 

ventilație mecanică, incubatoare, monitoare 
semne vitale, dispozitive laser, ventilatoare, 
monitoare semne vitale nașteri și sală operații 
cezariene, instrumente, unități mobile de terapie 
intensivă neonatală nivel III.

Al doilea atinge un subiect extrem de sensibil, 
cel al dotării cu echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nozocomiale. 
Proiectul ar mai presupune dezvoltarea 
laboratoarelor de analize de microbiologie 
specializate, achiziționarea de echipamente 
destinate sistemelor de decontaminare, 
dezinfecție aer, suprafețe și sau echipamente, 
sisteme de sterilizare instrumentar medical și 

echipamente bazate pe tehnologii moderne cu 
plasmă, UV etc.

În fi ne, ultimul ar fi  tot în benefi ciul Secției 
de Obstetrică și Ginecologie și se referă la 
efi cientizarea energetică a unor clădiri.

Săptămâna trecută, președintele Consiliului 
Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a vizitat 
Secția de Chirurgie a Spitalului Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Andreoiu“, fi ind însoțit 
de directorul unității, dr. Bogdan Nica și de șeful 
Secției Chirurgie II, dr. Dan Oprea. La fi nal, fără 
să explice prea multe, Dumitrescu s-a angajat ca, 
până la sfârșitul anului, cele 13 săli de operații să 
fi e cele mai moderne din România.

CONSILIUL JUDEȚEAN A ALOCAT 2,355 MILIOANE 
DE LEI PENTRU INVESTIȚII ÎN 15 COMUNE

Consiliul Județean Prahova s-a asociat 
cu 15 localități din Prahova în vederea 

realizării unor obiective de interes public, iar în 
acest sens a alocat suma totală de 2,355 milioane 
de lei. Obiectivele propuse reprezintă priorități 
ale administrației județului și ale administrațiilor 
locale și au ca scop îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere, a serviciilor sociale pentru populație 
și a creșterii funcționalității instituțiilor de 
învățământ și sănătate. Cea mai mare sumă a 
mers către localitatea Șirna, iar cea mai mică a 
fost rezervată comunei Jugureni. Să vedem însă 
ce investiții fi nanțează CJ prin această formulă 
de parteneriat:
-Albești Paleologu, sistem de scurgere a apelor 
pluviale, sat Albești-Paleologu-200.000 lei;
-Aluniș, reparații curente grup sanitar Cămin 
Cultural-180.000 lei;
-Cărbunești, reparații drumuri locale-140.000 lei;
-Chiojdeanca, clădire vestiare la terenul de sport 
din punctul „Pe Lac“-90.000 lei;
-Cornu, modernizare stație de epurare, inclusiv 
stații intermediare-175.000 lei;

-Drăgănești, execuție lucrări de reparații acces 
pietonal și auto la piața agroalimentară-200.000 lei;
-Dumbrava, lucrări de modernizare Grădinița 
cu Program Normal Ciupelnița-200.000 lei;
-Jugureni, achiziționare generator pentru 
alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 
din incinta Școlii Gimnaziale-10.000 lei;
-Predeal Sărari, lucrări de reparații și întreținere 
infrastructură drumuri locale-130.000 lei;
-Sângeru, lucrări de reparații și dotări Muzeul 
Sătesc Sângeru-150.000 lei;
-Scorțeni, consolidare și refacere drum local 
(str. Plaiului), 0,150 km-150.000 lei;
-Starchiojd, amenajarea terenului de sport din 
curtea Școlii Profesionale, local A-130.000 lei;
-Surani, consolidare drum secundar DS 768 
SCT. Brăcacea-150.000 lei;
-Șirna, amenajare parcări și trotuare în 
comună-250.000 lei;
-Tomșani, extindere rețea distribuție apă sat 
Loloiasca-200.000 lei.

Dacă este să facem vreo remarcă, aceasta se 
referă la comuna Aluniș. Sperăm să fi e o eroare 

privind suma, fi indcă este greu să ne imaginăm 
că niște reparații la un grup sanitar pot costa 
180.000 lei! Potrivit unui alt proiect de hotărâre, 
comuna Plopu a renunțat la obiectivul „stație 
de epurare și rețea de canalizare satele Plopu și 
Nisipoasa”, iar banii primiți în acest sens de la CJ 
Prahova (250.000 lei) vor fi  utilizați pentru alt 
proiect, de realizare a unei săli de sport care să 
deservească școala din satul de reședință.

De asemenea, în parteneriatul cu Valea 
Călugărească, suma de 130.000 lei a fost 
redistribuită de la obiectivul „modernizare 
punte pietonală accidental carosabilă peste 
râul Teleajen, sat Pantazi” pentru fi nanțarea 
investiției denumită „lucrări de punere în 
siguranță pe râul Teleajen, în satul Pantazi-prag 
de fund”.

MODIFICĂRI ÎN PARTENERIATELE CU LOCALITĂȚILE PLOPU ȘI VALEA CĂLUGĂREASCĂ

TREI PROIECTE PNRR PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN TREI PROIECTE PNRR PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN ANDREOIU”DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN ANDREOIU”

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu”, afl at în gestiunea Consiliului 
Județean Prahova, va benefi cia de trei investiții spre a fi  fi nanțate din fonduri europene, prin 

Programul Național de Redresare și Reziliență. Atenție, este vorba despre o intenție, dusă la nivelul 
primului pas, cea de aprobare a parteneriatului dintre CJ Prahova și SJU pentru depunerea unor 
proiecte care apoi să obțină fi nanțarea prin PNRR. Deocamdată nu se cunosc valorile sau detaliile 
tehnice, acestea urmând să fi e stabilite ulterior.
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Marius 
MARINESCU

Continuare din pagina 1

SC „Hale și Piețe” vrea să facă la spartul târgului ce n-a fost în stare tot anul: să se împrumute pentru a 
realiza programul de investiții propus pentru 2022. Ar fi  vorba despre un credit bancar, pe o perioadă de 

cinci ani, de 1,845 milioane de lei. Prin HCL 341 din 29 iulie, lista de investiții avea o valoare de 2,66 milioane 
de lei, dar societatea putea acoperi, din surse proprii, doar 817.000 lei. Și abia acum s-a gândit conducerea 
cum să procure bani, când de fapt nu mai este timp fi zic să se realizeze modernizarea piețelor, de exemplu. SC 
„Hale și Piețe” avea în plan următoarele: refacerea instalațiilor și recompartimentarea birourilor din clădirea 
de pe strada Văleni (fostul sediu PECO)-1,65 milioane de lei; achiziție mobilier pentru același sediu- 161.000 
de lei; achiziționare autoturism-70.000 de lei; cumpărare autovehicul pentru transportul mărfurilor-45.000 
lei; container complet echipat pentru Obor-82.000 lei; reparații capitale la grupul sanitar de la Piața Nord-
100.000 lei etc.

NOU NOU 
MINISTRU MINISTRU 

LA APĂRARELA APĂRARE

Social-democratul Angel Tîlvăr a 
preluat luni seară portofoliul de 

ministru al Apărării la câteva ore după 
ce a fost propus de colegi, tot luni seară 
având loc și depunerea jurământului la 
Cotroceni.  Nume prea puțin cunoscut 
în spațiul public, Tîlvăr este parlamentar 
din 2004. În prezent, este președinte 
al delegației Parlamentului României 
la Adunarea Parlamentară a NATO. 
Anterior, ministrul spune că a fost, 
în perioada 1985-2004, profesor de 
limba engleză. Totuși, în CV-ul de la 
Camera Deputaților, ofi cialul scrie că 
a urmat o facultate de limbi străine, 
fără să numească însă universitatea. 
Asta pentru că pe toate celelalte 
cursuri postuniversitare le specifi că: 
SNSPA, Colegiul Național de Apărare,  
Academia Națională de Informaţii 
„Mihai Viteazul” și Institutul Diplomatic 
Român. Din biografi e nu afl ăm nici când 
sau la ce unitate de învățământ superior 
a obținut doctoratul în științe umaniste. 
Sperăm să n-avem surpriza vreunui 
plagiat demonstrat de jurnalista Emilia 
Șercan...

DEMISII DE LA CONDUCEREA DEMISII DE LA CONDUCEREA 
ABIA-ÎNFIINȚATEI TERMO PLOIEȘTIABIA-ÎNFIINȚATEI TERMO PLOIEȘTI

De altfel, Volosevici i-a cerut demisia, luni, 
directorului Ionescu, reclamând că operatorul 

de termie a contractat gaze la un preț de peste două 
ori mai mare decât cel la care ar fi  trebuit, prejudiciul 
estimat fi ind de aproximativ 1,7 milioane de lei. 
Adică: operatorul a ratat o rezervare de 16.000 de 
megaWatti.  pentru luna octombrie, la un tarif de 150 
de lei fără TVA, fi ind nevoit să apeleze la furnizorul de 
ultimă instanță, la un tarif de 310 lei pe mW. Se pare 
că Ionescu a și renunțat la mandat, însă va fi  obligat să 
asigure interimatul vreme de 30 de zile.

Marți a demisionat din AGA a Termo Ploiești și 
consilierul Cristian Ganea. Acesta a declarat: „Este 
ireal ceea ce s-a întâmplat ieri, în ședința Consiliului 

Local Ploiești. Directorul Termo Ploiești, alături de 
Consiliul de Administrație și de membrii Adunării 
Generale a Acționarilor, au reușit, într-un timp record, 
să rezolve problema care trena de luni bune, cea legată 
de lipsa apei calde.

În loc să benefi cieze de felicitări a fost acuzat. În viață 
este mult mai bine să ajuți decât să acuzi. Mi-am depus 
demisia din AGA de la Termo Ploiești, la Registratură. 
Am dovedit că societatea nou înfi ințată funcționează, 
cu toate piedicile puse. Societatea funcționează și 
asigură agent termic Ploieștiului. Este adevărat că, la 
început de drum, operatorul avea nevoie de un capital 
de lucru mai mare și va avea nevoie în continuare de 
sprijin din partea municipalității.”

SC „HALE ȘI PIEȚE” 
SE ÎMPRUMUTĂ 

LA BANCĂ PENTRU 
REALIZAREA UNOR 

INVESTIȚII

În cadrul fi rmei 
MIRACOL THERAPY SRL, 
oferim servicii de recuperare 

medicală respectiv kinetoterapie, 
fi zioterapie, masaj terapeutic 

cât şi terapii alternative pentru 
copiii/tinerii cu dizabilităţi. 

Vă invităm să ne cunoaşţeti, pe 
site-ul Terapii-Miraculoase.ro, 

pag de fb : “Cabinet de Recuperare 
Medicală Miracol Th erapy” 

cât şi “Asociaţia Terapii 
Miraculoase”.

Vă aşteptăm pentru programări 
la numerele de telefon: 

0731728905, 0729356638, 
0726215518.

USR-PRAHOVA, 
TURBAT DE LA 

PROPRIA MUȘCĂTURĂ

Dubios, nu!?
Pe de altă parte, nu pot să nu acuz, 

cu tristețe, că o să-mi lipsească ieșirile 
în spațiul public ale domnului fost 
președinte, care aveau nerv și verb 
(aducând a poziții jurnalistice, nu 
neapărat de anchetă)  iar platforma de 
pe care o făcea ieri, astăzi a dispărut.

Trist!
Dar și mai trist îmi pare modul în 

care partidul amintit riscă să rămână 
în conștiința publică. Deși cu idei 
generoase, USR a rămas un partid mic. 
Cu orgolii mici, la vârf cu oameni mici, 
care nu se pot înțelege nici doi cu doi, 
care țipă ca din gură de șarpe “hoții”, 
dar s-a aliat cu “hoții”, un partid care, 
atunci când a fost la guvernare nu 
a reușit să se înțeleagă nici măcar cu 
propriii membri…Pe scurt, un partid 
care a rămas un fel de armură, goală și 
gălăgioasă, de cavaler al luptei anti-tot 
și anti-toți.

De aceea n-am cum să nu mă întreb 
dacă nu cumva otrava care  ucide 
încet, dar sigur, partidul nu este scursă 
tocmai din limba auto-mușcată a 
liderilor lui!

PRIMARUL VOLOSEVICI 
ACUZĂ DIN NOU!

Tocmai ne gândeam într-o doară cât va 
rezista Primăria Ploiești să funcționeze fără 

scandal și tensiuni. Și răspunsul a venit imediat: 
nici măcar o săptămână. După lungul confl ict 
cauzat de apa caldă, presărat cu adevăruri spuse 
parțial sau, să-i zicem direct, cu multe minciuni, 
a apărut o nouă problemă. Primarul Andrei 
Volosevici l-a acuzat pe directorul Termo Ploiești, 
Vasile Ionescu, că a ratat achiziționarea de gaze 
subvenționate pentru CET Brazi.
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MOARTEA VECHIULUI SISTEM GEOPOLITIC ŞI A ORDINII MONDIALEMOARTEA VECHIULUI SISTEM GEOPOLITIC ŞI A ORDINII MONDIALE
Când m-am trezit în dimineaţa celei de-a 

120-a zi de război al președintelui rus 
Vladimir Putin în Ucraina, m-a izbit faptul că 
ne apropiem de moarte: cea a vechiului sistem 
geopolitic și a ordinii mondiale, moarte care se 
tot repetă din epoca medievală.

În ciuda multor lucruri care s-au întâmplat, 
Europa și Rusia s-au ridicat ca puteri și apoi 
s-au prăbușit din nou. Se pare, în cele din urmă, 
că acest ciclu de ciumă, război și foamete va fi  
ultimul al hegemoniei occidentale și va însemna 
nașterea unei noi ordini mondiale.

PUZZIE-UL
CNN și alte canale de știri au rezumat 

scopul lui Putin în Ucraina ca fi ind restabilirea 
identităţii imperiale și naţionaliste a Rusiei. Cu 
toate acestea, războiul din Ucraina pare a fi  un 
pas în planul lui Putin de dominaţie globală. 

Agenţiile de informaţii occidentale au declarat 
adesea că Putin este bolnav în fază terminală și că 
nu are nimic de pierdut. În timp ce războiul din 
Ucraina poate fi  explicat ca o încercare disperată 
a unui muribund de a-și croi 
o moștenire, acţiunile reale nu 
corespund cu adevărat cu această 
disperare. În ciuda faptului că a 
pierdut oameni, arme, generali și 
că se afl ă sub sancţiuni externe, 
Putin continuă să lupte.

Trebuie pusă întrebarea: dacă 
Ucraina nu este sfârșitul jocului, 
ci un joc de lungă durată pentru 
slăbirea Occidentului? Atunci 
când analizăm predicţiile biblice, 
ar trebui să analizăm și o mulţime 
de „dacă”.

De obicei, „ce-ar fi  dacă” este 
un sport periculos și te duce pe 
căi alunecoase și adesea fără o 
logică fundamentală. Cu toate 
acestea, citirea cărţilor de tarot 
sau a frunzelor de ceai este mai 
ușoară decât citirea intenţiilor lui. 

Înainte de invazia în Ucraina, 
Rusia lui Putin a umplut golurile 
în confl ictele din întreaga lume și 
aproape că a devenit un arbitru 
global în teatrele geopolitice cheie 
în care SUA pierduseră controlul. 
Afganistan, Siria, Iran, Mali, Ciad și Libia: Rusia 
lui Putin a reprezentat o voce de luat în seamă 
în fi ecare decizie majoră. Rusia devenise, de 
asemenea, fratele mai mare și a încercat să joace 
rolul de pacifi cator în Asia de Sud, între India-
Pakistan și China. 

Așadar, ceea ce s-a întâmplat în ultimele 
săptămâni și luni a fost de natură să-l facă pe 
Putin să riște tot acel capital acumulat în ultimii 
20 de ani, pentru a ataca Ucraina. Este vorba de 
mândrie naţională sau de o strategie pe termen 
mai lung împotriva Occidentului?

DRAGONBEAR: ALIANŢA CHINA-RUSIA
Alianţa Dragonbear – a dragonului chinezesc 

și a ursului rusesc – nu a fost mereu o poveste 
de dragoste. Din punct de vedere istoric, Rusia 
a susţinut întotdeauna India în detrimentul 
Chinei, și a existat o puternică animozitate între 
acești vecini care împart o frontieră terestră de 
4.250 km.

Strategia lui Henry Kissinger de a da putere 
Chinei a urmărit, de fapt, să slăbească Rusia și 
acum se pare că, după 50 de ani, acest lucru ar 
fi  putut crea o fi ară un urs-dragon pe care SUA 

s-ar putea să nu fi e sufi cient de puternice pentru 
a-i controla.

De la venirea la putere a președintelui chinez 
XI Jiping, omul forte chinez și autocratul rus au 
dezvoltat o legătură puternică. Atât China, cât 
și Rusia au resimţit dominaţia SUA în afacerile 
globale, iar, în timpul guvernării fostului 
președinte Donald Trump, Rusia a sărbătorit 
faptul că Beijingul a dus greul furiei președintelui 
haotic. 

Apoi a venit primul călăreţ: ciuma. 
Răspândirea rapidă a Covid 19 într-o pandemie 
globală poate fi  atribuită cu fermitate neglijenţei, 
lipsei de transparenţă și voinţei de mușamalizare 
a Chinei. De asemenea, a scos la iveală controlul 
Chinei asupra organizaţiilor internaţionale, cum 
ar fi  Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care 
au fost la fel de vinovate pentru mușamalizare și 
răspândire ca și guvernul chinez.

Democraţiile occidentale au suferit mult mai 
mult din punct de vedere economic și social 
decât China, o dictatură controlată de un singur 

partid. În timp ce pieţele occidentale au fost 
dărâmate de percepţia publică, China a folosit 
acest timp pentru a prelua controlul ferm  asupra 
Hong Kong-ului, pentru a elimina angajamentul 
„o ţară, două sisteme” și pentru a distruge 
puterea miliardarilor care începuseră să conteste 
autoritatea lui Xi Jimping.

În timp ce Occidentul se confrunta cu 
vaccinările și încerca să echilibreze democraţia 
și libertăţile cetăţenilor cu nevoia de a proteja 
vieţile acestora, China a rămas la un plan de 
închidere și de realizare a unui control politic și 
social complet al societăţii chineze.

Pe 4 februarie a.c., doi oameni s-au întâlnit 
sub umbrela Jocurilor Olimpice de Iarnă de la 
Beijing. Putin și Xi au anunţat o prietenie fără 
limite între cele două ţări ale lor. Tocmai când 
Europa reușise un fel de control asupra pandemiei 
și în timp ce infl aţia creștea vertiginos, rachetele 
rusești au căzut asupra Kievului.

În vreme ce Mario Draghi și colegii săi din 
Europa declaraseră că vor face „orice este nevoie” 
pentru a salva economia europeană, se pare că 
Putin a declarat că va face „orice este nevoie” 

pentru a o ruina. 
Al doilea călăreţ, războiul, își lăsase 

amprenta: foamete și moarte
În octombrie 2021, cu șefi i de stat reuniţi la 

Roma, la G20, rezilienţa lanţului de aprovizionare 
a fost deseori discutată ca un punct-cheie, pentru 
a combate agresiunea chineză. Cei mai mulţi șefi  
de stat erau îngrijoraţi de electronice și cipuri, 
care erau domeniul Chinei.

Nimeni nu era alarmat în legătură cu 
alimentele, cu excepţia avertismentelor 
Organizaţiei pentru Alimentaţie și Agricultură 
(FAO) și ale Programului Alimentar Mondial 
(PAM), adesea ignorate, privind seceta și 
foametea din Afganistan, Yemen și Cornul 
Africii. 

Suntem aproape de cel de-al treilea călăreţ, 
foametea. 

Lumea și Europa se afl ă, probabil, în faţa celei 
mai grele veri cu care s-au confruntat de generaţii 
întregi.

Rusia a câștigat împotriva Germaniei naziste 
folosind o politică a pământului 
pârjolit. S-ar părea că strategia 
lui Putin de a îmblânzi 

Europa este similară. În mod 
curios, chinezii au cumpărat 
cereale și au făcut stocuri de 
alimente încă din 2021. Potrivit 
raportului Al Jazeera din 
februarie 2022, Rusia și Ucraina 
produc împreună peste 25% din 
grâul mondial. Cea mai mare 
parte a producţiei de grâu de 
anul trecut se afl ă sub controlul 
Rusiei, fi e în afara capacităţii de 
export a Ucrainei. 

Un alt fapt îngrijorător este 
că, deși lipsa hranei ar putea 
avea un impact relativ mai 
mic asupra Europei, datorită 
rezistenţei fi nanciare a UE, 
există un risc mare ca foametea 
din Africa să forţeze o crescută 
migraţiune în masă spre 
Europa, pe mare. 

Și China, și Rusia 
controlează sufi cient de mult 
politica africană, pentru 

a stimula acest lucru. Președintele Uniunii 
Africane, președintele Senegalului, Macky Sall, 
a făcut apel la Occident, după întâlnirea sa cu 
Putin de la începutul lunii aprilie 2022, să ridice 
sancţiunile, pentru a facilita exporturile de grâu 
și îngrășăminte.

MOARTEA ȘI O NOUĂ ORDINE GLOBALĂ
Ucraina pare să fi e doar primul capitol al morţii 

vechii ordini mondiale. Rusia pare încrezătoare 
că va îngenunchea Occidentul prin scumpirea 
petrolului, într-o vară fi erbinte în care valurile de 
căldură vor face imposibilă menţinerea aerului 
condiţionat oprit. 

Rusia nu duce lipsă de aliaţi politici pe care 
i-a dezvoltat în ţările europene, care ar putea 
reveni la punere pe platforma migraţiei ilegale, 
a creșterii necontrolate a preţurilor, a securităţii 
și a șomajului.

„M-am uitat și iată un cal palid, iar numele 
celui care ședea pe el era Moartea, și iadul îl 
urma cu el”. În timp ce noi putem fi  pregătiţi 
pentru moarte, ceea ce trebuie să înţelegem 
acum este modul în care facem faţă iadului care 
urmează.

Imaginea puternică a acelor călăreţi ai Apocalipsei din Noul Testament a 
fost readusă în mod repetat în discuţie atunci când omenirea s-a confruntat 

cu pericolul și războiul. Cărţile biblice Ezechiei și Zaharia au fost adesea 
interpretate ca descriind cei patru călăreţi drept ciuma, războiul, foametea și, 
în cele din urmă, moartea. O analiză publicată în Jerusalem Post de Vas Shenoy, 
președinte al Global Cities.
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După a șasea și a șaptea săptămână de proteste, dar mai 
ales după comportamentul tot mai agresiv, dincolo de 

limita legală, al protestatarilor, asmuțit de înșiși organizatorii 
protestelor, zelul apărătorilor libertății întrunirilor în raport 
cu hoaspele aduse de partidul „ȘOR” în centrul Chișinăului 
s-a mai ofi lit, chiar s-a stins. Doar PSRM și presa cumpărată 
mai scapă fi e o declarație răsufl ată, fi e o imagine ușor 
trucată despre acțiunile poliției, care încearcă să potolească 
agresivitatea tamazlâcului șorist sau acțiunile provocatoare 
ale organizatorilor de proteste, care încurcă dreptul la opinie 
și libera circulație cu violența, instigarea la ură, dezordinea 
și încălcarea legii. Cine sunt de fapt aceștia, organizatorii 
protestelor?

TREI PPCD-IȘTI ÎN HORA PENALILOR PARTIDULUI „ȘOR”  

DIN PROTESTE ÎN PROTESTE, CU TOT MAI MULTE 
CONTRAVENȚII 

Și în a șaptea duminică, pe 30 octombrie, „fruntașii” partidului „ȘOR” 
nu și-au trădat „tradiția” și au adus lume la proteste, având aceleași 
revendicări și lozinci – demisia actualei guvernări și alegeri prezidențiale 
și parlamentare anticipate. Decât că în această duminică au suferit un eșec 
și mai pronunțat decât duminica trecută și săptămâna ce s-a scurs, când 
forțele de ordine au anihilat protestul din fața Procuraturii Generale, iar 
puținii protestatari au plecat acasă, abandonând corturile și lăsând mizerie 
în fața instituției și în preajmă. În lipsa mascotei șoriștilor, Marina Tauber, 
pe care, la nici o săptămână de la eliberarea sa sub control judiciar, Curtea 
de Apel Chișinău a plasat-o din nou în arest la domiciliu, organizatorii 
au decis să testeze răbdarea autorităților cu noi provocări. De astă dată 
aceștia au recrutat, la preț mai ridicat, un număr mai mare de persoane 
și tineri cu constituție atletică în scopul destabilizării situației și ruperii 
cordonului de poliție. Mai mult chiar, printre racolați chiar foști angajați ai 
forțelor de ordine, având menirea să dea persoanelor din mulțime indicații 
coordonatoare de destabilizare a situației și spargere a cordonului poliției. 
E drept că Asociația Veteranilor și Pensionarilor Poliției de Frontieră s-a 
disociat de acțiunile celor care se dau drept veterani ai forțelor de ordine 
și membri ai organizației. „Asociația este o organizație apolitică, din acest 
motiv nu vom tolera declarațiile unor persoane, care nici nu sunt membri, 
însă își prezintă poziția personală în numele organizației, ponegrind și 
defăimând în acest fel imaginea Asociației”, se spune într-un comunicat al 
organizației făcut public în chiar seara aceleiași zile. 

Protestul din 30 octombrie s-a „remarcat” printr-un număr mai 
scăzut de participanți (3.800, conform poliției, versus 65.000 potrivit 
organizatorilor protestelor) și un record al persoanelor reținute și 
documentate pentru încălcarea legii – circa 80 de protestatari și indivizi 
certați cu legea. Chiar în debutul protestelor au fost scoase din mulțime 
și conduse la Inspectoratul de poliție pentru documentare 28 de persoane 
despre care poliția avea informații că au fost recrutate pentru destabilizare 
și instigare la ură, numărul lor treptat crescând la 51. Ulterior, numărul 
reținuților a ajuns la 79 de persoane. Asta după ce protestatarii, în intenția 
de a ajunge în Piața Marii Adunări Naționale și instigați de organizatori, 
nu s-au conformat solicitărilor de a debloca bulevardul Ștefan cel Mare 
și Sfânt și a mărșălui spre centru pe strada lăturalnică București, cum 
le-au recomandat reprezentanții poliției și ai administrației publice locale, 
ci dimpotrivă, au încercat să rupă cordonul de polițiști, au atacat forțele 
de ordine cu ouă, prezervative, insulte și obiecte contondente. Printre 
cei reținuți și conduși la IGP pentru documentare s-au numărat și 
principalii organizatori – președintele și vicepreședintele raionului Orhei, 
Dinu Țurcanu și Victor Perțu,  primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu, 
secretarul fracțiunii Partidului „ȘOR” din Parlament, Iurie Kuznețov, 

consilierul municipal Chișinău Valerii Klimenko ș.a. Înainte de lăsarea 
amurgului de pe scena improvizată s-a anunțat sfârșitul protestului, iar cei 
care mai rămăseseră să aștepte eliberarea reținuților au fost îndemnați să 
urce în transport și să meargă pe la casele lor. De astă dată fi ind abandonată 
și „tradiția” corturilor.

CINE SUNT ADEVĂRATELE FEȚE ALE PROTESTELOR PP„ȘOR”  

Protestele Partidului „ȘOR” sunt dirijate, incontestabil, de hoțul fugar Ilan 
Shor. Local, ele sunt orchestrate de valeți cu „schelete ascunse în dulapuri”. 
Unii dați în căutare pentru împrumuturi neîntoarse, alții datori cu sute de mii 
chiar lui Shor. Liderii cei mai radicali sunt cunoscuta deja mascotă Marina 
Tauber, dar și fi guri controversate, ce răspund de menținerea spiritului 
protestatar viu duminică de duminică, de ordinea în „Orășelul Schimbării”, 
ce a sucombat între timp. Oricât ar fi  de straniu, trei dintre aceștia, Dinu 
Țurcanu, Radu Bușilă și Roman Nicoară, sunt foști membri PPCD și 
apropiați ai lui Iurie Roșca. Alți doi, Chim Molodean și Valerii Klimenko, au 
avut probleme cu justiția. Majoritatea dintre ei dețin arme de foc.

Cu Marina Tauber lucrurile sunt foarte clare pentru presă și opinia 
publică. Mai puțin limpezi pentru justiția de la Chișinău, care pare că are 
de gând să țină la naft alină dosarul dânsei tot atâția ani ca și al idolului 
său, Ilan Shor. Până a se lansa în politică în 2016, șase ani a fost președinta 
Federației de Tenis din Moldova, ulterior fosta colegă de școală a lui Shor 
devine vicepreședinte a PP „ȘOR”. Figurează, printre „actorii” centrali în 
ambele rapoarte Kroll privind furtul miliardului – alături de alți acționari 
ai BC „Unibank”, ar fi  acționat concertat în benefi ciul lui Shor. În ultimele 
declarații de avere indică datorii de 1,75 mln. lei către Ilona Shor (mama 
vitregă a lui Shor) și 350 mii de lei către colegul de parlament Vadim 
Fotescu. În schimb declară constant mii de euro și dolari primiți la zile 
de naștere sau la „sărbătorile de iarnă”. În afară de cauzele penale ce țin 
de frauda bancară, a mai fost pusă sub învinuire pe alte două capete de 
acuzare: acceptarea cu bună știință a fi nanțării PP„ȘOR” din partea unui 
grup criminal organizat și falsifi carea raportului fi nanciar al formațiunii în 
intenția de a ascunde volumul mijloacelor acumulate și celor utilizate. În 
legislativ și-a câștigat „reputația” de cea mai scandaloasă doamnă.    

DINU ȚURCANU, PPCD-IST MAGNIFIC SAU LIDER ȘORIST?

Ofi cial, „conducător” al protestelor partidului „ȘOR” este președintele 
raionului Orhei, Dinu Țurcanu. Împreună cu Chim Molodean a notifi cat, 
la 16 septembrie curent, Primăria Chișinău despre manifestații, precizând 
că ele vor purta un caracter  „non-stop și pașnic, respectând legislația în 
vigoare”. Tot ei au fost împuterniciți „să conducă acțiunea și să comunice 
cu organele necesare, să asigure și să răspundă pentru buna ei desfășurare”. 

Figură centrală a protestelor, Țurcanu devine membru al PP „ȘOR” în 
2019, după ce Roșca a scufundat PPCD-ul în mlaștina fi lozofi ei dughiniste, 
participând la alegerile locale pentru Consiliul raional Orhei. Saltul 
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într-o formațiune mai profi tabilă îi asigură funcția de consilier, 
iar în noiembrie e ales președinte al raionului.  Până atunci se 
prezenta „persoana nr. 2 în ierarhia PPCD”, dar și unul dintre cei 
„7 magnifi ci” ai formațiunii – o echipă de tineri pregătită pentru 
alegerile parlamentare din iulie 2009, ce nu ajunge în legislativ. 
Devine consultantul netitular al lui Iurie Roșca la Parlament, în 2009 
aliniindu-se deschis PPCD-ului și declarându-se unionist și pro-
european. După ce în trei rânduri (2009, 2010 și 2014) nu ajunge 
deputat, dispare un timp din viața politică. Dar în octombrie 2018 
Țurcanu cheamă în judecată Procuratura Anticorupție, solicitând 
ridicarea sechestrului și restituirea a 5.510 euro, bani ridicați 
de procurori în cadrul perchezițiilor la sediul Fundației pentru 
Democrație Creștină, a cărui colaborator era (cauză penală intentată 
pe numele lui Iurie Roșca). Țurcanu motiva că banii sunt „economii 
din salariu”. Cererea e respinsă ca neîntemeiată în februarie 2019 de 
Judecătoria Chișinău și în octombrie același an de Curtea de Apel 
Chișinău. Dinu Țurcanu mai fi gurează ca fondator și director al 
fi rmei „Vidicom Farm SRL”, specializată în servicii de înfrumusețare 
(frizerii și cabinete de cosmetică), comerțul cu amănuntul a 
băuturilor alcoolice și produselor de tutun, având adresa juridică în 
sediul aceleiași Fundații a lui Roșca. A fost tras la răspundere penală 
de două ori, depistat în stare de ebrietate la volan.  Responsabil 
pentru buna desfășurare a protestelor, pe 30 septembrie încearcă să 
intre, alături de protestatari, în curtea Președinției spre „a periclita 
activitatea instituției”. Împiedicat de polițiști, Țurcanu i-a înjurat, 
mai folosind cuvinte obscene și la adresa delegației UE, venită la 
președinție, pentru care este reținut și i se întocmește proces verbal. 
Reținerea din ultima duminică este a doua, a treia fi ind deja pasibilă 
de dosar penal.

ALȚI DOI COLEGI, COBORÂTORI DIN PPCD 

Nu sunt rupți de la icoane nici ceilalți doi colegi de PPCD ai lui 
Dinu Țurcanu – așa-zisul primar al „Orășelului Schimbării”, Radu 
Bușilă, și Roman Nicoară, președinte de organizație teritorială. 

Radu Bușilă devine membru al PPCD în 2004, iar în 2011 ajunge 
unul dintre cei 15 vicepreședinți ai formațiunii, după ce Iurie Roșca 
cedează funcția de lider. În același an este candidatul PPCD la 
funcția de primar al Chișinăului, obținând un scor de numai 0.36%. 
Aderă la echipa PP „ȘOR” tot în 2019, devenind consilier municipal 
și raional de Orhei. În paralel, din 2020, mai exercită interimatul de 
primar al comunei Piatra, Orhei, prin votul consilierilor locali, după 
ce fostul primar, Mariana Țugui, a decedat în urma unui accident de 
circulație. În același an își depune mandatul de consilier municipal 
pentru a candida în cadrul alegerilor locale noi, fi ind ales din primul 
tur deja primar sadea al comunei Piatra. Asta în pofi da faptului că și 
imaginea sa politică e pătată de un dosar penal. Date de pe portalul 
instanțelor de judecată îl arată ca un infractor pe cauză de violență 
în familie, fi ind acuzat că și-a agresat de mai multe ori soția și fi ica 
minoră. Încă în 2015-2016 pe numele lui au fost intentate mai multe 
procese contravenționale, pe care le-a contestat în repetate rânduri, 
iar în 2018 instanța emite o ordonanță de protecție la solicitarea 
fostei deja soții a lui Bușilă, acestuia fi indu-i aplicată interdicția de 
a se apropia de cele două și de a comunica cu ele pentru o perioadă 
de trei luni. 

Ultimul PPCD-ist, Roman Nicoară, și dânsul unul dintre liderii 
ce se produce deseori cu discursuri pe scena protestelor, e prezentat 
pe site-ul PP „ȘOR” ca președinte al organizației teritoriale Florești, 
deși e originar din Sărătenii Vechi, Telenești. S-a manifestat activ 
din primele zile de proteste, postând clipuri video pe rețelele de 
socializare, chemând oamenii să vină la acțiunile șoriștilor. Poartă 
și dânsul în cârcă un dosar penal, intentat în SUA, unde a stat câteva 
luni în detenție. Ajuns acolo prin programul de studenți  „Work and 
Travel”, a călcat pe aceeași greblă ca și Radu Bușilă – și-ar fi  bătut 
concubina, care l-a reclamat autorităților. 

Deși PP „ȘOR” și liderul său Ilan Shor sunt catalogați în prezent ca 
apropiați ai Moscovei, toți trei au un trecut legat mai mult de România. 
Între 2000-2004 Dinu Țurcanu studiază la Universitatea din Craiova, 
în 2005 urmând și un curs de studii NATO la Școala Națională de 
Studii Politice și Administrative din București. Radu Bușilă și-a făcut 
studiile superioare la Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
din București. Și Nicoară a făcut studii în România, participând și la 
diverse tabere organizate pentru studenții basarabeni. 

Cum pentru a descrie „fețele” și altor penali – Klimenko, Kuznețov, 
Verejanu, Molodean ș.a. – ne-ar trebui tomuri întregi de pagini, ne 
oprim aici. În speranța că măcar justiția de la Chișinău le va completa 
dosarele. Dacă nu e și ea mână-n mână cu penalii din stânga Prutului. 
Dar despre ea, justiția de la Chișinău, în numărul următor. 

În dimineața zilei de luni, 31 octombrie, resturi ale unei rachete doborâte de 
sistemul antiaerian ucrainean a atins localitatea Naslavcea, extremitatea 

de nord a Republicii Moldova, afl ată la hotar cu Ucraina. Nu au fost înregistrate 
victime, decât multe geamuri sparte și câteva acoperișuri deteriorate la 26 de 
gospodării din localitate.  

După cum afi rmă autoritățile ucrainene, dimineața a avut loc un atac cu 
drone asupra barajului Dnestrovsc, de pe teritoriul Ucrainei, afl at la o 

distanță de 1 km de barajul Naslavcea. Atacul rusesc nu a afectat barajul, fi ind 
atacate componente electrice aferente barajului ucrainean – transformatoarele 
electrice. Autoritățile ucrainene mai anunță că nu există pericol de inundații.

Pentru a evita eventuale pericole, efective ale MAI au încercuit zona căderii 
resturilor de rachetă, iar la fața locului se afl ă un grup de documentare. Și 
Ministerul Apărării a trimis la fața locului o echipă de geniștii pentru a cerceta 
terenul. Ministerul a mai precizat că sistemele de supraveghere aeriană ale 
Armatei Naționale nu au detectat zboruri ilegale în spațiul aerian al republicii, 
iar fragmentele rachetei doborâte nu au fost depistate de stațiile de radiolocație 
din cauza dimensiunilor și suprafeței mici de refl ecție ale acestora. 

În contextul incidentului și MAIE a reiterat condamnarea fermă a atacurilor 
cu rachete asupra orașului Kiev și ale altor localități din Ucraina, inclusiv racheta 
doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean, resturile căreia au afectat locuințe din 
Naslavcea. „Aceste atacuri care escaladează în continuare situația de securitate 
reprezintă o încălcare fl agrantă a dreptului internațional umanitar care interzice 
țintirea civililor și a infrastructurii acestora”, se spune în comunicatul MAEIE. 
Ministerul mai subliniază că atacurile asupra infrastructurii energetice a 
Ucrainei aduc prejudicii economice și sociale enorme întregului continent 
european, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova care resimt efectele războiului 
din vecinătate. În după amiaza aceleiași zile MAIE l-a convocat pe Oleg 
Vasnețov, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, pentru a-i comunica că a 
declarat persoană non-grata un reprezentant al ambasadei, acesta fi ind obligat să 
părăsească teritoriul Republicii Moldova.  

Ca urmare a incidentului de la Naslavcea, și premierul Natalia Gavrilița a venit 
cu un mesaj de condamnare. „Nu putem lăsa fără răspuns faptul că viețile unor 
cetățeni ai noștri au fost puse în pericol. Siguranța oamenilor este non-negociabilă”, 
a punctat premierul. Iar Ana Revenco, ministrul afacerilor interne, a avut o 
convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Denys Monastyrsky, ofi cialii 
informându-se reciproc despre situația produsă, despre îngrijorările locuitorilor 
din zonă, care înțeleg cât de aproape este războiul de casele lor, precum și despre 
măsurile luate de autoritățile moldovenești și ucrainene la frontiera de stat și în 
zona producerii incidentului. Cei doi demnitari s-au pus la curent în legătură 
cu stadiul anchetei, iar ministrul ucrainean și-a arătat disponibilitatea echipelor 
de specialiști ucraineni de a sprijini autoritățile moldovenești în identifi carea 
provenienței rachetei distruse de antiaeriana ucraineană și în diverse proceduri 
tehnice, prin experiența dobândită în cele nouă luni de război. Ana Revenco l-a 
mai informat pe omologul său că Chișinăul tratează cu seriozitate incidentul, 
pentru că astfel de evenimente pun în pericol viețile cetățenilor din ambele state. 
Cei doi ofi ciali au reconfi rmat sprijinul reciproc și dialogul permanent.

Presa și comentatori politici de la Chișinău atrag atenția că războiul devine 
tot mai palpabil inclusiv în Republica Moldova și că cetățenii trebuie să înțeleagă 
cui servesc protestele inspirate și fi nanțate de grupul criminal asociat partidului 
„ȘOR”. Iar ex-ministrul apărării, Anatol Șalaru, insistă că Moldova, pentru a 
fi  protejată defi nitiv, are nevoie de o umbrelă, și aceasta este umbrela NATO. 
„Trebuie să renunțăm la neutralitatea permanentă și să aderăm la NATO, 
să depunem cerere așa cum a depus Ucraina. Sau să ne unim cu România. 
Independența noastră tradițională din 1991 până în prezent costă foarte mulți 
bani”, a precizat Șalaru în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. 

RĂZBOIUL DIN UCRAINA LA UN RĂZBOIUL DIN UCRAINA LA UN 
PAS DE REPUBLICA MOLDOVAPAS DE REPUBLICA MOLDOVA
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GARDA DE CORP A LUI ADOLF HITLER 
A FOST AGENT AL MOSSAD-ULUI (II)

CĂUTAT DE MOSSAD
La procesele de la Dachau, în 1947, 

Skorzeny a fost acuzat de război ilegal. Se 
infi ltrase în armata americană purtând uniforma 
americană și răspândind zvonuri că naziștii 
plănuiau să-l omoare pe Dwight Eisenhower. Din 
cauza știrilor false, Eisenhower a fost nevoit să 
petreacă Crăciunul într-o locaţie sigură, departe 
de armata principală.

Skorzeny a fost achitat când trupele britanice 
au mărturisit că și ei au efectuat misiuni similare 
în spatele liniilor inamicului. A evadat din tabăra 
în care era ţinut și a folosit un pașaport spaniol 
pentru a se muta la Madrid. Generalul Francesco 
Franco era conștient de capacitatea lui Skorzeny 
și i-a cerut ajutorul ca și consilier militar. 
Președintele argentinian, Juan Peron, l-a invitat 
pe Skorzeny să lucreze alături de el, devenind 
mâna dreaptă a președintelui și garda de corp a 
Evei Peron, soţia președintelui.

O vreme, Skorzeny a trăit ca fermier în  
Irlanda, unele surse susţinând că ferma lui era 
un refugiu sigur pentru foștii naziști. Dar nu a 
existat vreodată o dovadă în acest sens. Legăturile 
lui Skorzeny în America Latină au făcut ca mulţi 
foști comandanţi SS să evite urmărirea penală în 
Europa. A fost implicat activ și în planifi carea și 
sprijinirea evadării foștilor naziști în Argentina.

Acţiunile sale de a ajuta criminali de război 
să scape nu au trecut neobservate. Statul 
israelian a vrut să-l tragă la răspundere. În scurt 
timp Skorzeny a fost pe lista celor mai căutaţi 
oameni de către Mossad. La începutul anului 
1962, Skorzeny și soţia sa erau într-un bar din 
Madrid. Un cuplu de tineri germani s-a apropiat 
de ei și le-a spus că sunt turiști cărora li s-au 
furat pașapoartele. Ei s-au împrietenit cu soții 
Skorzeny, care i-a primit acasă.

La reședinţa Skorzeny, Otto și-a luat pistolul 
și l-a îndreptat spre turiști. Știa că cei doi nu erau 
turiști, ci agenţi Mossad. Skorzeny a exclamat: 
„Știu cine sunteţi și știu de ce sunteţi aici. Sunteţi 
agenţi ai Mossad și aţi venit să mă omorâţi”.Cei 
doi agenţi i-au spus ceva la care nu se aștepta. 
Nu erau la Madrid pentru a-l ucide, ci pentru a-l 
recruta. Mossad a fost dispus să plătească o sumă 
frumoasă pentru serviciile sale.

„ȘTERGEREA” DE PE LISTĂ
Ce doreau agenţii de informaţii 

israeliană? Sarcina lui Skorzeny era să ajute la 
identifi carea fostului nazist care lucrase pentru 
programul de rachete al guvernului egiptean. 
Egiptul și Israelul s-au angajat într-un confl ict, iar 
naţiunea arabă a angajat mulţi oameni de știinţă 
naziști pentru a construi un program de rachete 
care putea provoca un dezastru pentru Israel. 

Skorzeny a fost de acord să ajute Mossad-ul. 
Dar nu a vrut bani. Voia altceva. Pe legendarul 
vânător de naziști, Simon Wiesenthal. A devenit 
celebru când l-a introdus ilegal pe Adolf 
Eisenhauer, arhitectul Holocaustului, în Israel. 
În iunie 1962, Israelul l-a executat pe Eichmann, 
după proces. Skorzeny știa că numele lui era pe 
lista lui Wiesenthal, astfel, a cerut Mossad-ului să 
se asigure că numele său va dispărea de pe listă.

Mossad-ul i-a arătat o scrisoare semnată de 
Wieswenthal prin care promitea că Skorzeny nu 
va fi  urmărit penal. Dar, în realitate, când Mossad 
l-a abordat pe Wiesenthal, acesta a refuzat să-l 
scoată pe Skorzeny de pe lista sa. Scrisoarea a 
fost falsifi cată; Mossad-ul reușind să-l convingă 
pe Skorzeny că nu mai este un om căutat.

În perioada în care a lucrat cu Mossad-ul, 
Skorzeny a lucrat și cu Rafi  Eitan, cunoscut 
sub numele de „Mr. Kidnap”, pentru rolul său 
în răpirea lui Adolf Eichmann. Ulterior, Eitan 
a devenit membru al Parlamentului în  Israel 
și a confi rmat că l-a întâlnit pe Skorzeny, fără a 
dezvălui alte detalii.

Skorzeny a oferit o listă cu întreprinderile 
europene care furnizau piese de rachete 
egiptenilor. Skorzeny fusese consilier al 
generalului egiptean , Mohammed Naguib. 
Folosind contactele sale din Egipt, el a furnizat 
Mossad-ului detalii despre foștii oameni de 
știinţă naziști care lucrează pentru programul 
egiptean de rachete.

UCIDEREA LUI SKORZENY
În septembrie 1962 Krug a cerut 

ajutorul lui Skorzeny. Dar Krug nu știa că fostul 
ofi ţer nazist lucra pentru Israel. Skorzeny a 
oferit Mossad-ului informaţii detaliate despre 
compania lui Krug, între care cine a furnizat 
Egiptului componente de rachete.

Skorzeny l-a întâlnit pe Krug la Munchen, 
unde fosta gardă de corp a lui Hitler i-a promis 
o trecere în siguranţă în altă ţară. Negustorul de 
arme urma să se întâlnească cu trei persoane 
care să-i asigure protecţia. Pe drum, Skorzeny a 
tras Mercedesul pe dreapta, l-a luat pe Krug în 
pădure și l-a împușcat. Agenţii Mossad au turnat 
apoi acid peste corpul lui Krug și nimeni nu 
l-a găsit niciodată. Ulterior, poliţia a recuperat 
mașina lui Krug de lângă Munchen. Asasinarea 
lui Krug de către Skorzeny a fost doar începutul.

În timpul unei călătorii în Egipt, el a expediat 
o cutie care conţinea explozibili într-o locaţie 
cunoscută sub numele de Fabrica 333. Potrivit 
rapoartelor serviciilor de informaţii, locaţia 
găzduia foști oameni de știinţă naziști care lucrau 
cu material radioactiv. Pachetul a explodat, 
ucigând cinci tehnicieni egipteni. Dar complotul 
a reușit, deoarece oamenii de știinţă au fost 
intimidaţi și au fugit din Egipt peste noapte. 
Proiectul de la Fabrica 333 a fost abandonat.

Cu toate acestea, acest episod a pătat 
reputaţia Israelului. Acţiunea Mossad-ului a fost 
condamnată de premierul israelian, David Ben-
Gurion. Isser Harel a demisionat din funcţia de 
șef al Mossad-ului, iar serviciile secrete israeliene 
au încetat să mai ţintească oamenii de știinţă 
germani.

Otto Skorzeny a murit pe 5 iunie 1975, de 
cancer pulmonar. A avut două înmormântări, 
una la Viena și una la Madrid.

Otto Skorzeny în Budapesta, 1944Otto Skorzeny în Budapesta, 1944

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.

 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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Cristina Toma  
COCHINESCU

Dimineață, când m-am trezit, i-am 
facut o scurtă vizită indianului 

înalt şi frumos cunoscut ieri, mare 
proprietar de mic magazin cu amintiri. 
Acesta mi-a pregătit un ceai local 
grozav, cu lămâie şi ghimbir, şi m-a 
luat în brațe cu veselie, ca şi cum toată 
bucuria oamenilor s-ar fi  regăsit în acea 
îmbrățişare.

Am plecat, apoi, spre Templul lui Dalai 
Lama. Nimic nu a fost mai surprizător, 
nici peisajul de vis, cu Munții Himalaya 
înzăpeziți, în fundal, şi nici agitația maimuțelor vesele, decât 
energia pe care am simțit-o organic în momentul în care am 
păşit pe aleea de la intrarea în templu. Prezența lui Dalai Lama 
la doar câteva zeci de metri de mine, stând liniştit în locuința 
lui, mi-a străpuns corpul în toate celulele. A fost o experiență pe 
care nu am mai trăit-o, asimilată şi unei emoții necontrolabile, 
apărută imediat după încărcarea energetică. Vizita în cele două 
temple (cel vechi şi cel nou) a fost una simplă şi scurtă, într-o 
atmosferă modestă şi impresionantă, în acelaşi timp.

Când am ieşit în curtea templului, zeci de copii tibetani alergau 
şi chiuiau, aruncând perne în sus, cu o bucurie de nedescris. 
E incredibil cum trăiesc aceşti oameni într-o simplitate care 
cuprinde esența vieții... Nu am plecat înainte de a răsuci câteva 
morişti de rugăciune care au gravate mantre pe ele. Acestea se 
învârtesc pentru a transmite dorințele în depărtări, astfel încât să 
fi e împlinite. Se spune că acelaşi rol au şi stegulețele cu mantre de 
cinci culori diferite, reprezentând cele cinci simboluri ale naturii, 
care se agață în vânt şi răspândesc dorințele spre toate zările. 

Din păcate, Dalai Lama este împiedicat de staff -ul acestuia 
nu doar să susțină învățăturile din templu, ci şi să primească 
audiențe, din cauza temerii ca acesta să nu contacteze 
Coronavirus. Incredibilă această situație, însă se pare că 
maestrul e bolnav şi se mişcă foarte greu, iar grija pentru el 
este exagerată, cu atât mai mult cu cât acesta a stabilit că el este 
ultimul Dalai Lama şi nu se va mai permite alegerea unuia nou. 
E un moment de răscruce în istorie, cu implicări majore pentru 
viitorul spiritualității tibetane. 

Seara, am avut o întâlnire cu un yogin, urmaş de-al lui 
Milarepa. Ciudata apariție umană, slab, cu părul împletit, lung 
până la călcâie, ne-a povestit despre anii în care a trăit într-o 
peşteră, mâncând o singură linguriță de orez pe zi, precum şi 
despre simbolurile tibetane. Ritualul care a urmat povestirii a 
fost mai degrabă o pujá (slujbă de vindecare) pe care nu am 
avut voie să o fotografi em. O experiență foarte interesantă, 
despre care, oricât aş vrea, nu am cum să o pot relata în cuvinte 
omeneşti, desprinsă fi ind dintr-o lume fantasmagorică. Odată 
încheiat ritualul, indianul ne-a avertizat asupra începutului unei 
ploi zdravene: “Aduc cu mine ploaia la fi ecare slujbă pe care o 
fac, pentru ca ceea ce am plantat să vă crească frumos!”

JURNAL DE TIBET - 
ZIUA A TREIA

Creştinii îi sărbătoresc la 8 noiembrie pe Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, 
cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri, păzitorii oamenilor de la 

naştere şi până la moarte şi călăuze ale sufl etelor în drumul acestora spre rai. 
În fi ecare an, Biserica cinsteşte Soborul Sfi nţilor Mihail şi Gavriil şi al tuturor 

Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu sunt prăznuiţi doar 
Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci toate cetele îngereşti care nu s-au despărţit 
de Dumnezeu. Ei sunt, totodată şi patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.

Arhanghelii din calendarul bisericesc sunt conducătorii cetelor de îngeri, având 
aripi şi purtând săbii, ca simbol al biruinţei, şi sunt călăuze ale sufl etelor în drumul 
acestora spre rai. 

CINE SUNT ARHANGHELII MIHAIL ȘI GAVRIIL 
Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-i vestească 

taina cea mare a întrupării Domnului şi tot el a adus drepţilor Ioachim şi Ana vestea 
zămislirii Maicii Domnului. 

În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat în 
comparaţie cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este un înfocat 
luptător împotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este 
sortit să moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască. 

De multe ori îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie, atunci când acesta tună 
şi trăsneşte sau orânduieşte singur grindina, cu tunul. El ţine şi ciuma în frâu, 
asemănător Sfântului Haralambie. 

În trecut, în Bucovina, Arhanghelii erau sărbătoriţi pentru că „ei sunt păzitorii 
oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru 
sănătatea acestora”. 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE SFINȚII MIHAIL ȘI GAVRIIL 
În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebraţi şi ca patroni ai oilor, 

stăpânii acestor animale făceau o turtă mare din făină de porumb, numită „turta 
arieţilor” (arieţii fi ind berbecii despărţiţi de oi), ce era considerată a fi  purtătoare de 
fecunditate. Această turtă se arunca în dimineata zilei de 8 noiembrie în târla oilor.  
Dacă turta cădea cu faţa în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor, 
considerându-se că în primăvară toate oile vor avea miei. Dacă turta cădea cu faţa în 
jos era mare supărare. 

În calendarul popular, soborul Sfi nţilor Mihail şi Gavril se serbează trei zile, în 
8, 9 şi 10 noiembrie. Prima zi se numeşte capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul 
Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului. 

Despre Arhanghelul Mihail se ştie că este conducătorul oştilor cereşti-îngereşti, 
iar despre Arhanghelul Gavril ştim că este vestitorul Fecioarei Maria că va naşte pe 
Mântuitorul lumii, pruncul Iisus. 

Totodată, un vechi obicei spune că de sărbătoarea Sfi nţilor Mihail şi Gavril se 
aprind lumânări atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei trecuţi la cele sfi nte 
fără lumânare sau dispăruţi în împrejurări năprasnice. 

Altfel, în ziua Sfi nţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se făcea marea pomenire 
pentru toţi morţii din familie.  Ziua Sfi nţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se serbează 
fi indcă ei iau sufl etele oamenilor când mor. 

Se spune că cel care lucrează în această zi, de Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 
se va chinui în ceasul morţii până la ieşirea sufl etului. 

Ziua de 8 noiembrie este totodată “Vara Arhanghelilor”, care ţine o zi. Pe lângă 
aceasta, între Arhangheli şi Crăciun trebuie să mai fi e între două şi patru zile senine 
şi călduroase care se numesc popular “Vara iernii”. 

În sâmbăta dinaintea sărbătorii se fac praznice pentru sufl etul morţilor. Ofrandele 
date de pomană pentru morţi, din Ajun sau din Ziua Arhanghelilor, se numesc 
“Moşii de Arhangheli”. 

(sursa: News.ro)

SFINȚII MIHAIL ȘI GAVRIIL, SFINȚII MIHAIL ȘI GAVRIIL, 
SĂRBĂTORIȚI PE 8 NOIEMBRIESĂRBĂTORIȚI PE 8 NOIEMBRIE
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HANDBALUL FEMININ HANDBALUL FEMININ 
TREBUIE SĂ RENASCĂTREBUIE SĂ RENASCĂ

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

Baschet

Judo
MEDALIE DE BRONZ PENTRU MEDALIE DE BRONZ PENTRU 
VANESA TOLEA ÎN SLOVENIAVANESA TOLEA ÎN SLOVENIA

Echipa națională de handbal feminin a 
României ia startul ediției din acest an a 

Campionatului European, care are loc, în perioada 
4-20 noiembrie 2022, în Slovenia, Macedonia 
de Nord şi Muntenegru. Tricolorele vor juca în 
Grupa C, alături de Franţa, Olanda şi Macedonia 
de Nord, iar jocul de debut e programat pe 5 
noiembrie, contra Olandei. Primele trei clasate se 
califi că în grupele principale ale EHF EURO 2022.

România a participat la toate ediţiile 
Campionatului European cu o singură excepţie 
(2006), cel mai bun rezultat fi ind medalia de 
bronz din 2010. La ediţia precedentă, din 2020, 
România s-a clasat pe locul 12.

Selecționerul Florentin Pera a ales un lot de 18 
jucătoare, cele mai multe provenind de la Rapid 
şi CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud (câte 5) și de la 
CSM Bucureşti (patru).

Ar fi  momentul ca prima noastră reprezentativă 
să reușească să reînnoade performanțele de 
odinioară, căci în ultimul timp am trăit mai mult 
din amintiri. Am avut ocazia ca noul selecționer 
al României, Florentin Pera, să fi e invitatul meu 
la una dintre edițiile emisiunii Dincolo de Arenă 
(o puteți vedea pe reusita.ro) și mi-am dat seama 
că am în față un om tenace, cu coloană vertebrală, 
ambițios și stăpân pe ceea ce face. Probabil 
că acestea au fost și argumentele noului șef al 
handbalului Românesc, Costel Din, când l-a ales 
pe Pera în funcția de selecționer. Hai România!

Echipa de baschet masculin CSM Petrolul 
Ploieşti a reuşit să lege trei victorii 

consecutive în Liga Naţională, după ce a trecut, 
sâmbătă seară, în Sala „Olimpia”, cu 92-86 (33-21, 
21-20, 22-19, 16-26) de CS Municipal Târgu Jiu. 
In urma acestui succes, ploieștenii au urcat pe 
locul al doilea în clasamentul Conferinţei A a Ligii 
Naţionale de Baschet Masculin.

Antrenorul Mihai Popa i-a folosit în această 
partidă pe: Funderburk Jr. (17 puncte, 3×3), 
Misters (17, 1×3), B. Popa (15, 3×3), Milin (13, 
1×3), O. Popa Calotă (11, 1×3), Aughburns (10), 
Mitchell (5), Brkic (2), Chiţu (2) şi A. Ene.

Campionatul Ligii Naţionale de Baschet 
Masculin se întrerupe pentru meciurile pe care 
echipa naţională a României le va disputa în Cipru 
(10 noiembrie) şi Portugalia (13 noiembrie), aşa că 
următorul meci al băieţilor noştri va avea loc abia 
duminică, 20 noiembrie, de la ora 18.00, pe terenul 
celor de la FC Argeş Piteşti.

Vanesa Tolea, sportivă legitimată la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti, a cucerit medalia de argint la 
Cupa Europeană de Cadeţi de la Koper, Slovenia, la categoria „57 kg”. Vanessa a câștigat 

toate partidele până în fi nală, reuşind să treacă pe rând de Dorottya Berlik (Ungaria), Magdalena 
Mayrhofer (Austria), Jevgenija Gajic (Slovenia) şi Maria Jesionek (Polonia), dar a pierdut în ultimul 
act al competiției în faţa croatei Jana Cvjetko.

Performanţa realizată punctează şi în clasamentul mondial al cadeţilor, reper important în 
perspectiva Campionatelor Europene şi Mondiale de anul viitor, precum şi a Festivalului Olimpic 
al Tineretului European (FOTE).

Tot la categoria „57 kg” a participat din partea CSM-CFR-CSŞ Ploieşti şi Bianca Ungureanu, 
însă lipsa de experienţă, ea fi ind la prima competiţie majoră europeană, a făcut-o să piardă încă din 
primul tur, la Santiago Santana Odalis (Germania).

Cele două sportive sunt antrenate la club de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafi rescu, 
Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.

            CĂTĂLIN BĂNICĂ             CĂTĂLIN BĂNICĂ 
A DEVENIT CAMPION NAȚIONALA DEVENIT CAMPION NAȚIONAL

Sportivii de la CSM Ploiești au cucerit 3 medalii la ediţia 2022 a Campionatelor Naţionale 
de Box pentru Cadeţi, competiţie care a avut loc la Craiova. Ploieștenii au obținut un titlu 

de campion naţional, prin Cătălin Bănică la categoria „42 kg”, o medalie de argint, prin Flavius 
Muşat, şi alta de bronz, prin Raul Benea, ambii la categoria „48 kg”.

Chiar dacă a luptat la una dintre categoriile cu mulţi sportivi înscrişi (19), Cătălin Bănică 
a câștigat medalia şi tricoul de campion naţional la „42 kg” după un parcurs perfect, cu nu 
mai puţin de cinci victorii obţinute, toate la puncte: 5-0 cu Darius Marichescu (Motru), 3-2 
cu Ciprian Gogan (Salonta), 4-1 cu Florin Răducanu (Box Club Anton), 5-0 cu Robert Lincu 
(Giurgiu) în semifi nală şi tot 5-0 cu Roman Spak (Crişul Oradea) în fi nală.

Medalia de argint a venit din partea lui Darius Muşat, care a câştigat trei meciuri la categoria 
„48 kg” – 5-0 cu Daniel Mitrache (Dinamo) în turul 1, victorie prin RSC în prima repriză cu 
Mihai Şindelar (Berceni) în turul 2 şi victorie cu 5-0 la Nicolas Grecu (Drobeta Turnu Severin) 
în semifi nale -, dar a pierdut, la puncte, fi nala cu Edwin Petrea, care reprezintă CS Năvodari la 
această ramură sportivă.

În fi ne, medalia de bronz a fost cucerită de Raul Benea tot la „48 kg”, după două victorii, 5-0 
cu Cătălin Mustea (Crişul Oradea) în primul tur şi succes prin RSC în repriza a doua la Roberto 
Căldărariu (Petrolul), şi o înfrângere suferită în semifi nală în faţa aceluiaşi Edwin Petrea.

CSM PETROLUL CSM PETROLUL 
PLOIEȘTI A PLOIEȘTI A 
URCAT PE URCAT PE 
LOCUL 2LOCUL 2
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Scrimă

Fotbal Fotbal

          MEDALII PENTRU FLORETIȘTII           MEDALII PENTRU FLORETIȘTII 
DE LA CS PETROLUL LA TIMIȘOARADE LA CS PETROLUL LA TIMIȘOARA

Floretiștii de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, 
pregătiți de antrenorul Claudiu Moldanschi au 

obținut noi medalii la cea de-a șasea ediție a Cupei 
Floreta de la Timișoara. La această competiție de 
scrimă au participat peste 200 de sportivi din România, 

Serbia și Ungaria, reprezentanta  noastră Antonia Stănescu remarcându-se 
și ocupând locul 2 la categoria U13 fete. Iată și celelalte rezultate: Loc 3 - 
Pelaghie Andreea la U9; Loc 5 - Donner Bianca la U13; Loc 6 - Gortoescu 
Irina la U9; Loc 5 - Gortoescu Andrei la U13; Loc 5 - Stănescu Antonia la 
U15; Loc 7 -  Pelaghie Andreea la U15.

ÎNSCRIERI PENTRU ÎNSCRIERI PENTRU 
CURSUL DE CURSUL DE 

PREPARATOR SPORTIVPREPARATOR SPORTIV
Academia Națională 

de Fotbal (ANF) 
va organiza în acest sezon 
educațional un nou curs 
de preparator sportiv. 
Înscrierile sunt deschise 
până pe 15 decembrie.

Pentru a fi  admiși la 
cursul de preparator sportiv, 
candidații trebuie să fi  

absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, precum și un curs de formare 
pentru antrenori din instituții autorizate și acreditate. La fi nalul acestui 
program, absolvenții primesc o diplomă acreditată de Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale si Ministerul Educației.

Taxa de înscriere este de 150 de lei și poate fi  achitată după completarea 
formularului.

Printre competențele pe care se axează cursul se numără organizarea 
activității de pregătire fi zică, monitorizarea sportivilor și evaluarea 
nivelului lor de pregătire, dar și derularea programelor de refacere și 
recuperare fi zică.

Preparatorul sportiv își desfășoară activitatea în domeniul sportului 
de performanță, fi ind angajat al federațiilor sportive naționale, asociații 
sportive, cluburi sportive sau altor instituții din sectorul public sau 
privat. El este specialistul care se ocupă de pregătirea fi zică a sportivilor. 
În cadrul unui program organizat și riguros planifi cat, preparatorul 
sportiv urmărește pregătirea fi zică completă și complexă a sportivilor de 
performanță.

Toate detaliile cursului de preparator sportiv sunt disponibile pe 
site-ul ANF.

            PETROLUL             PETROLUL 
CÂȘTIGĂ LA VOLUNTARICÂȘTIGĂ LA VOLUNTARI

Petrolul Ploiești s-a impus pe terenul celor de la FC Voluntari în primul 
joc din returul sezonului regulat al Superligii, cu scorul de 1-0, grație 
golului reușit de către Gicu Grozav, în minutul 10. Sâmbătă, de la ora 18.00, 
pe „Ilie Oană” vine UTA Arad.

În această partidă au evoluat următoarele formații:
FC Voluntari: Jesus Fernandez – Meleke (87 Răduț), Armaș (cpt), 

Andres – Costin (60 Lopes da Veiga), Govea, Droppa (60 Helder Tavares), 
Aliji – Florea (60 Nemec), Damașcan, Rață (87 Doru Andrei). Antrenor: 
Liviu Ciobotariu.

FC Petrolul: Leitner – Mathaus, Meijers, Huja – Borța, Seto (75 
Dumitriu), Jair, Țicu (cpt) – Bratu (62 Măzărache), Irobiso, Grozav (82 
Velisar). Antrenor: Nicolae Constantin.

Cartonașe galbene: Helder Tavares (90+1), Damașcan (90+4)/Leitner 
(81), Borța (90+4).

Au arbitrat: Horațiu Feșnic – Valentin Avram și Alexandru Cerei. 
Rezervă: Ionuț Coza. Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan. Arbitru AVAR: Adrian 
Vornicu. Observatori: Irina Mârț (pentru arbitraj) și Romulus Chihaia 
(pentru organizare).
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Referindu-se la creșterea pensiilor, Marcel 
Ciolacu s-a arătat bucuros că partenerii 

liberali doresc același lucru: „de la primul 
anunț al ministrului muncii, Marius Budăi, de a 
mări pensiile, care ar fi  fost contestat inclusiv în 
interiorul partidului, între timp și PNL-iștilor le 
curge prin vene sânge pesedist. Discuțiile pe acest 
subiect nu se fac printr-un talcioc, prin presă, nu 
se fac când ne convine sau când vrem să ocupăm 
spațiul public, ci în cadru organizat”.

-Nu mai e nicio mirare
C-aveți sânge amestecat.
Altul e necazul mare,
Ciumele s-au combinat.
Iar acum ce-o să mai fi e:
Boală roșie-gălbuie?  

Și tot despre Ciolacu. Întrebat despre viitorul 
candidat al PSD la alegerile prezidențiale, 

acesta a răspuns:  „Să știți că și dl ministru Daea 
este o persoană ce nu este de neglijat ca și candidat 
pentru președinția României”. La rândul său, 
întrebat dacă l-ar tenta să fi e candidatul PSD la 
prezidențiale sau premier, Petre Daea a răspuns: 
„las acest răspuns, conștiința mea spunând așa: 
lăsați-mă să fac ceea ce știu”.

-La Cotroceni se duse Daea
Probabil ca să pască oaia.
Dar tu, Ciolacu, ce-o să faci,
Aduci cu tine niște draci?

Considerat cândva om de bază al lui Liviu 
Dragnea, mâna lui dreaptă, persoana pe 

care daddy al PSD se sprijinea când șchiopăta și 
care trimitea băieți cu ceafă lată să-l păzească pe 
Liviu pe unde merge, Codrin Ștefănescu a ajuns 
acum șef peste partidul pe care practic i l-a sufl at 
fostului șef.

Alianța pentru Patrie (APP) a transmis public 
că Ștefănescu va prelua în mod ofi cial funcția de 
președinte al partidului și va fi  împuternicit să 
demareze procedurile pentru Congresul A.P.P. 
din martie, anul viitor. De asemenea, APP mai 
transmite că „delimitarea de numitul Liviu 
Nicolae Dragnea este defi nitivă, irevocabilă, 
fi ind hotărâtă din motive temeinice.”

-Prietenul adevărat
Nicicând nu-i de cumpărat,
Dar la modul absolut
Poate fi  oricând vândut!
Cam așa Codrin cu Dragnea:
Amândoi au luat-o razna!

Sâmbătă, site-ul Mediafl ux a publicat 
informația potrivit căreia Elon Musk 

a închiriat Castelul Bran pentru prietenii săi 
din Silicon Valley și alte nume importante din 
industria entertainment, printre vedetele ce l-ar 
fi  însoțit numărându-se și actrița Angelina Jolie. 
Inclusiv Libertatea a anunțat ca „Elon Musk 
va veni în România”.  Luni dimineață totuși, tot 
Libertatea a obținut confi rmarea de la doi ofi ciali 
ai MAI că „Elon Musk nu a intrat în România. 
Nici Angelina Jolie nu a intrat în România.”

-Jur, băieți, pe ce-am mai sfânt,
Elon Musk a fost la noi,
Numai că nu l-ați văzut
Fiind mascat într-un strigoi.

Să fi i neîntrerupt în Parlament de 18 ani 
și să nu audă nimeni de tine pesemne 

acesta este ingredientul perfect care te poate 
face ministru în România. Este cazul senatorului 
Angel Tîlvăr, propus de PSD și acceptat mintenaș 
de Iohannis pentru portofoliul de la Apărare. 
Domnul zice că a fost profesor de engleză și că 
a făcut o facultate de limbi străine. Dar în CV 
nu apare universitatea la care a studiat. Cică are 
și un doctorat, dar nici de acela nu spune când 
și unde l-a obținut. În schimb, trece cu mândrie 
postuniversitarele pe care le-a urmat: SNSPA, 
Colegiul Național de Apărare,  Academia 
Națională de Informații „Mihai Viteazul” și 
Institutul Diplomatic Român. Aia cu SRI e tare...

-De îndoieli vreau să te scap:
La politicieni de fală
Prostia nu e handicap,
Ci însușire capitală...

Cică se fac schimbări radicale în România în 
ceea ce privește banii pe suport de hârtie 

sau plastic, plata cu cardul urmând să devină 
cvasigeneralizată. Un proiect de lege  prevede 
cam așa: plățile de natură salarială plătite de 
angajator, pensiile, indemnizațiile și alocațiile de 
asistență socială se efectuează prin mijloace de 
plată fără numerar (...)De asemenea, în scopul 
impulsionării utilizării mijloacelor moderne de 
plată, propunem ca pentru comercianții care 
operează pe teritoriul României să se instituie 
obligația de a accepta și cel puțin un instrument 
de plată fără numerar”.

-În piață, de vrei găina,
Spuneți-mi, bătu-v-ar vina,
Cum să o plătesc pe loc,
Băgându-i cardul în cioc?

Diana Șoșoacă a vorbit, marți, la Realitatea 
PLUS, despre teoriile legate de vaccinare 

pe care le-a avut în perioada pandemiei: „Îmi 
pare rău că nu m-ați ascultat atunci. Eu nu am 
spus nimic din opiniile mele. Atunci eu am 
intrat pe EMA (Agenția Europeană pentru 
Medicamente) și am scormonit și am văzut 
rezultatele testelor făcute până atunci pe oameni 
cobai. Am încercat să vorbesc la Parlament. Mi 
s-a oprit microfonul... Am fost cea mai atacată 
femeie, cel mai atacat politician. Toate atacturile 
au afectat copiii mei.”

-Acuma nu știu, să știi,

Cine-a fost mai atacat:

Tu, că ai vorbit prostii

Sau cei ce te-au ascultat?

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


