
„Dragostea care se teme de obstacole nu este o dragoste.”

- Culese de Tata -   
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NU ESTE CAZUL, ÎNSĂ, SĂ 
DESFACEM ȘAMPANIA!

ROMÂNIA SCAPĂ DE MCVROMÂNIA SCAPĂ DE MCV

PUNCTUL DE PENSIE VA CREȘTE CU PUNCTUL DE PENSIE VA CREȘTE CU 
12,5% DIN 202312,5% DIN 2023

Prahova a obținut Prahova a obținut 
fi nanțări prin PNRR fi nanțări prin PNRR 

pentru alte 36 de proiectepentru alte 36 de proiecte

Rosal are datorii către Rosal are datorii către 
CJ Prahova de 12,25 CJ Prahova de 12,25 

milioane de leimilioane de lei

Nu e nevoie decât să îi 
privești în ochi și îți 

dai seama că nu sunt oameni 
simpli. Sunt puțini în țară  
așa, ca ei. Au ceva in pupile ce 
aduce a roboți. Nu știi când se 
gândesc la problemele țării, ale 
continentului, ale lumii ori... 
când nu gândesc.

Vă spun ceva, dar vă rog 
să nu mă judecați greșit. 
Nu sunt adeptul teoriilor 
conspiraționiste, da’ jur că-i 
bănuiesc că sunt conduși de o 
“inteligență artifi cială”.

Ei sunt artizanii progresului. 
Ei sunt cei care gândesc la 
binele nostru. Ei au proiecția 
României de peste 50 de ani. 
Și nu poți dobândi asemenea 
calități dacă nu ai o astfel de 
inteligență. Artifi cială.

Iohannis, Ciucă și Ciolacu, 
la toți trei li se citește asta în 
ochi. Pare că sunt posesori de 
inteligență, dar nu-i a lor. De 
aici și termenul de “artifi cială”. 
Nu transmit emoție, tocmai 
pentru că tot ce debitează 
nu e trecut prin vreun fi ltru 
personal. Poate că ar și virusa-o 
și cu virusul hoției, al prostiei 
sau al imposturii. Nu știu ce să 
zic...

Ați văzut cu toții ce 
cuprinde MARELE PROIECT 
NAȚIONAL de atragere 
de fonduri europene 
nerambursabile și, în cea mai 
mare parte rambursabile, cu 
dobânzi mult peste media 
celorlalte țări UE, pe scurt 
PNRR!? Sunt sigur că orbul 
găinilor a dat peste mulți 
dintre noi, la ideea că “multe 
miliarde” vin buluc peste 
țărișoara noastră.

Ei bine, prima “avalanșă” de 
bani  (repet, cei mai mulți sunt 
luați cu dobândă) au început să 
vină.

După ce și-a făcut jocul politic în spațiul public, 
în sensul de a câștiga inima sau mai degrabă 

votul pensionarilor, coaliția PSD-PNL-UDMR a venit cu 

vestea fi nală: de la 1 ianuarie 2021, punctul de pensie va 
crește cu 12,5 %, de la 1.586 lei, în prezent, la 1.784 de lei. 

În mod normal, Guvernul trebuia să aplice legea 
care vorbește despre o indexare anuală a pensiilor cu 
rata infl ației + 50% din creșterea salariului mediu pe 
economie. Cum infl ația ar putea fi  chiar de 15 sau 16%, 
e clar că seniorii României au pierdut, iar creșterea nu 
acoperă rata infl ației. Cu alte cuvinte, puterea lor de 
cumpărare tot în jos se duce. Dacă infl ația va avea același 
trend anul viitor, e clar că pensionarii nu pot fi  fericiți.

Cea mai bună veste a anului a venit de la Bruxelles. 
Comisia Europeană a adoptat un ultim raport 

MCV prin care România era monitorizată încă din 2007 
și a cerut ridicarea Mecanismului de cooperare și de 
verifi care (MCV). Se pare că de aici înainte avem cale 
liberă și pentru a fi  primiți, în sfârșit, în spațiul Schengen.

Dar nu e cazul să deschidem acum șampania. Mai 
avem de trecut un hop pe 8 și 9 decembrie, la votul politic 
din Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI).

Și nici politicienii nu se pot bucura și să înceapă iar 

dezmățul: democrația din România va fi  vegheată prin 
Raportul anual privind statul de drept.

Primarul Alin Moldoveanu a 
anunțat că autoritatea locală a 

început construcția a două blocuri 
sociale, situate pe străzile Petrolistului 
și Năsăud, o investiție fi nanțată din 
fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-
2020, în valoare de 10.605.000,05 lei. 
Foarte curând se va emite și ordinul 
de începere a lucrărilor pentru încă 
un bloc de pe strada Petrolistului, 
fi nanțat tot prin POR, în valoare de 
4.565.512,62 lei. Câmpina are însă 
mult de lucru și trebuie să urgenteze 
procedurile fi indcă mai are opt cereri 
de fi nanțare semnate prin POR:
-construirea unei grădinițe - 
2.812.020,27 lei
-îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Școala Gimnazială   
„B.P.Haseu” - 15.928.513,93 lei
-modenizare străzi în Câmpina, strada 
Petrolistului și Oborului - 931.294 lei;
-creșterea efi cienței energetice Spitalul 
Municipal - 16.262.148,23 lei
-creștere efeciență energetică în clădiri 
rezidențiale - 438.614,11 lei
-creștere efeciență energetică în clădiri 
rezidențiale - 2.099.609,84 lei
-reabilitare, modernizare, extindere 
sistem de iluminat public - 
7.493.378,32 lei
-creșterea efi cienției enegetice Liceul 
„Ctin Istrate”-6.261.221,05 lei.
De asemenea, municipiul a mai primit 
fi nanțări prin alte programe:
-PNI „Anghel saligny”, 3 proiecte: 
modernizare strada Drumul Taberei-

6.965.078,31lei, reabilitare strada 
Voila-7.549.061,52 lei, modernizare 
strada Orizontului-4.272.575,71 lei;
-PNRR (3 proiecte): actualizare 
Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă-322.190,72 lei, actualizare 
Plan Urbanistic General al 
Municipiului Câmpina-919.708,04 lei, 

renovare energetică blocuri (Bloc P1 și 

P3, Bd. Carol I, nr. 3 și 9, Bloc 1, str. 
B.P. Hasdeu, nr.80)-25.113.828,95 lei.

PRIMĂRIA CÂMPINA CONSTRUIEȘTE PRIMĂRIA CÂMPINA CONSTRUIEȘTE 
3 BLOCURI SOCIALE3 BLOCURI SOCIALE

Daria Ștefania Daria Ștefania 
Mălăescu, 4 titluri Mălăescu, 4 titluri 

ITF într-o lună!ITF într-o lună!



Nr. 2032 • 24 Noiembrie - 7 Decembrie 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

ISISSSN: 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PRAHOVA A OBȚINUT FINANȚĂRI PRIN 
PNRR PENTRU ALTE 36 DE PROIECTE

Prahova a obținut, pe 16 noiembrie, fi nanțare 
pentru alte 36 de proiecte, depuse de 25 de 

localități, ce urmează să fi e fi nanțate din fonduri 
europene, prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență, componenta C10-Fondul Local. Acestea se 
adaugă altor 120 de proiecte deja aprobate, prin C10 
Fondul Local și C5-Valul Renovării pe 9 noiembrie, 2 
noiembrie și 19 octombrie. Din această sesiune reținem 
investiția de la Sinaia, pentru renovarea Casinoului, 
precum și parteneriatele dintre anumite localități, în 
vederea achiziționării mijloacelor de transport.

Toate proiectele au fost obținute, așa cum spuneam, în 
cadrul Componentei C10-Fondul Local:
-Azuga: modernizarea infrastructurii TIC-2. 998. 013, 90 
lei;
-Baba Ana: achiziție microbuze și stații de încărcare 
electrice în comunele Baba Ana și Fulga- 3.514.807,80 lei;
-Băicoi (2 proiecte): construire ansamblu de locuințe nZEB 
plus pentru tineri-8.746.233, 67 lei, reabilitare și efi cientizare 
energetică instituții publice, sediul Primăriei-1.610.953, 58 
lei;
-Bănești: reabilitare energetică instituții de învățământ, 
clădire școala I-IV Urleta-1.630. 636,50 lei
-Boldești Scăeni (2 proiecte): lucrări de creștere a efi cienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea 
sediului primăriei-3.618.846,11 lei, efi cientizarea energetică 
a clădirii Liceului Tehnologic „Teodor Diamant”- 2.796. 
615, 41 lei;
-Breaza (2 proiecte): creșterea efi cienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice 
pentru clădirea Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, corpul 
C-1.031.010, 29 lei, creșterea efi cienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, pentru 
Grădinița cu program prelungit și program normal 
„Castelul Fermecat”- 4.490.049,81 lei;
-Bușteni: construire locuințe nZEB pentru 
tineri-14.120.845,78 lei;
-Cărbunești: reabilitare și modernizare Școala Generală 
Cărbunești, în vederea creșterii efi cienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei- 1. 325. 648,42 lei;
-Cerașu: construire locuinte nZEB plus pentru tineri- 
1.720. 029,77 lei;
-Comarnic (2 proiecte): reabilitare energetică moderată 
a Liceului „Simion Scolnicu”, local I- 5.417.959,07 lei, 
reabilitare energetică moderată a școlilor gimnaziale nr. 2 
(corp 1 și corp 2) și Poiana (corp 1 și corp 2)- 4.557.065,47 
lei;
-Drăgănești (2 proiecte): reabilitare clădire administrativă 
școala cu clasele I-IV-Cornu de Jos (arhiva)- 1.041.320,39 
lei, reabilitare clădire administrativă Cămin Cultural 
(bibliotecă)- 1.153.794,24 lei;
-Dumbrava: achiziție microbuze și stații de încărcare 
electrice în comunele Dumbrava și Albești Paleologu- 
3.514.807,80 lei;
-Dumbrăvești: achiziție microbuz și stații de încărcare 
electrice- 1.757.403,90 lei;

-Gherghița: reabilitare moderată a sediului primariei- 
852.692,37 lei;
-Gornet: reabilitarea energetică sală de festivități- 
1.269.782,90 lei;
-Măneciu: achiziție microbuze și stații de încărcare electrice 
în comunele Maneciu și Izvoarele- 3.514.807,80 lei;
-Mizil (4 proiecte): construirea a 24 de locuințe nZEB 
+ pentru tineri- 8.754.605,95 lei, reabilitarea sediului 
primăriei- 3.402.333,95 lei, reabilitare pavilion sportiv 
din cadrul stadionului- 1.492.387,39 lei, renovare clădire 
situată în str. Abatorului, nr.3- 956.262,04 lei;
-Plopeni (3 proiecte): construire locuințe nZEB pentru 
tineri str. Primăverii- 3.237.278,57 lei, construire locuințe 
nZEB pentru tineri str. Speranței- 5.186.157,49 lei, 
construire locuințe nZEB pentru tineri Bdul Republicii- 
6.064.859,44 lei;
-Poienarii Burchii: reabilitare moderată cămin din satul 
Tătărăi- 1.205.344,75 lei;
-Predeal Sărari: creșterea efi cienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Vitioara de Sus- 
1.409.437,93 lei;
-Provița de Jos: renovare și efi cientizare energetică Școala 
Gimnazială Provița de Jos- 1.902.213,98 lei;
-Sinaia: Casino, reabilitare termică- 16.635.761,06 lei;
-Slănic: construire locuințe nZEB plus pentru tineri- 
11.260.319,45 lei;
-Tătaru (2 proiecte): dezvoltarea sistemului de management 
local prin implementarea unor infrastructuri inteligente- 
1.743.051,77 lei, asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 
inteligente de management urban/local)- 159.455,11 lei;
-Vălenii de Munte: renovare energetică moderată pentru 
grădinița din str. Berceni nr. 18, corp C1- 2.296.575,42 lei.

În sesiunea din 16 noiembrie,  Ministerul Dezvoltării a 
anunțat că fi nanțează 503 noi investiții, în 358 de localități din 
România, prin PNRR, în valoare totală de 2.095.503.540,46 
lei. Pentru Valul Renovării, au fost aprobate 76 de noi 
proiecte, în valoare de 814.741.532,14 lei, iar pentru Fondul 
Local, au fost aprobate 427 de noi proiecte, în valoare de 
1.280.762.008,32 lei. Aceste 503 proiecte li se alătură celor 
3.890 aprobate începând din luna octombrie și celor 209 
pentru care au fost semnate deja contractele de fi nanțare 
prin cele două componente, ceea ce reprezintă un total de 
4.602 proiecte aprobate până în prezent.

CONTRACTE SEMNATE ÎN PRAHOVA, 
PRIN PNRR

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a semnat și 58 de 
noi contracte fi nanțate prin Componenta 10 – Fondul local 
din Planul Național de Redresare și Reziliență. Nouă dintre 
acestea sunt din Prahova:
-Bușteni: elaborarea PUG și PMUD în format GIS- 
273.700,01 lei;
-Cocorăștii Mislii: elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planifi care 

urbană- 159.460,04 lei;

-Mizil: elaborarea PMUD și transpunerea PUG în format 

GIS- 626.807,39 lei;
-Plopu: actualizarea și elaborarea în format GIS a Planului 
Urbanistic General- 527.221,17 lei;
-Puchenii Mari: actualizare PUG- 527.221,17 lei;
-Câmpina: actualizare Plan Urbanistic General- 919.708,04 
lei;
-Bucov: elaborarea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de planifi care urbană-527.221,17 
lei;
-Slănic: elaborare în format digital a PMUD si PUG-
784.973,74 lei;
-Câmpina: Actualizare Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă-322.190,72 lei.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
FLAGRANT ȘI PERCHEZIȚII ÎNTR-UN 
DOSAR DE TRAFIC DE DROGURI DE 

RISC ȘI MARE RISC
Polițiștii de combatere a criminalității 

organizate din Constanța - Serviciul Antidrog 
au depistat, în fl agrant delict, în municipiul 
Ploiești, județul Prahova, un bărbat, de 57 de 
ani și o femeie, de 56 de ani, în timp ce aveau, 
în autoturismul cu care se deplasau, un colet ce 
conținea 500 de grame de cocaină. Totodată, 
asupra acestora, potrivit Inspectoratului General 
al Poliției Române (IGPR), au fost descoperite și 
ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 7,34 
grame de cannabis și trei telefoane mobile. „La 
aceeași dată, au fost puse în aplicare 3 mandate 

de percheziție domiciliară, în municipiul 
Ploiești și municipiul București, la locuințele 
celor în cauză, fi ind descoperite și ridicate 28 de 
kilograme de cannabis, 8.900 de lei, 150 de euro, 
o tabletă, 3 telefoane mobile, un cântar electronic 
ce conținea urme de THC, precum și alte bunuri 
cu valoare probatorie”, a anunțat IGPR. În urma 
administrării probatoriului în cauză, procurorul 
de caz a dispus reținerea celor două persoane 
pentru 24 de ore, urmând ca, să fi e prezentați 
instanței de judecată, cu propunere de arestare 
preventivă pentru 30 de zile. Cei doi au fost 
introduși în Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean 
Constanța. „Acțiunea a benefi ciat de suportul de 
specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din 

Poliția Română, de sprijinul B.C.C.O București 
și B.C.C.O. Ploiești, precum și al G.J.M. Ploiești 
și G.J.M. București”, a anunțat IGPR.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Plânge lumea. Inclusiv sau mai ales 
lumea politică. Lacrimi ipocrite, 

evident. S-a vândut Casa Căsătoriilor, 
din Ploiești, clădirea aceea emblematică  
sau simbol, cunoscută drept Casa Radu 
Stanian și de care multe cupluri s-au 
legat sentimental. Anunțul a fost făcut de 
Agenția Romania Sotheby’s International 
Realty, iar cumpărătorul este un om 
de afaceri din Urlați, Cosmin Olteanu, 
deținătorul mărcii Oltina (panifi cație).

Tânguirea începe în funcție de 
poziționarea politică, de la lipsa de 
determinare și asumare din partea 
majorității consilierilor locali și județeni, 
la vina dată de un partid (PSD) pe altul 
(PNL) și invers.

Bine, să zicem că este un păcat că 
imobilul nu a rămas în circuitul public, 
dar decât să se ruineze cu totul, cum deja 
se întâmplă de vreo 16-17 ani, e mai bine 
că a intrat pe mâna unui om de afaceri cu 
putere fi nanciară, care ar putea restaura 
clădirea mai repede decât ar fi  făcut-o o 
instituție publică.

Pentru prefăcuți, rescriem istoria 
populismului politic legat de Casa 
Căsătoriilor:

-2006: în mandatul primarului Emil 
Calotă, se adoptă HCL 207/06 septembrie 
prin care se aprobă cumpărarea Casei 
Radu Stanian și se numește o comisie 
de negociere. Acela a fost momentul în 
care s-a ajuns cel mai departe, în sensul 
că au existat întâlniri între comisie și 
proprietari, au fost înaintate oferte de 
preț, iar până la urmă nu s-a ajuns la vreo 
înțelegere; 

-2007: președintele UGIR 1903, 

Sebastian Ghiță (PSD), declara că 
oamenii de afaceri din Ploiești vor susține 
fi nanciar cumpărarea Casei Căsătoriilor;

-2012: Consiliul Local Ploiești adoptă, 
pe 14 iulie, la propunerea proaspăt 
alesului primar PSD Iulian Bădescu, 
HCL 259 prin care se numește o comisie 
de negociere în vederea cumpărării 
construcției;

-2015: Consiliul Județean Prahova, 
condus de echipa PSD, adoptă HCJ 169 
pentru constituirea unei comisii speciale 
de analiză și verifi care a oportunității 
achiziționării imobilului situat în Ploiești, 
B-dul Independenței nr. 15, Județul 
Prahova, în scopul de a reloca aici, după 
renovare, Muzeul „I.L. Caragiale”;

-2020: consilierii județeni (mandat 
PSD) votează din nou o hotărâre copy-
paste după cea din 2015, de constituire 
a unei comisii de negociere în vederea 
cumpărării casei monument istoric 
și de arhitectură Radu Stanian-Casa 
Căsătoriilor;

-2022: atât Consiliul Județean Prahova 
(președinte PNL), cât și Consiliul Local 
Ploiești (primar PNL cu numele), 
prorogă hotârârile prin care s-ar fi  putut 
exercita sau nu dreptul de preemțiune 
la vânzarea imobilului. Ambele au făcut 
asta cu o jumătate de gură, înclinând mai 
degrabă spre NU, dat fi ind prețul mare 
cerut, aproape 1 milion de euro, față de 
o evaluare veche ce nu depășea 400.000 
euro. Ce or fi  făcut mai departe nu știm, 
cert este că, până să-și dea cele două 
instituții cu părerea, Casa Căsătoriilor a 
fost vândută.  

Mai este ceva de spus? Sperăm că nu!

CJ PRAHOVA 
VA ÎNCHEIA 

PARTENERIATE 
CU CNAIR PENTRU 

CENTURILE 
OCOLITOARE DE 
LA COMARNIC ȘI 
BUȘTENI-AZUGA

Consiliul Județean Prahova a încheiat parteneriate cu 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR) pentru două mari proiecte de infrastructură 
rutieră: acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic 
și acces rutier complementar descărcare A3 Azuga-Bușteni. 
Acum, dacă va exista vreodată autostrada A3, tronsonul 
Comarnic-Brașov, unde să se descarce cele două centuri, nu se 
știe. Dar sigur, dacă proiectele se vor realiza, vom avea variante 
ocolitoare în principalele puncte de blocare a trafi cului de pe 
DN1, Comarnic și Bușteni.

Ce aduce nou acest acord este că de fapt nu mai știm care 
va fi  sursa de fi nanțare; am auzit fi e de bugetul național, fi e 
în parteneriat, de bugetul județean și bugetul național, fi e de 
fonduri europene (exercițiul bugetar 2021-2027), fi e de PNRR. 
Și sunt bani, nu glumă: 838.286.491,24 lei, cu TVA, din care 
C+M -694.298.595,17 lei, cu TVA pentru centura Azuga-Bușteni 
și 310.845.582,56 lei, cu TVA, din care C+M-260.549.917,18 lei, 
cu TVA, pentru varianta Comarnic.

Dacă nu se potoloște criza mondială generată de război 
și prețul energiei, în condițiile în care sunt slabe speranțe ca 
variantele să fi e realizate mai repede de 2027, normal că devizul 
general va crește exponențial.

În cadrul parteneriatului s-au stabilit roluri și responsabilități 
în implementarea proiectului, principii de bună practică ale 
parteneriatului, responsabilități și angajamente fi nanciare între 
parteneri etc. Parioada de valabilitate a acordului începe la data 
semnării parteneriatului și încetează la data la care contractul de 
fi nanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea.

S-A VÂNDUT CASA S-A VÂNDUT CASA 
CĂSĂTORIILOR!CĂSĂTORIILOR!
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Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a făcut ceea ce deja 
anticipasem, în privința pensiilor: fi indcă indexarea cu rata 

infl ației de 15% era prea solicitantă pentru buget, deși pentru mărirea 
salariilor cu 25% nu a fost, s-a gândit să umble cu cioara vopsită și să 
acorde o creștere a punctului de pensie de 12,5%, începând cu data de 
1 ianuarie 2023. Deci nici cal, nici măgar. Punctul de pensie care nu e 
indexare va fi  de 1.784 de lei, față de 1.586 lei, în prezent. Premierul 
Nicolae Ciucă, pe care-l credeam militar cu adevărat, s-a molipsit de 
năravurile clasei politice și aruncă o gogoașă cât domnia sa de mare. 
Citiți și vă cruciți: „PNL s-a opus ferm unor creșteri mai mici de 15% și 
a obținut în negocieri creșteri totale care depășesc 15,8%.” Deci domnul 
fost general vrea să ne convingă că 12,5% e mai mare decât 15,8%!

Dar haideți să vedem cam ce înseamnă procentul acesta, acordat 
tuturor pensionarilor, speciali sau nu: la 1000 de lei, creșterea va fi  

de 125 lei; la 5.000 lei, pensia va crește cu 625 lei; la o pensie de magistrat, 
de 12.000 lei, creșterea va fi  de 1.500 lei. Dar nu vă plângeți, că PSD-PNL-
UDMR, benefi ciari de salarii de 10 ori mai mari decât al unui pensionar-
inginer, vă aruncă niscai ciosvârte.

Iată ce spune generalul-premier: „anul viitor vom continua acordarea 
unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel:  1.000 de lei pentru 
pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, 
respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele vor fi  
împărțite în două tranșe care se vor acorda semestrial pe parcursul anului 
2023.” 

Și pomana continuă: „persoanele care au pensii mai mici de 1.700 de lei 
vor primi și anul viitor voucherele sociale de 250 de lei, o dată la două luni, 

pe tot parcursul anului. Vom acorda un sprijin de 1.400 de lei pentru plata 
facturilor la energie, pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani și care au 
pensii mai mici de 2.000 de lei. Această sumă va fi  împărțită în două tranșe 
pentru a acoperi cheltuielile din iarna aceasta și din iarna viitoare.”

Pe urmă vă atinge și la punctul sensibil, copiii patriei: „am convenit, de 
asemenea, ca alocațiile de stat pentru copii să fi e actualizate cu rata infl ației, 
persoanele cu handicap să primească o a treisprezecea indemnizație, iar 
indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război să fi e actualizate cu 
rata infl ației, începând din 2018, însemnând o creștere totală de aproximativ 
30 de procente.”

Dar ca să pricepeți de ce coaliția de guvernare nu indexează pensiile 
cu rata infl ației, ci o îngroapă în punctul de pensie, chestiunile fi ind 
două lucruri complet diferite, plângeți un pic de milă: „perioada pe care o 
traversăm este una marcată de multiple crize la nivel mondial și trebuie să 
asigurăm o amortizare a efectelor generate de infl ația crescută.”

Dar n-a mai fost marcată când Guvernul a dat drumul la angajări la 
stat. N-a mai fost marcată când a majorat anumite lefuri bugetare cu 25 
până la 30%. N-a fost marcată nici când Parlamentul a aprobat majorarea 
indemnizațiilor pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai 
consiliilor județene.

Impactul bugetar al acestor majorări se ridică la 17,5 miliarde lei.

POPULISME DE DOI BANI, CIUCĂ & CIOLACU
Ce spune președintele PSD, Marcel Ciolacu, cel care pesemne îi va lua 

locul premierului Ciucă, în rotativa lor de tarabă? Iată: „am spus încă din 
septembrie că majorarea pensiilor trebuie făcută diferențiat, sprijinindu-i 
mai mult pe cei care au pensii mai mici. Am fost consecvenți și am reușit 
să-i convingem și pe partenerii de Coaliție de justețea propunerii PSD.” Ce 
înțelege Ciolacu prin „diferențiat” nu știm, de vreme ce punctul de pensie 
crește egal pentru toată populația vârstnică a țării. Dacă domnia sa pune 
ajutoarele-pomeni în rândul creșterii se înșeală, fi indcă acestea vor dispărea 
odată ce trece criza.

Premierul Ciucă s-a molipsit egal și se ia la întrecere cu Ciolacu în 
minciuni: „PNL s-a opus ferm unor creșteri mai mici de 15% și a obținut în 
negocieri creșteri totale care depășesc 15,8%.” Nu știm  ce matematică se face 
la Guvern, doar pentru noi, cei mai din popor, 12,5% nu poate fi  niciodată 
egal sau mai mare decît 15,8%!
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INCENDIU LA ACOPERIȘUL UNEI CASE 
DIN VĂLENII DE MUNTE

Pompierii militari s-au luptat, timp de o oră, 
cu fl ăcările după ce un incendiu violent a cuprins 
acoperișul unei case situată pe strada Ciucaș din 
orașul Vălenii de Munte. La fața locului s-au 
deplasat două autospeciale cu apă și spumă de la 
Detașamentul de pompieri Vălenii de Munte și 
o ambulanță. Focul s-a manifestat la acoperișul 
casei pe o suprafață de 150 metri pătrați. Din 
fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Cei 13 
subofi țeri și un ofi țer, afl ați la fața locului, au 
reușit să localizeze și să stingă focul astfel încât 
acesta să nu se extindă și la locuințele învecinate. 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) 
Prahova a anunțat că incendiul a izbucnit, cel 

mai probabil, de la un coș de fum defect.

BUCĂȚI DINTR-O RACHETĂ 
ANTIGRINDINĂ AU CĂZUT PE O CASĂ 

DIN VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Proprietarul locuinței a sunat la 112 la 
patru ore distanță după ce bucățile dintr-o 
rachetă antigrindină au căzut pe acoperișul 
locuinței. „Pompierii prahoveni au intervenit 
cu o autospecială de stingere în comuna Valea 
Călugărească, satul Vârfuri, pentru asigurarea 
zonei și măsurilor specifi ce pentru prevenirea 
incendiilor după ce, prin intermediul numărului 
de urgență 112, un cetățean a semnalat faptul 
că bucăți dintr-o rachetă antigrindină au căzut 
pe casa acestuia. Ajunși la locul evenimentului, 
pompierii au constatat doar pagube materiale 
minore produse la acoperișului locuinței. Din 
fericire nu au existat victime. Cazul a rămas 
în atenția organelor de cercetare abilitate”, a 
anunțat ISU Prahova.

PUNCTUL DE PENSIE VA 
CREȘTE CU 12,5% DIN 2023

ANDREI ȚURCANU A AJUNS DIRECTOR 
INTERIMAR LA PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC

În luna iunie, când a demisionat din 
funcția de consilier județean, noi chiar 

ne-am pus întrebarea care este rațiunea 
gestului social-democratului Andrei Cosmin 
Țurcanu. De fapt, fraza publicată de noi suna 
cam așa: „motivul renunțării la această poziție 
nu este cunoscut, dar vom afl a în curând, cel 
mai probabil acesta urmând să ocupe vreun post 

de conducere într-o entitate de stat.” 
Ei bine, am avut dreptate. Fără tam-

tam, fără vreo informare publică, afl ăm că 
Andrei Cosmin Țurcanu este director general 
interimar la Parcul Industrial Ploiești, societate 
la care acționar unic este Consiliul Județean 
Prahova. 

Deci cam așa se scrie istoria în România. 

De fapt, nicio surpriză pentru cunoscătorii 
politicii de pe la noi. Prin instituțiile de stat, de 
vreo 25 de ani încoace, se învârt, cu extrem de 
rare excepții, doar oameni de partid. Țurcanu a 
mai fost consilier la CL Ploiești și CJ Prahova, 
iar în perioada august 2017 - februarie 2020 a 
ocupat postul de director general al Agenției 
Naționale pentru Locuințe. 
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TÂNĂR BĂNUIT DE FURTUL UNEI 
MOTOCICLETE, DEPISTAT DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 

Blejoi au reținut un tânăr în vârstă de 22 de 

ani, din comuna Bucov, bănuit de furtul unei 

motociclete în valoare de aproximativ 2.000 de 

euro. Tânărul ar fi  pătruns în curtea locuinței 

unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna 

Bucov, și ar fi  sustras o motocicletă care se afl a 

în proximitatea locuinței.  „Cu ocazia depistării 

tânărului, motocicleta a fost recuperată și 

restituită persoanei vătămate”, a anunțat 

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 
baza probatoriului administrat, față de tânăr 

a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, 

ulterior fi ind prezentat unității de parchet 

competente, în vederea luării unei alte măsuri 

preventive. „În cauză, cercetările sunt continuate 
de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 

BĂRBAT PRINS DE POLIȚIȘTI DUPĂ CE 
A FURAT UN TELEVIZOR ȘI O MAȘINĂ 

DE TOCAT 
Polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție 

Valea Călugărească au depistat un bărbat în 
vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea unei 
infracțiuni de furt. Polițiștii din cadrul Secției 

Rurale de Poliție Valea Călugărească au fost 
sesizați de către un bărbat despre faptul că din 
locuința vecinului său ar fi  fost sustrase un 
televizor și o mașină de tocat. „Astfel, în urma 
cercetărilor efectuate, persoana bănuită de 
comiterea faptei a fost identifi cată și depistată ca 
fi ind un bărbat în vârstă de 33 de ani, din aceeași 
comună, stabilindu-se că bunurile în cauză ar fi  
fost sustrase cu o zi în urmă. Bunurile au fost 
recuperate și restituite persoanei vătămate”, 
a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. În cauză, a precizat IPJ Prahova, 
cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul 
unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt. 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ROMÂNIA, DIN NOU LA COADA UE!ROMÂNIA, DIN NOU LA COADA UE!

Săptămâna trecută, reprezentanții Parcului Industrial Ploiești, care dețin și 
fi liala de la Mizil, au semnat un contract de cesiune cu reputata societate 

Zarea SA, important producător regional de vinuri spumante. Obiectul acordului îl 
constituie cesiunea dreptului de folosință pentru 25.000 mp, inclusiv a dreptului de 
a construi pe acest teren afl at în proprietatea PIP., zona Mizil. Pe această suprafață, 
Zarea urmează să edifi ce o unitate de producție, investiția promisă fi ind una de 
aproximativ 20 de milioane de euro.

Compania își are rădăcinile la 1912, când Wilhelm Mott înfi ințează, la București, 
o mică făbricuță de vinuri spumante.  În 1948, capacitățile de producție Mott & 
Fills sunt naționalizate împreună cu cele ale caselor de spumant Doctor Bazilescu 
și Reihn, căpătând numele de Zarea. În 2004, compania parcurge cel mai important 
proces din întreaga istorie, intrând în parteneriat cu germanii de la Schloss 
Wachenheim, lider mondial în producerea vinului spumant.

În prezent, are ca acționari companiile Ambra- 51% și Karom Trading 
România-36,13%, ambele controlate de producătorul german Schloss Wachenheim, 
care deține mai multe fabrici în Germania, Polonia, Cehia și în România.

În locația Mizil a PIP Ploiești își mai desfășoară activitatea 3 societăți comerciale 
având ca activitate stație betoane, stație ITP și o fermă de panouri fotovoltaice. Pe 
site-ul neactualizat al PIP Ploiești fi gurează însă doar doi agenți economici: Betcon 
Productie și Metchim Electric.

Comisia Europeană a aprobat luni 
Planurile strategice pentru Agricultură 

ale Germaniei, Greciei și Lituaniei, în valoare de 
47,8 miliarde de euro, potrivit unui comunicat 
al executivului UE. În total, 18 din cele 27 de 
state membre UE au aceste documente aprobate. 
Miza este crucială pentru fermieri și investitori. 
În lipsa unui plan strategic aprobat, agricultorii 
nu vor ști cum funcționează noul sistem de 
subvenții, de care depinde într-o mare măsură 
tot sectorul.

Cum era de așteptat, România se afl ă iar 
la...coadă. Abia pe 18 octombrie Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis 
ofi cial Comisiei Europene varianta fi nală a 
Planului Național Strategic pentru  Politica 
Agricolă Comună 2023-2027  , după operarea 

și integrarea tuturor observațiilor formulate 
de CE. România ar benefi cia de o sumă de 
15,8 miliarde euro: 6 miliarde euro pentru 
investiții în agricultură și dezvoltare rurală; 9,78 
miliarde euro pentru acordarea subvențiilor 
în agricultură; 151,7 milioane euro pentru 
măsuri de piață. Noua politică aduce schimbări 

majore, cu accent pus pe fermele familiale mici 
și mijlocii, precum și pentru tinerii fermieri. 
În plus, fermierii vor fi  sprijiniți să adopte 
noi inovații, de la agricultura de precizie, la 
metodele de producție agroecologică. PAC va 
benefi cia, la nivelul celor 27 de țări din UE, de o 
fi nanțare de 270 de miliarde de euro.

MADR A DEPUS ABIA PE MADR A DEPUS ABIA PE 
18 OCTOMBRIE PLANUL 18 OCTOMBRIE PLANUL 
PENTRU AGRICULTURĂPENTRU AGRICULTURĂ

ZAREA VINE LA MIZILZAREA VINE LA MIZIL

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

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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ȘAPTE AUTOTURISME IMPLICATE 
ÎNTR-O TAMPONARE PE DN1, LA 

BĂNEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, pe raza 

localității Bănești, după ce șapte autoturisme 
au intrat în coliziune. Accidentul rutier a avut 
loc pe sensul Brașov – Ploiești. La fața locului 
s-au deplasat mai multe echipaje ale Poliției, ale 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) 
Prahova, precum și o ambulanță. Din fericire, în 
urma impactului, nicio persoană nu a necesitat 
transportul la spital. Trafi cul rutier a fost 
restricționat pe sensul Brașov către București.

ACCIDENT ÎN CÂMPINA. PATRU 
AUTOTURISME IMPLICATE

Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul 
Carol I din Câmpina, după ce patru autoturisme 
au intrat în coliziune. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență (ISU) Prahova a precizat că 
la fața locului s-au deplasat o autospecială cu apă 
și spumă și o ambulanță de la Detașamentul de 
Pompieri Câmpina. În cele patru autoturisme se 
afl au opt persoane. În urma impactului un tânăr 
în vârstă de 19 ani, pasager într-un autoturism 

implicat în accident, a fost asistat și, ulterior, 
transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate. Trafi cul rutier, potrivit 
Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, a 
fost restricționat și deviat pe rute ocolitoare.

ACCIDENT PE DN1, LA BREAZA
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, pe raza 

localității Breaza, la km 98+400. În timp ce se 
deplasa cu autoturismul pe raza localității Breaza, 
potrivit Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova, o femeie în vârstă de 36 de ani ar fi  
pierdut controlul direcției de deplasare, mașina 
răsturnându-se pe plafon. În urma evenimentului, 
nu au fost înregistrate victime. Trafi cul rutier a 
fost restricționat pe banda nr.2, pe sensul Ploiești 
către Brașov.
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LI SE CITEȘTE INTELIGENȚA 
ARTIFICIALĂ ÎN OCHI

Acum să vă țineți bine!!!
Inteligența artifi cială 

a celor care ne conduc a trimis 
la “marea inteligență artifi cială 
europeană”, pentru ce avem nevoie 
de bani.

Și citez din proiectele aprobate 
și care urmează a fi  bugetate în 
Prahova. Realizare de: piste de 
biciclete (multe, foarte multe), 
auto electrice (la fel de multe), 
stații de încărcare electrice (pentru 
locuitorii din Tătaru, Lapoș etc), 
efi cientizări energetice la instituții 
de stat, reparații la alte instituții 
de stat, apă-gaze-canal peste tot, 
mai puțin la cei care nu pot să se 
racordeze (din cauza sărăciei, 
deci... marea majoritate), camere de 
supraveghere în localități și restul, 
procente mici-mici de tot, pentru 
alte cheltuieli.

Astea sunt prioritățile țării!!!!
Știu că o să fi e și oameni bucuroși. 

Și pe bună dreptate. Treaba cu 
canalul și apa sunt chestiuni ce țin 
de civilizație.

Dar nu asta e marea problemă. 
Ci faptul că “Inteligența artifi cială” 
care răzbate din ochii urmașilor 
lui Câțu a spus “că căruța” se pune 
înaintea cailor.

Nu am văzut un proiect care să 
aducă plus valoare. Adică bani! 
Un proiect de Parc Industrial. Un 
proiect de parteneriat public-privat 
pentru vreo fabrică. Nu am citit 
niciun proiect pentru dezvoltarea 
industriei. Sau pentru dezvoltarea 
reală a agriculturii- nu praf în ochi 
prin bani dați pe proiecte care 
frizează ridicolul cu măsuri de 
creștere a ponderii în piață (care 
piață!?) a agriculturii ecologice.

Cu alte cuvinte, nu se urmărește 

în niciun fel dezvoltarea economică 
a țării. Ci doar civilizarea și 
amenajarea ei, pentru a deveni un 
câmp bun și sigur de tranzitat, în 
care tiriștii și turiștii să se poată 
caza decent la localnici. Băștinași 
care să nu arate urât la suprafață.

În rest, tot țara contrastelor vom 
rămâne. Vom avea pe șosele, în 
același timp, mașini electrice, dar 
și căruțe…cu cai care se balegă 
pe asfalt, bio. Vom avea copii cu 
tablete, dar și din ce în ce mai 
mulți copii care nu merg la școală 
din cauza sărăciei. Vom avea piste 
de biciclete iluminate, dar nu vom 
avea lumină și căldură în case. Vom 
avea, la anul, cu 30.000 de bugetari 
în plus (așa a decis Ciucă acum 
două săptămâni), dar va crește 
numărul falimentelor fi rmelor 
românești. Vom avea camere de 
supraveghere  dar, pentru că s-au 

amnistiat infractorii lui Dragnea 
“datorită” lui Iohannis, va crește 
numărul infracțiunilor...etc...etc.

Și pot continua până joia 
viitoare cu dovezile de “inteligență 
artifi cială” marca PSD-PNL, dar 
vine 1 Decembrie și vreau să nu 
îmi stric starea, ca să pot sărbători 
și astfel să oft ic UDMR, o altă 
“inteligență artifi cială” străină.

La mulți ani, ROMÂNIA 
păcălită!

Reprezentanții Guvernului în teritoriu 
au spus că au făcut o analiză (de parcă 

ar mai fi  trebuit și nu se vede cu ochiul liber!) 
și au constatat, cităm din comunicatul de 
presă, „o creștere importantă a volumului de 
lucru, spații de lucru improprii, zona destinată 
primirii cetățenilor aglomerată, locuri de parcare 

insufi ciente”, motiv pentru care se impune 
„relocarea sediului și implicit a activităților 
specifi ce serviciului într-un spațiu adecvat, care 
să poată oferi condiții decente, promptitudine și 
calitate.”

Între noi fi e vorba, promptitudinea nu ține de 
spațiu, ci de calitatea angajaților!

Sediul oportun a fost găsit în cadrul 
complexului Prahova Value Center, a fost semnat 
un parteneriat cu administratorii și a fost obținut 
acordul (nu știm de la cine) pentru transferul 
întregii activități a S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova la 
noul sediu care va dispune de ghișee noi, o zonă 
de așteptare generoasă, o sală modernă pentru 
testarea teoretică etc.

Prefectura precizează și care este programul 
de transfer: „în primă fază,  începând cu data 

de 12 decembrie 2022, testarea teoretică pentru 
obținerea permisului de conducere se va efectua 
în incinta complexului Prahova Value Center 
Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1 (fosta uzină 
Upetrom), iar  punctul de plecare  (aprobat de 
către Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului 
de Poliție al județului Prahova) al candidaților 
programați în vederea susținerii probei 
practice se va regăsi în parcarea complexului 
comercial (intrarea Mobexpert). Într-o etapă 
ulterioară,  până la jumătatea lunii ianuarie 
2023, în aceeași locație vor fi  transferate și restul 
activităților  ce privesc soluționarea cererilor 
pentru preschimbarea permiselor de conducere, 
înmatricularea vehiculelor, radierea vehiculelor 
sau eliberarea autorizațiilor provizorii de 
circulație.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE 
CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR PRAHOVA CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR PRAHOVA 

SE MUTĂ LA PRAHOVA VALUE CENTERSE MUTĂ LA PRAHOVA VALUE CENTER

Instituția Prefectului ne informează că, din luna decembrie, activitatea Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova 

(S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova) își va schimba punctul de lucru de pe str.Vasile Lupu nr.60 și Șoseaua 
Vestului nr.19, la Prahova Value Center.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

ZECI DE AMENZI PENTRU VITEZĂ PE 

ȘOSELELE DIN PRAHOVA
„De cele mai multe ori, viteza la volan 

scurtează o viață, nu o distanță! Tu alegi!”. 
Acesta este mesajul Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova care a anunțat că, în numai 
două zile, zeci de șoferi au fost sancționați 
pentru încălcarea regimului de viteză pe 
șoselele din județ. Poliţiştii rutieri prahoveni au 
desfăşurat, pe drumurile naționale din județ, 
acţiuni pentru creșterea gradului de siguranță 
rutieră prin combaterea utilizării telefonului 
mobil în timpul conducerii pe drumurile 
publice, fără dispozitiv de tip ,,mâini libere”, 
precum și pentru nerespectarea limitei legale 

de viteză. Acţiunea a avut drept scop reducerea 
evenimentelor rutiere cauzate de utilizarea 
telefonului mobil la volan și de nerespectarea 
limitei legale de viteză. „În urma activităților 
desfășurate au fost aplicate 160 de sancţiuni 
contravenţionale conform O.U.G. 195/2002R 
în valoare totală de 61.500 lei. Au fost aplicate 
90 de sancțiuni pentru nerespectarea limitelor 
legale de viteză, 7 sancțiuni pentru utilizarea 
telefonului mobil în timpul conducerii pe 
drumurile publice, fără dispozitiv de tip 
,,mâini libere”, precum și 15 pentru nepurtarea 
centurii de siguranță. De asemenea, au fost 
reținute 6 permise de conducere și 2 certifi cate 
de înmatriculare”, a anunțat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. 

ROSAL ARE 
DATORII CĂTRE 
CJ PRAHOVA DE 
12,25 MILIOANE 

DE LEI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Politicienii prahoveni se laudă că se 
apropie de fi nalizare lucrarea de 

construire a 2,5 km de drum, primii din 
tronsonul prahovean a ceea ce va fi  legătura 
suplimentară cu județul Brașov, prin relația 
Valea Doft anei-Săcele (Brădetu). În 2017, 
investiția a primit fi nanțare prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, etapa a 
II-a, suma alocată fi ind de 11.262.141,00 
lei. Bineînțeles că, nefi ind terminate la 
timp lucrările, costurile s-au amplifi cat. 
Numai Consiliul Județean Prahova a alocat 
recent 7.168.485, 50 lei, bani „rupți” din 
împrumutul intern de 165.000.000 lei pe 
care autoritatea județeană l-a contractat. 
Sau urmează să-l contracteze.

Documentația a fost inițiată prin 2017, 
iar ordinul de începere a lucrărilor a fost 
emis în 2018. Deci avem cinci ani pentru 
2,5 km de drum; cu alte cuvinte, s-a lucrat 
cu viteza de 0,5 km/an!

Restul drumului până la Brădet, în 
lungime de 25,6 km,  cade în sarcina 
Companiei Naționale de Investiții. De 
altfel, pe 23 februarie 2022, Guvernul a 
aprobat indicatorii tehnico-economici a 
lucrărilor, la valoarea de 642.051.000 lei, 
din care MDLPA, prin Compania Națională 
de Investiții, va asigura 616.072.000 lei, 
diferența fi ind suportată de consiliile 
județene Prahova și Brașov.

Reabilitarea și modernizarea drumului 
județean 102I se va realiza pe o lungime 
totală de 25,6 km, iar traseul se împarte în 
2 tronsoane, astfel: tronsonul 1, afl at pe raza 
județului Prahova, în lungime de 13,2 km și 
tronsonul 2, afl at pe raza județului Brașov, 
în lungime de 12,4 km. Durata de execuție 
a obiectivului este de 42 luni, dar nimeni nu 
spune de când curge acest termen.

Consiliul Județean Prahova a apelat la instanță 
pentru a recupera 12,5 milioane de lei de la 

Rosal, via ADI Deșeuri, drept plata redevenței pe 
care operatorul este obligat să o plătească anual 
pentru utilizarea bunurilor puse la dispoziție 
(platforme de deșeuri, de exemplu). Să vă explicăm 
despre ce este vorba, că lucrurile sunt un pic mai 
complicate.

Pentru a obține bani europeni pentru 
modernizarea sistemului de salubritate (proiectul 
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
județul Prahova”), Consiliul Județean Prahova, 
împreună cu toate localitățile din Prahova, au 
înfi ințat, mai de bună voie, mai forțat, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriat pentru 
Managementul Deșeurilor Ploiești- Prahova.” 
După implementarea proiectului, pentru a fi  scos la 
licitație serviciul, județul a fost împărțit în 7 zone. 
Ei bine, Rosal a câștigat licitația pentru zona 2-6, 
care cuprinde 35 de localități, inclusiv municipiul 
Ploiești. Printre obligațiile operatorului se numără 
și plata redevenței pentru bunurile CJ (de fapt, ale 
ADI Deșeuri, organism dominat de CJ Prahova, 
instituție care a și derulat proiectul european).

În 2019, Consiliul Județean Prahova a inițiat 
procedurile de reziliere a contractului pentru același 
motiv, dar litigiul a fost stins prin plata datoriilor. 
Însă Rosal a făcut între timp altele, în valoare de 
12,5 milioane de lei, pe care s-ar fi  angajat să le 
plătească în rate de 840.000 de lei pe lună. Aici nu 
este clar ce s-a întâmplat de vreme ce s-a ajuns la 
instanța de judecată. CJ Prahova a dat în judecată 
atât operatorul de salubritate, cât și ADI Deșeuri, 
pe motiv că Rosal trebuia să plătească redevența la 
ADI, iar asociația, mai departe, să vireze banii în 
contul CJ. O explicație sumară a fost livrată de unul 
dintre vicepreședinții CJ: „ideea a fost de a merge în 
paralel cu angajamentul luat de Rosal față de ADI, de 
a plăti eșalonat redevența, dar noi vrem să avem și o 
hotărâre judecătorească, în cazul în care se blochează 
acest angajament”. Adică e un fel de n-ar mai fi ! 
Reamintim că ADI Deșeuri este condusă de fostul 
viceprimar Cristian Ganea (Pro-România).

UN CRÂMPEI 
DE DRUM DE 

LA VALEA 
DOFTANEI E 

APROAPE GATA, 
DUPĂ CINCI 

ANI DE „EFORT”

TÂRGUL DE TOAMNĂ - ȘCOALA TÂRGUL DE TOAMNĂ - ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL VASILE”GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL VASILE”
Miercuri, 16 noiembrie, Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile” a organizat ,,Târgul de toamnă”, 

eveniment caritabil în cadrul căruia elevii claselor primare s-au unit într-un scop comun, acela 
de a aduce o rază de bucurie copiilor nevoiași, prin donarea sumelor strânse. Activitatea care presupune 
confecționarea și vânzarea obiectelor realizate, le oferă elevilor posibilitatea de a lucra în echipă și de a-și 
cultiva abilitățile antreprenoriale. 

Evenimentul a avut o însemnătate deosebită atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice care au 
supravegheat atent buna desfășurare a proiectului.
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TOP CEI MAI TOP CEI MAI 
BOGAȚI 20 BOGAȚI 20 
DE ROMÂNIDE ROMÂNI

Anunțuri • Publicitate • Anunțuri

Pierdut certifi cat sanitar 
- veterinar ANSVSA, 

deținător I.I. Pătrașcu C. 
Ioan Alexandru. Il declar nul

Clasamentul românilor bogați a suferit în 
prima sa parte câteva modifi cări, iar cel 

mai importantă pare pierderea poziției întîi de 
fondatorul unei companii globale de soft ware, 
Daniel Dines. Locul său a fost luat de frații 
Pavăl, creatorii brandului Dedeman. Dar haideți 
să vedeţi cum arată Top 20 al celor mai bogați 
români:

1. Dragoș și Adrian Pavăl (Dedeman)-13 
miliarde de lei (investițiile fraților Dragoș și 
Adrian Pavăl au fost extinse, de la lanțul de 
magazine de la materiale de construcții, la 
sectorul imobiliar).

2. Ion Țiriac (auto, imobiliare, fi nanciar)-8,5 
miliarde de lei (Țiriac Holdings integrează, 
în prezent, peste 40 de companii private, care 
activează în domenii precum comerț auto, 
imobiliare, servicii fi nanciare, operațiuni de 
leasing și transport aerian, dar și în supraveghere 
și protecție). 

3. Daniel Dines (UiPath, cu sediul în SUA)-
8 miliarde de lei (afacerile celei mai importante 
companii de pe piața de RPA din lume, listată 
pe Bursa din New York în 2021, nu sunt încă 
pe profi t, dar tehnologia creată de UiPath 
continuă să apese pedala de accelerație. Daniel 
Dines a achiziționat în această primăvară, prin 
intermediul vehiculului său de investiții Ice 
Vulcan Properties Ltd, înregistrat în Cipru, un 
pachet de 9,57% din RodBun, unul dintre cei 
mai importanți jucători din sectorul agricol 
românesc).

4-5. Ion Stoica și Matei Zaharia (Databricks, 
cu sediul în SUA)-7,5 miliarde de lei (cei doi 
susțin că au ajuns miliardari „din întâmplare“ 
sau, cel puțin, fără intenție).

6. Florin și Măriuca Talpeș (Bitdifender)- 
4,7 miliarde de lei (business-ul soților Talpeș este 
unul dintre cei mai importanți producători de 
soluții de securitate informatică atât în România, 

cât și la nivel global). 
7. Ștefan Vuza (Chimcomplex)-4,5 miliarde 

de lei (Vuza conduce unul dintre cei mai 
importanți producători de produse chimice din 
România, cu strategie orientată spre efi ciență 
tehnologică și energetică, chimie verde circulară 
și investiții în hidrogen).

8. Anastasia Soare (Anastasia Beverly Hills, 
cu sediul în SUA)-3,4 miliarde de lei (anul acesta, 
mogulul sprâncenelor se clasează pe locul 38 în 
clasamentul celor mai bogate antreprenoare din 
America întocmit de Forbes SUA, cu o avere 
estimată la 660 de milioane de dolari, în creștere 
cu 22% față de 2021).

9. Anca Vlad (Grupul Fildas-Catena)-2,8 
miliarde de lei (compania Fildas Trading, 
nava‐amiral a grupului controlat de Anca 
Vlad, cea mai puternică femeie din business‐ul 
românesc, a realizat anul trecut o cifră de afaceri 
de 4,6 miliarde de lei, cea mai mare din istoria 
distribuitorului de produse farmaceutice, lansat 
în 1991).

10. Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu 
(One United Properties)-2,5 miliarde de lei (cei 
doi dețin o companie specializată în dezvoltări 
imobiliare, fondată în 2007 și care au pus bazele 
casei de investiții Capital Partners).

11. Iulian Dascălu (Iulius)-2,1 miliarde de 
lei (cel mai mare proprietar român de centre 
comerciale moderne s-a axat în ultimii ani pe 
dezvoltarea de proiecte mixte, cu componente 
de birouri și rezidențiale, mizând pe principalele 
centre de afaceri din afara capitalei, respectiv, 
Iași, Cluj-Napoca și Timișoara).

12. Iulian Stanciu (eMag)- 2 miliarde de lei 
(fondatorul a transformat eMag într-o afacere de 
miliarde, iar acum retailerul are toate premisele 
pentru a se transforma într-o fabrică pentru 
unicorni).

13. Alin Niculae și familia (petrol, 

imobiliare)-2 miliarde de lei (de numele fi rmei 
se leagă multe investiții, de la aproape 20 de 
proiecte rezidențiale până la birouri, precum 
Maria Rosetti Tower, dar și proiecte boutique, 
precum Mendeleev Offi  ce 5, Eminescu Offi  ces, 
Rosetti Tower și Oscar One).

14. Zoltan Teszari (RCS&RDS)-1,9 miliarde 
de lei (grupul deține o poziție puternică pe 
segmentul serviciilor de televiziune, internet fi x 
și telefonie fi xă în România).

15. Dan Ostahie (Altex)-1,7 miliarde de lei 
(Altex a înregistrat anul trecut un profi t record: 
129,4 milioane de lei).

16. Radu Dimoft e (HoReCa și imobiliare)-1,6 
miliarde de lei (pe lângă KFC, Pizza Hut și Taco 
Bell, Radu Dimoft e mai deține companii care 
operează francizele Paul și Hard Rock Cafe. O 
altă componentă importantă din portofoliul lui 
Radu Dimoft e o reprezintă zona imobiliară și 
hotelieră. El deține zeci de mii de metri pătrați 
de spații de birouri și comerciale).

17. Gruia Stoica și Vasile Didilă 
(Grampet)-1,2 miliarde de lei (cei doi 
controlează de peste 20 de ani afaceri cu 
transporturi feroviare în România și sud-estul 
Europei. Cea mai emblematică afacere din cadrul 
Grampet, Grup Feroviar Român (GFR) este unul 
dintre principalii operatori de transport feroviar 
de marfă zonali, cu peste 20% din trafi c fi ind 
internațional). 

17. Augustin Oancea (Tinmar Energy)-1,2 
miliarde de lei (pe lângă Tinmar Energy, în 
portofoliul omului de afaceri se afl ă și business‐
ul Intercereal, important jucător în domeniul 
cerealelor din Ialomița, achiziționat în 2020 
de la omul de afaceri Ioan Niculae, fondatorul 
grupului de fi rme din agribusiness Interagro. 
Tinmar a continuat investițiile și în sectorul 
energiei regenerabile, unde deținea în operare 77 
MW‐parcuri fotovoltaice).

18. Familia Mihai (FAN Courier)- 1,1 
miliarde de lei (în 2021, FAN Courier a intrat pe 
piața din Republica Moldova și a investit în FAN 
Delivery, primul start‐up mentorat de companie, 
o platformă de personal shopping, cu livrare 
rapidă).

19. Ioan Popa (Transavia)-1,1 miliarde de 
lei (la fi nalul lui 2021, fi rma avea peste 2.200 de 
angajați, 400 de hale, patru ferme de producție 
vegetală, două fabrici de nutrețuri combinate, 
trei abatoare, o fabrică de procesare a cărnii și 29 
de ferme de creștere a păsărilor în opt județe).

20. Cezar Ropotan (Arabesque)-1,1 miliarde 
de lei (cea mare companie din portofoliul său 
este distribuitorul de materiale de construcții 
Arabesque, cu afaceri de peste 2,4 miliarde de lei 
și un profi t net de peste 139,9 milioane de lei în 
2021, cele mai bune rezultate fi nanciare raportate 
de la înfi ințare, în 1994).

Forbes România a publicat clasamentul anual al celor mai bogați români. Și, veți vedea, 
pentru unii, crizele (energetică, pandemie, război) pe care noi le resimțim acut au însemnat 

adevărată mană cerească. În 2022, numărul persoanelor care au o avere netă mai mare de 500 de 
milioane de lei a crescut la 50, față de numai 39, în anul 2021. Topul Forbes al celor mai bogați 
oameni din România adună un număr de 26 de miliardari în lei, cu 8 mai mulți decât în anul 
precedent. Averea netă cumulată a miliardarilor este de peste 84 de miliarde de lei, în creștere cu 
aproape 20 de miliarde de lei față de 2021. 

 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

P
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ŢARA CARE ARE PUTEREA SĂ ÎNCLINE ŢARA CARE ARE PUTEREA SĂ ÎNCLINE 
BALANŢA ÎNTRE SUA ŞI RUSIA (I)BALANŢA ÎNTRE SUA ŞI RUSIA (I)

Recent, Miller’s Organic Farm din Bird-in-
Hand, Pennsylvenia, a fost percheziţionată 

de către agenţi federali înarmaţi. Aceștia au 
cerut ca ferma să își înceteze activitatea și au 
paralizat economic afacerea cu amenzi de peste 
300.000 de dolari. Guvernul susţine că ferma nu 
respectă cerinţele federale de reglementare pentru 
alimente. Bivolii, alte vite și chiar cămilele trăiesc 
și sunt procesate aici în modul în care, susţine 
proprietarul ei, Amos Miller, a vrut Dumnezeu. 
Toate animalele de la fermă au o dietă complet 
organică, hrănindu-se doar cu plantele sălbatice, 
fl orile și insectele de pe pășunea lor.

Jurnalistul Michael Yoder este un client vechi al 
fermei lui Amos Miller și a urmărit îndeaproape 
această poveste, pentru un ziar local. „Cred că 
vor să-l folosească pe Amos drept exemplu”, a scris 
Yoder. El a explicat că guvernul vrea să se asigure 
că alţi fermieri nu vor încerca să imite povestea de 
succes a fermei lui Miller. „Miller își vinde carnea 
și lactatele direct la consumator, fără ca guvernul 
să acţioneze ca intermediar. Guvernul nu are atât 
de mult control asupra acestui tip de operaţiune”, 
a arătat Yoder. „Amos Miller mi-a explicat că, 
deoarece ferma sa nu folosește îngrășăminte 
chimice, erbicide sau seminţe brevetate, care sunt 
fabricate în principal de giganţi industriali cu 
legături puternice cu guvernul, aceștia se folosesc 
de puterea guvernului pentru a-i închide ferma”, a 
adăugat Yoder.

„Corporaţiile americane preiau controlul și pun 
oameni în guvernul nostru… Au ofi cialităţile de 
partea lor și le îngreunează munca agricultorilor”, 
a declarat Amos Miller. Acesta susţine că, din 
punct de vedere legal, deoarece vinde către ceea 
ce el numește un „club alimentar privat” și nu pe 
piaţa liberă, anumite reguli și reglementări ale 
guvernului federal nu i se aplică. Clienţii cumpără 
carne și produse lactate de la ferma sa pentru 
că ele nu sunt procesate și fabricate în complexe 
industriale gigantice, ci sunt cultivate și procesate 
chiar aici, pe terenurile sale. „Unii vin din 
Florida,California, Carolina de Nord, practic din 
toată ţara, pentru că sunt în căutarea de alimente 
cu densitate nutritivă, cum ar fi  carnea crudă și 
laptele crud de bivoliţă. Au încredere în noi pentru 
că ţinem animalele pe pământ și pot vedea culoarea 
grăsimii din carnea de vită și culoarea distinctă a 
laptelui. Această culoare provine din densitatea 
nutritivă a produselor care provin de la animale ce 
se hrănesc cu iarbă”, a explicat Miller pentru Rebel 
News.

Amos, în ciuda faptului că a fost percheziţionat 
de șerifi  americani înarmaţi și i s-au dat amenzi de 
sute de mii de dolari, a susţinut că fermierii trebuie 
să rămână puternici. „Noi, fermierii, trebuie să 
rămânem uniţi și puternici și nu putem să ne lăsăm 
păcăliţi de regulile și reglementările guvernului”, a 
spus el.

Până în 1938, când în Arabia Saudită a fost 
descoperit pentru prima dată petrolul, aici 

trăia o populaţie nomadă, care ducea o existenţă 
modestă. Între timp, PIB-ul ţării a crescut de la 
5,3 miliarde de dolari în 1970, la 700,1 miliarde de 
dolari în  2021. Și totul graţie rezervelor uriașe de 
gaze naturale și petrol, care au propulsat-o rapid 
în rândul celor mai bogate ţări ale lumii.

Rezervele de gaze naturale ale Arabiei Saudite 
au fost evaluate, conform auditului efectuat de 
DeGolyers&MacNaughton, la 9.200 miliarde 
metri cubi, ceea ce o plasează pe locul cinci în 
lume. Iar rezervele ei de petrol au fost estimate, 
în 2019, de Ministerul saudit al Energiei, la peste 
263 miliarde barili, ceea ce o plasează pe locul al 
doilea în lume, după Venezuela.

Arabia Saudită, e totodată, cel mai mare 
exportator de petrol din lume și cel mai important 
membru al Organizaţiei Statelor Exportatoare de 
Petrol (OPEC). Totuși, ea nu e și cel mai mare 
producător. Conform datelor prezentate pentru 
anul 2022 de Wordpopulatioonrewiw.com, SUA 
produc 11.567.000 de barili de petrol pe zi, Rusia 
– 10.503.000, iar Arabia Saudită – 10.225.000.

Potrivit unei analize publicate de Insidesaud.
com, realizată pe baza datelor valabile pentru 
intervalul 2017-2019, 72% din ţiţeiul saudit și 
produsele conexe au fost vândute în perioada 
respectivă în ţările asiatice, iar restul de 30%, 
în SUA și unele ţări europene, Africa de Sud 
și Brazilia. Dintre statele asiatice, cel mai mare 
consumator de petrol saudit era, în 2017, Japonia, 
cu 21%, urmată de China, cu 17% și Coreea de 
Sud, cu 14%. Pentru aceste ţări asiatice extrem de 
puternice, Arabia Saudită este, de altfel, principala 
sursă de petrol.

CUM A  RATAT STALIN O URIAȘĂ 
OPORTUNITATE

URSS a fost prima ţară cu care Regatul Arabiei 
Saudite a stabilit relaţii diplomatice. Ele au 
început în 1926, la iniţiativa rușilor, care doreau 
să se apropie de saudiţi pentru a contracara 
infl uenţa britanicilor. Kremlinul a apelat la 
Karim Khakimov, un musulman sovietic de 
descendenţă tătară. Cu un curaj care i-a adus 
porecla de Lawrence sovietic al Arabiei, primul 
consul general a traversat deșertul în bătaia 
focurilor de armă, pentru a ajunge la reședinţa lui 
Ibn Saud, fondatorul Arabiei Saudite, și a-i preda 
o notă ofi cială prin care i se recunoștea statutul 
de rege. În timp, s-a dovedit însă că saudiţii nu se 
lăsau ușor manipulaţi din punct de vedere politic, 
dar și că sovieticii nu erau dispuși să le permită 

musulmanilor din URSS să participe la pelerinajul 
de la Mecca. Iar relaţiile s-au răcit.

În 1937, Stalin l-a convocat pe Khakimov la 
Moscova, iar apoi l-a arestat și l-a executat, pe 
motiv că ar fi  fost spion. Gestul l-a revoltat pe regele 
saudit, care se împrietenise cu diplomatul sovietic. 
Dar, în doar două luni de la execuţie, americanii au 
descoperit în Dhahran uriașe zăcăminte de ţiţei, 
ceea ce a determinat Moscova să încerce, în 1938, 
numirea unui nou șef al misiunii diplomatice din 
Jeddah. Regele nu numai că a refuzat numirea, dar 
a și rupt relaţiile diplomatice cu URSS, pe motiv 
că aceasta căuta să incite la revoluţie în lumea 
islamică. Regele saudit a deschis, în schimb, larg 
calea cooperării cu SUA.

SAUDIŢII ȘI AMERICANII – O RELAŢIE 
SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII

Relaţiile diplomatice cu SUA au fost stabilite 
în 1933 și s-au dezvoltat într-o veritabilă alianţă. 
Washingtonul i-a oferit Arabiei Saudite protecţie și 
susţinere militară în schimbul unei aprovizionări 
sigure cu petrol, al cărui preţ era stabilit în dolari. 
În plus, americanii s-au făcut, de regulă, că 
nu observă existenţa în regat a unor probleme 
precum încălcarea drepturilor omului, iar saudiţii 
au sprijinit în linii mari operaţiunile de politică 
externă ale SUA. Aceste aspecte ale cooperării 
bilaterale au funcţionat, totuși, cu sincope. Iar, 
în ultimii ani, relaţiile s-au degradat. Un scandal 
major a fost stârnit de asasinarea jurnalistului 
Washington Post Jarmal Khashoggi, despre care 
agenţiile americane de informaţii au  concluzionat 
că a fost ordonată de însuși prinţul moștenitor al 
Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Un alt subiect sensibil e cel al războiului purtat, 
din 2015 încoace, de Riad împotriva rebelilor 
șiiţi houthi din Yemen, care s-a soldat cu un 
adevărat dezastru umanitar. SUA care exportă 
către Arabia Saudită echipamente militare în 
valoare de miliarde de dolari și au susţinut efortul 
de război al Riadului, au început treptat să dea 
înapoi. Președintele Joe Biden a declarat răspicat 
că „războiul din Yemen trebuie să se încheie” și 
chiar i-a numit pe saudiţi „paria”

Dar relaţiile bilaterale s-au mai răcit și din 
motive de altă natură. Din 2010, când a început 
revoluţia petrolului de șist, SUA au produs tot mai 
mult ţiţei, până când au devenit numărul unu în 
lume. Iar asta a avut darul de a le reduce drastic 
americanilor dependenţa de saudiţi, dar și de a 
tulbura apele pieţei petrolului.

Va urma

FERMIERI, ÎN FERMIERI, ÎN 
ATENŢIA FBIATENŢIA FBI

Încă de când războiul din Ucraina abia se profi la, Riadul a început să fi e curtat intens de marii 
jucători politici ai lumii. Pentru că cel mai mare exportator mondial de petrol are acum 

puterea de a înclina balanţa fi e în favoarea Rusiei, fi e în cea a statelor occidentale, în frunte cu SUA. 
Cum tinde, așadar, Arabia Saudită să se poziţioneze în actualul context?, explică Alina Olteanul 
pe info.fi nanciar.ro.
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CARE ESTE PATRIA LUI 
IGOR DODON ȘI CINE 

SUNT IDOLII CSJ?
Pe 16 octombrie curent, după aproape o jumătate de an  cu arest la 

domiciliu, fostul președinte Igor Dodon, judecat în dosarul numit 
generic „kuliok” și cercetat în alte 7 cauze penale, a fost eliberat și plasat 
sub control judiciar, având doar interdicția de a părăsi țara în decurs de 
60 de zile. Hotărârea a fost pronunțată de magistrații Curții Supreme de 
Justiție (CSJ), aceștia respingând demersul procurorului anticorupție, Petru 
Iarmaliuc, care a solicitat prelungirea măsurii de arest la domiciliu. „Este 
prima noastră victorie, dar lupta noastră abia a început și avem multe 
pentru care trebuie să luptăm”, a declarat, la ieșire după ședință, Dodon 
susținătorilor săi, care l-au întâmpinat în fața sediului CSJ. Decizia pare 
să nu fi e chiar surprinzătoare pentru realitatea din sistemul judecătoresc 
al Republicii Moldova, decât că a  suscitat două-trei scheciuri ale câtorva 
comentatori politici. 

DIN AREST LA DOMICILIU, LIBER SUB 
CONTROL JUDICIAR

În jurisprudența de la Chișinău, respingerea 
demersurilor procurorilor de către judecători a 
devenit în ultimul timp o practică de rutină. Pe 
cazul dosarelor cu rezonanță cu atât mai mult. Pe 
cazul lui Dodon această practică a fost aplicată 
chiar din capul locului. Reținut pe 24 mai, pe 26 
mai magistrații Judecătoriei Chișinău resping 
cererea procurorilor anticorupție de aplicare a 
arestului preventiv a lui Igor Dodon pentru 30 de 
zile cu executare în penitenciarul nr. 13 Chișinău 
și îl plasează în arest la domiciliu. Contestarea 
deciziei prin recurs a doua zi la Curtea de 
Apel a avut aceeași soartă. Nici de această 
dată, argumentul procurorului de caz, Petru 
Iarmaliuc, că eliberarea lui Dodon din arest la 
domiciliu prezintă riscuri în derularea procesului 
de judecată prin infl uențarea martorilor nu a 
fost auzit de magistrați. Mai ales că, și în arest 
la domiciliu, Dodon s-a simțit neașteptat de 
slobod, manipulând opinia publică și denigrând 
guvernarea în stânga și în dreapta. Numai câte 
fake-news-uri a lansat în nici o lună, cât se afl a, 
liber, în arest la domiciliu! Ba că, Maia Sandu 
și curatorii săi transformă Republica Moldova 
într-un stat dictatorial și sunt gata să provoace 
și o confruntare militară pe teritoriul țării, 
ba că guvernarea PAS pregătește mobilizarea 
cetățenilor și are intenția să se implice în acțiuni 
militare pe Nistru, inclusiv pentru a crea un 
nou focar de război în regiune, separat de „zona 
luptelor deja existente în Ucraina”(nu război!?) și 
să transforme Republica Moldova în parte activă 
a confruntării militare cu forțele rusești. Ca apoi 
Chișinăul să justifi ce intervenția „prietenească” 
a unor trupe NATO din România și alte țări 
occidentale, care vor trece Prutul. Ba că e pus în 
discuție scenariul absorbției Republicii Moldova 
de către România, Chișinăul fi ind de facto trecut 
sub administrarea militară directă a Occidentului 
și va deveni poligon de război, iar moldovenii 
carne de tun în jocurile geopolitice ale străinilor.

Acum, când cele patru capete de acuzare 
(corupere pasivă, acceptarea fi nanțării partidului 
politici de către o organizație criminală, trădare de 
patrie și îmbogățire ilicită) au devenit tocmai opt, 
adăugându-se dosarul „Energocom”, tentative de 
destabilizare, răspândirea de informații false în 
spațiul public și agent de infl uență al unor servicii 
de spionaj străine. Unde mai pui că s-a mai 
descoperit că pe ultima sută de metri de mandat 
(2020), Dodon, împreună cu premierul de atunci 
Ion Chicu și fostul ministru al agriculturii, Ion 

Perju, ar fi  intenționat să preia datoria de circa 
8 miliarde dolari a regiunii transnistrene pentru 
gazele naturale consumate în ultimii 30 de ani 
și să o transfere cetățenilor de pe malul drept 
al Nistrului. Schemă ce urma să fi e realizată 
prin crearea unei comisiei interguvernamentale 
moldo-ruse, co-președintele căreia din partea 
Republicii Moldova trebuia numit Ion Perju. Însă 
acest lucru nu le-a reușit, de „vină” fi ind victoria 
Maiei Sandu în ultimele alegeri prezidențiale.

DODON, AGENT CU SOLDĂ GRASĂ 
PENTRU PROPAGANDĂ 

După ancheta jurnaliștilor de la publicația 
americană „Th e Washington Post” și o investigație, 
cea mai recentă, a celor de RISE Moldova și 
Centrul Dosier, scoate la iveală noi detalii 
despre rolul lui Igor Dodon, deja în calitatea sa 
de președinte a așa-numitei „Uniuni de Afaceri 
moldo-ruse”, care urma să ajungă un instrument 
de infl uență asupra actualei conduceri de la 
Chișinău. Creată de Dodon încă în iunie 2021, 
Uniunea îi avea ca sponsori generali și aliați pe 
Igor Ceaika (fi ul fostului procuror general al 
Federației Ruse Iurie Ceaika – n.r.) și „Delovaia 
Rossia”. O investigație a jurnaliștilor de la canalul 
Hodorkovschii live dezvăluie că Dodon a reușit 
să primească de la Ceaika 20 de milioane de 
ruble (echivalentul a peste 6 milioane lei). Iar 
pentru fi ecare laudă publică sau îndemn la o mai 
mare deschidere spre colaborare, în pușculița 
lui Dodon ar fi  fost vărsate sume mari de bani 
din aceleași surse. „Igor Ceaika împreună cu 
Dmitrii Pescov planifi cau să slăbească poziția 
Maiei Sandu și să întoarcă țara sub infl uența 
Kremlinului. Banii de la Ceaika veneau pe 
conturile asociației când Igor Dodon critica 
public Occidentul și lăuda Kremlinul. Adică, 
trebuie neapărat să comunicăm cu rușii. Îi dau 
un sfat președintei, lăsați mândria, trebuie să ne 
coborâm pe pământ, să iei receptorul și să suni, 
haideți, să ne întâlnim.” Tot prin Ceaika, deja 
businessmanul Dodon comunica cu un general 
din serviciile secrete, Dmitrii Miliutin, afl ăm din 
aceeași investigație de la Hodorkovschii live. În 
reportajul „De ce îi trebuie lui Putin Moldova”, 
jurnaliștii acestui canal dezvăluie că Miliutin 
este un obsedat de ideea de a reînvia Uniunea 
Sovietică, în planurile lui intrând și Moldova. El 
ar fi  și cel care dirijează, spun jurnaliștii citați, 
încă din 2016, toate mișcările serviciilor secrete 
ruse la Chișinău. „Omul de legătură dintre 
FSB (Serviciul Federal de Securitate – n.r.) și 
Dodon, cel mai probabil, era Igor Ceaika. Din 

decembrie 2020 până în iunie 2022, Ceaika 
și Miliutin au vorbit mai mult de 6000 de ori”, 
demască reportajul. În calitatea sa de președinte 
al „Uniunii de Afaceri moldo-ruse” Dodon avea 
un salariu lunar de… 43.500 dolari.

PLANUL KREMLINULUI PENTRU 
REPUBLICA MOLDOVA 

În scopul traducerii în viață a planului de 
refacere a URSS, în cadrul FSB a fost creat 
Departamentul Informații Operative al 
Direcției 5, generalul Dmitri Miliutin fi ind 
numit șef adjunct, iar un alt agent FSB, Ivan 
Koroli, responsabil de regiunea transnistreană. 
Anume Miliutin ar fi  gândit și planul de a 
deschide un nou front în Transnistria pentru a 
acapara Odessa și a închide ieșirea Ucrainei la 
Marea Neagră. Despre care plan jurnaliștii de 
la Hodorkovschii live au afl at, făcând rost și de 
o înregistrare din 2017 de la aniversarea de 50 
de ani a lui Miliutin. Și Moldova intra în sfera 
de interese a acestui general. Tot Miliutin era și 
șeful polit-tehnologilor ruși, Iuiri Gudilin, Olga 
Grak și Leonid Gonin, „consultanți politici” ai 
lui Dodon și ai PSRM în alegerile prezidențiale 
din 2020 și cele parlamentare din 2021. Gudilin 
și Grak au presat membrii de frunte ai PSRM 
să accepte ghidarea lor, promițându-le favoruri 
din partea administrației prezidențiale ruse. De 
altfel, FSB propunea 3 scenarii de atac asupra 
Moldovei: 1. Crearea unui coridor terestru prin 
sudul Ucrainei până în regiunea transnistreană 
și ulterior recunoașterea independenței acesteia; 
2. Cucerirea întregii Moldove; 3. Ieșirea la așa-
numitul hotar dintre Moldova și regiunea 
transnistreană, fără a-i recunoaște independența. 
Primul și al treilea scenariu implică riscul de a 
pierde controlul asupra Chișinăului, iar al doilea 
provocă o confruntare „cu urletul colectiv al 
Occidentului” și acțiuni subversive din partea 
populației. Astfel, în locul acțiunilor de forță, 
analiștii de la FSB sugerau că ar fi  de preferat un 
joc pe termen lung, ce ar menține și spori infl uența 
Kremlinului asupra populației Moldovei printr-
un „nou contact public”, implementat ulterior 
printr-un referendum. În care scop urmau să 
fi e înfi ințate noi forțe politice ce să facă lobby 
pentru intrarea în componența Rusiei, dar deja 
din numele poporului. Proiectul mai presupunea 
crearea unui guvern în exil (în Federația Rusă?) 
și a batalioanelor de voluntari moldoveni care 
să lupte în Ucraina. În toate aceste scenarii Igor 
Dodon și PSRM fi gurau ca principalii actori. 

Nicoale MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
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PATRIA LUI DODON ESTE ACOLO 
UNDE I SE PLĂTESC BANI

„Igor Dodon nu este un politician moldovean, 
ci un agent de infl uență al Federației Ruse. Iar 
interesele Federației Ruse sunt orientate spre 
dispariția statului Republica Moldova și acei 
pretinși politicieni, agenți de infl uență care se 
prezintă drept promotori ai astfel de interese 
sunt agenți anti-statali”, a declarat Oazu Nantoi, 
politolog și deputat PAS. Într-adevăr, cel care se 

declara cel mai înveterat apărător al statalității 

Republicii Moldova, s-a dovedit a fi , o dată în 
plus, trădător și vânzător de patrie. Din momentul 
declanșării agresiunii frontale împotriva 
Ucrainei, acești „politicieni” au devenit pur și 
simplu periculoși pentru Republica Moldova. 
Partidele politice care susțin războiul împotriva 
Ucrainei trebui scoase în afara legii, iar deputații 
care susțin această invazie trași la răspundere 
penală, scrie pe Facebook fostul ministru al 
apărării Anatol Șalaru. În context, de la începutul 
războiului în Ucraina, nici PSRM, nici Partidul 
„ȘOR” nu a condamnat invazia militară a Rusiei 
în Ucraina, nu au susținut discursul puterii 
ofi ciale de condamnare a acestui război, unii chiar 
l-au justifi cat. Liderii acestora susțin la indigo că 
păstrează neutralitatea. „Eu mă îndoiesc că toate 
scenariile din ultima vreme sunt opera Partidului 
„ȘOR”. Sunt grupuri fi nanțate și dirijate probabil 
de infi ltrați care au un rol foarte important și 
infl uent ce nu se vede la suprafață”, este de părere 
Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru 
Unitate și Bunăstare (CUB). Pare să aibă dreptate. 
Grupul „ȘOR” o fi  primit indicații foarte clare: 

„Faceți proteste și veți avea gaz ieft in la Orhei”. 
Altminteri nu ar fi  fost primiți la un nivel atât de 
înalt al Dumei. Ca și grupul lui Bătrîncea-PSRM. 
Nici o îndoială, ambele partide trag la aceeași 
căruță și ambele trebuie să fi e tratate egal, trase la 
răspundere cu toată fermitatea legilor Republicii 
Moldova.

Unii dintre puținii comentatori care s-au 
pronunțat pe ultima decizie a CSJ vis-a-vis de 

inculpatul Dodon învinuiesc procurorii că nu 

oferă societății mai multe informații pe acest 
caz de rezonanță. Avocații lui Dodon sunt mai 
prezenți în spațiul public, fac conferințe de presă, 
creând astfel o distorsiune a opiniei. Or, trădare 
de patrie în orice țară a lumii se consideră ceva 
extraordinar. 

Dar justiția de la Chișinău? Ea de a cui parte e? 
Încă nu e reformată pe deplin, judecătoriile încă nu 

au fost curățate, mai sunt judecători compromiși, 

cum susțin reprezentanții guvernării? De acord, 

reforma ce și-a propus-o actuala guvernare și a 

promis-o alegătorilor e abia la primii pași, încă nu 

a intrat în toi, abia are loc evaluarea candidaților 

la funcția de membru CSM și CSP, apoi va urma 
și evaluarea judecătorilor CSJ. Dar prea des 
transpare o complicitate a judecătorilor cu marii 
infractori, cu oligarhia coruptă, cum e cazul 
lui Igor Nicolaevici Dodon. Ori poate „onorata 
instanță” e încă în așteptarea revenirii la putere 
și a celorlalți penali – Vladimir Gheorghevici 

Plahotniuc, Vladimir Vasilievici Andronachi, 

Ilan Mironovici Shor, Veaceslav Nicolaevici 
Platon și alți inculpați și infractori fugari, ce 
rânjesc de după colțuri și se roagă ca struțul să 
îngroape capul în nisip?

Începând cu 20 noiembrie, Partidul 
Democrat din Moldova are altă 

denumire și un nou lider. La Congresul al 
X-lea extraordinar al formațiunii, delegații au 
acceptat în unanimitate schimbarea denumirii 
în Partidul Social Democrat European din 
Moldova (PSDEM). Singurul care a votat 
împotriva schimbării și nu a acceptat să intre în 
PSDEM a fost președintele de onoare al fostului 
deja PDM, Dumitru Diacov, retrăgându-se și 
din Consiliul Național Politic. 

Formațiunea și-a ales și un nou președinte. 
Acesta este Ion Sula, președinte al 

fostei deja organizații teritoriale Ialoveni. „Ne 
propunem în termen scurt să venim pe scena 
politică cu propuneri și soluții legate de situația 
economică și socială din republică. Sunt sigur 
că odată cu alegerea unei noi conduceri și 
găsirea unui nou partener vom contribui la 
dezvoltarea Republicii Moldova. Principalul 
exercițiu vor fi  alegerile locale din 2023. Azi, la 

Chișinău, a fost creată și o stângă europeană, 
o stângă veritabilă care ne va desprinde de 
o stângă pro-rusească”, a menționat noul 
președinte al PSDEM. 

Ion Sula are 42 de ani și este fost ministru 
al agriculturii și industriei alimentare al 
Republicii Moldova. A fost numit în funcție 
pe 18 februarie 2015, succedându-l pe Vasile 
Bumacov (2011-2015). Între 2014-2015 a 
fost director general al Agenției Naționale 
pentru Siguranța Alimentelor, iar între 2013-
2014 viceministru al agriculturii și industriei 
alimentare. Anterior, între 2009 și 2013 a mai 
activat în cadrul Ministerului Agriculturii în 
Direcția generală de dezvoltare a politicilor 
sectoriale și siguranța alimentelor și Direcția 
de politici de piață a produselor de origine 
vegetală. Din 2002 până în 2009 a activat în 
sectorul privat.

PSDEM promite a fi  un partid autentic, 
bazat pe cotizații și fi nanțările din bugetul 
de stat, un partid care să pună bazele stângii 
europene în Republica Moldova, după ce mai 
bine de două decenii s-a situat, statutar, ca 
partid de centru-dreapta. „Suntem un partid 
care recunoaște, respectă și contribuie la 
dezvoltarea spațiului nostru istoric, cultural 
și lingvistic cu România”, a declarat Monica 
Babuc, care până la această dată a exercitat 
interimatul. 

La lucrările congresului au fost prezenți 
și fostul premier Pavel Filip, fostul ministru 
al agriculturii și ex-deputatul Nicolae Ciubuc, 
Iurie Ciocan, fost membru al CEC, dar și președinte 
al fi lialei PSD România din Republica Moldova, 
președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov. 
La fi nele lucrărilor Diacov s-a arătat dezamăgit 

de situația în care s-a afl at PDM până în 
prezent, dar și de partidele din opoziție. „PDM 
a fost în centrul atenției și pe partea bună, dar și în 
scandaluri. Asta a dus la o dezamăgire și la o poziție 
nu prea pozitivă, dar și ce s-a întâmplat după 2019, 
acele dezbinări și plecări, a lăsat amprente”, a mai 
declarat Diacov.

La lucrările Congresului X al PDM-PSDEM 
a participat și o delegație a Partidului Social 
Democrat din  România, în frunte cu Marcel 
Ciolacu. „Republica Moldova are nevoie de 
social-democrați. Este un moment în care 
contează mai puțin doctrinele de dreapta sau 
de stânga, ați fost printre cei care primii ați 
declanșat parcursul european al Republicii 
Moldova. Cred că românii trebuie să știe acest 
lucru și trebuie să ne ridicăm la așteptările 
lor. Sunt ferm convins că după acest congres 
vom consolida o forță politică profesionistă în 
Republica Moldova, ce va avea foarte multe de 
spus în perioada următoare, atât la Chișinău, 
cât și în România, dar și în Europa”, a declarat 
Marcel Ciolacu în deschiderea lucrărilor. 
Dânsul și-a exprimat convingerea că PSDEM 
va avea un nou început, chiar și în contextul 
situației difi cile din regiune. „Este un restart 
pe care îl așteptă toată lumea. Nu este o situație 
plăcută, nu numai în Republica Moldova, ci 
și în România și în întreagă Europă. Faptul că 
Republica Moldova abia a început drumul către 
Uniunea Europeană și nu este membru NATO 
creează o vulnerabilitate în acest moment, în 
contextul agresiunii Rusiei asupra unui stat 
suveran. De aceea mă bucur nespus de mult că 
ne-ați invitat și am avut prilejul de a ne adresa 
Congresului” , a mai punctat Marcel Ciolacu.

PDM A DISPĂRUT? CE NUME ȘI-A LUAT LA CONGRES
M. BAIBOLEANU

Igor Dodon și Alexei Miller pun la cale schema de 8 miliarde dolari a regiunii transnistreneIgor Dodon și Alexei Miller pun la cale schema de 8 miliarde dolari a regiunii transnistrene
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Înregistrările audio ale arhitectului 
Holocaustului, care se lăuda cu acţiunile 

sale, au fost făcute publice pentru prima dată, la 
60 de ani de la execuţia pentru crime împotriva 
umanităţii. Adolf Eichmann a înregistrat 20 de 
ore de interviuri în Argentina, după ce a fugit la 
Buenos Aires în momentul în care s-a încheiat 
războiul. Înregistrările au rămas secrete până când 
o echipă din Israel, care realizează documentare, 
a insistat ca înregistrările să fi e publice.

IDEEA „SOLUŢIEI FINALE”
Echipei i s-au oferit 15 ore de înregistrări în 

care Eichmann, care s-a dus către spânzurătoare 
negând crimele sale, recunoaște rolul său în ceea 
ce a numit, în mod infam, „Soluţia sa fi nală”. 
Într-o altă înregistrare, ofi ţerul nazist afi rmă: 
„Evreii apţi să lucreze ar trebui să fi e trimiși 
la muncă. Evreii care nu sunt apţi să lucreze 
trebuie trimiși la „Soluţia Finală”, punct.” El a 
spus că „nu-i pasă” dacă cei trimiși la Auschwitz 

trăiesc sau mor. Înregistrările audio fac parte din 
documentarul Th e Devil’s Confession, care a 
captivat telespectatorii israelieni. Mulţi dintre cei 
care urmăresc documentarul sunt rude ale celor 
șase milioane de evrei despre care se estimează 
că au fost exterminaţi în timpul Holocaustului 
creat de Eichmann, care a ucis 11 milioane de 
persoane, în total.

Profunzimea absolută a antisemitismului lui 
Eichmann a fost dezvăluită printr-o remarcă 
despre o insectă din camera în care înregistra 
interviurile. La un moment dat, Eichmann a fost 
auzit lovind o muscă care bârâia prin cameră și 
descriind-o ca având „o natură evreiască”.

După cel de-al Doilea Război Mondial, 
Eichmann a reușit să fugă în Argentina, unde 
a fost capturat de agenţi ai Mossad-ului, în anii 
1960. Ulterior, a fost dus în Israel și judecat 
la Ierusalim în anul următor, înainte de a fi  
condamnat și spânzurat în 1962.

În timpul acestor audieri, Eichmann a fost 
fi lmat susţinând că era doar un funcţionar, în 
timp ce în interviuri recunoaște implicarea lui 
în atrocităţile comise împotriva evreilor. „Este 
un lucru difi cil pe care ţi-l spun și știu că voi fi  
judecat pentru asta”, recunoaște el. „Nimic nu mă 
enervează mai mult decât o persoană care neagă 
mai târziu lucrurile pe care le-a făcut”.

INTERVIURILE CU EICHMANN
Interviurile au fost realizate în 1957, de un 

simpatizant și propagandist nazist olandez, 
Willem Sassen. Sassen, după capturarea lui 
Eichmann, a vândut o parte din interviuri revistei 
Life, dar criticii au spus că interviurile sunt foarte 
cosmetizate. 

Instanţa din Ierusalim a avut acces la 299 de 
pagini de transcriere a interviurilor, cu corecţii 
făcute de mâna lui Eichmann, dar Eichmann a 

susţinut că stenogramele i-au denaturat cuvintele, 
iar Curtea Supremă a Israelului nu le-a acceptat 
ca probă. În timpul procesului, Eichmann l-a 
făcut pe procurorul șef, Gideon  Hausner, să 
aducă casetele originale, știind că erau protejate 
de simpatizanţii naziști. Lui Hausner i s-au oferit 
casetele pentru 20.000 de dolari – o sumă uriașă 
la acea vreme – și s-a gândit să le cumpere, dar 
vânzătorul a insistat să nu fi e aduse în Israel decât 
după încheierea procesului.

Casetele originale fuseseră vândute unei 
edituri din Europa și în cele din urmă cumpărate 
de o fi rmă anonimă care le-a predat arhivelor 
federale germane din Koblenz, cu instrucţiuni 
ca acestea să fi e folosite numai pentru cercetări 
academice.

Kobi Sitt, un nepot al supravieţuitorilor 
Holocaustului și producătorul noului 
documentar, a reușit un fi lm pentru televiziunea 
israeliană  despre Hausner, în  urmă cu 20 de ani, 
și de atunci și-a dorit să acceseze interviurile cu 
Eichmann.

PĂSTRAREA ISTORIEI
În cele din urmă, arhivele germane au fost 

de acord, crezând, a spus el, că vor fi  tratate cu 
respect. „Nu mi-e frică de amintiri, mi-e frică de 
uitare”, a spus Sitt. El a spus că dorește „să ofere un 
instrument pentru a insufl a viaţă în memorie” pe 
măsură ce generaţia de supravieţuitori se stinge.

Yaruv Mozer, pe care Sitt l-a adus la regizor, 
a declarat că fi lmul documentar de 108 minute 
și serialul lor de televiziune în trei episoade au 
fost recorduri istorice. „aceasta este o dovadă 
împotriva celor care neagă Holocaustul și 
o modalitate de a vedea adevărata faţă a lui 
Eichmann”, a declarat Mozer. „Cu toată modestia, 
prin serial, tinerele generaţii vor cunoaște 
procesul și ideologia din spatele „Soluţiei Finale”.

MOZAIC

ÎNREGISTRĂRILE AUDIO CU ADOLF EICHMANN SCOT LA 
IVEALĂ DORINŢA ACESTUIA DE A EXTERMINA EVREII

Atunci când sunt aduse în discuție 
metodele de combatere a stresului, 

adesea ni se spune că cele mai bune soluții sunt 
exercițiile fi zice, activitățile preferate, meditația 
și grija față de sănătatea mentală.

Soluțiile pot fi  regăsite și în alimentație – cel 
puțin asta arată cea mai recentă analiză a unor 
medici din Irlanda. Cercetarea a subliniat că 
un consum regulat de alimente fermentate (de 
exemplu, kefi r, murături, măsline, tempeh, 
pâine cu maia etc.) și de produse bogate în 
fi bre are un efect semnifi cativ asupra nivelului 
stresului. Au fost observate rezultate chiar după 
doar patru săptămâni de la debutul unui astfel 
de plan alimentar.

Rezultatul nu este unul surprinzător, deoarece 
în ultimii 10 ani, tot mai mulți medici și-au unit 
forțele și au demonstrat că planul alimentar 
poate avea un impact important asupra sănătății 
mintale. De fapt, o dietă sănătoasă poate chiar 
reduce riscul multor boli mintale comune, 
potrivit MedicalXpress.

CREIERUL NOSTRU ESTE ÎN 
PERMANENTĂ COMUNICARE CU 

INTESTINUL
În prezent, nu este pe deplin înțeles 

mecanismul prin care alimentația reduce 
nivelul stresului, dar una dintre explicații 
pentru această legătură ar putea fi  în relația 
dintre creierul nostru și microfl ora intestinală.

Cunoscută în lumea cercetătorilor drept 
axa intestin-creier, această legătură permite 
stomacului să comunice constant cu creierul, 
fi ind astfel permise procese și funcții importante 
pentru organism, precum digestia și apetitul.

În vreme ce cercetările anterioare au 
demonstrat că stresul și comportamentul sunt 
legate de microfl oră, până acum a fost neclar 
dacă modifi carea alimentației (și, prin urmare, 
a microfl orei intestinale) ar putea aduce o 
modifi care asupra nivelului de stres.

Pentru a afl a mai multe, medicii au efectuat 
un test la care au invitat 45 de  persoane care 
consumă, în mod normal, alimente sărace 
în fi bre. Participanții la studiu aveau vârste 
cuprinse între 18 și 59 de ani și nu sufereau 
de probleme medicale. Mai mult de jumătate 
dintre aceștia erau femei.

ALIMENTELE PROBIOTICE, 
PROMIȚĂTOARE PENTRU REDUCEREA 

STRESULUI
În cadrul studiului, jumătate dintre subiecți 

au primit din partea unui nutriționist o schemă 
cu produse fermentate și bogate în probiotice.

Celălalt grup a fost doar sfătuit să includă 
în schemă, zilnic, între 6 și 8 porții de fructe și 
legume bogate în fi bre (ceapă, varză, praz, mere, 
banane și ovăz), până la 8 porții de cereale și 2-3 
porții de alimente fermentate. Practic, aceștia 
au primit piramida dietei sănătoase.

În mod surprinzător, cei care au mâncat 
produse bogate în probiotice au spus că s-au 
simțit cel mai puțin stresați, comparativ cu 
celălalt grup. Dar calitatea somnului a fost 
îmbunătățită pentru cei din ambele tabere – 
deși mult mai mulțumite au fost persoanele care 
au primit dieta cu probiotice. Această concluzie 
nu este surprinzătoare, deoarece este cunoscut 
că microfl ora intestinală are legătură cu somnul.

E drept că dieta poate aduce modifi cări 
subtile la nivel intestinal, însă au fost observate 
schimbări asupra anumitor compuși chimici, 
care au legătură cu sănătatea mintală. Așa se 
explică de ce participanții s-au simțit mai puțin 
stresați.

Chiar dacă cercetarea nu este infailibilă și mai 
are nevoie de alte analize și studii cu ajutorul 
participanților, este un punct important de 
pornire pentru o sănătate mintală mai bună.

Sursa: www.descopera.ro

CUM NE POT AJUTA ALIMENTELE FERMENTATE 
ȘI FIBRELE SĂ REDUCEM STRESUL?
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LUCRURI PE CARE POATE 
LE ȘTIAȚI SAU NU 

DESPRE SFÂNTUL ANDREI

SFÂNTUL ANDREI, APOSTOLUL
• Sfântul Andrei s-a născut în anul VI înaintea 

erei noastre, în orașul Bethsaida din Galileea, pe 
ţărmul lacului Ghenizaret, în nordul Israelului, și 
a fost fratele Sfântului Apostol Petru.

• A fost de meserie pescar pe Marea Galilee, 
iar marinarii și pescarii îl considerau protectorul 
lor.

• Originea numelui său vine din greaca veche, 
Ἀνδρέας, Andreas – care înseamnă bărbătesc, 
curajos.

• Se spune că ar fi  fost primul discipol al lui 
Iisus, „Cel dintâi chemat”, și printre primii patru 
dintre apostolii preferați, alături de Petru, Ioan 
și Iacob.

• Este cunoscut pentru propovăduirea 
Evangheliei și a creștinătății. A murit în orașul 
peloponesian Patras ca martir în ziua de 20 
noiembrie a anului 60 e.n., răstignit pe o cruce 
în formă de X. Se spune că moartea lui a stârnit o 
furtună puternică din senin, care i-a orbit pe toţi 
cei ce asistau la răstignire.

• De ce a fost ales Sfântul Andrei ocrotitorul 
României? El este considerat cel care a adus 
creștinismul pe meleagurile noastre, predicând 
creștinismul în Dobrogea (pe atunci Scythia 
Minor) acum mai bine de 2000 de ani. Astăzi, în 
proximitatea localității Ion Corvin din Constanța 
se afl ă mănăstirea dobrogeană „Peștera Sfântului 
Andrei”, loc în care se presupune că a trăit și 
predicat Sfântul Apostol Andrei.

• Sfântul Andrei nu este doar ocrotitorul 
României, ci patronează și alte unsprezece state 
și regiuni – Scoția (steagul scoțian reprezintă 
crucea în formă de X a Sfântului Andrei), 
Barbados, Georgia, Ucraina, Rusia, Polonia, 
Sicilia, Grecia, Cipru, Tenerife și Malta.

SÂNTANDREI ȘI TRADIȚII
• Noaptea de 29 spre 30 noiembrie este 

considerată în tradiția populară noaptea în care 
coboară pe pământ sfi nții patroni ai lupilor, 
Andrei și Petru, și se dezlănțuie forțele malefi ce 
reprezentate de strigoi și lupi. Superstiţiile din 
bătrâni susţin că, pentru a te proteja împotriva 
lupilor şi pentru a-i ține departe de gospodării, 
e important să nu îţi piepteni părul, să nu torci, 
să nu faci curat în casă şi grajd şi să nu arunci 
gunoiul afară. Desigur, e la fel de important, în 
privința strigoilor, să-ți protejezi casa cu mult 
usturoi.

• Sântandrei este supranumit și cap-de-iarnă, 
din 30 noiembrie începând ofi cial sezonul iernii.

• Există mai multe tradiții speciale de 
Sf. Andrei pentru ghicirea ursitului la fetele 
nemăritate:

Vrăji de ursitoare – se face un colac din aluat 
făcut simplu, în mijlocul căruia se pune un cățel 
de usturoi. După o săptămână de dospit la loc 

călduros, dacă usturoiul încolțește înseamnă că 
fata va avea noroc la măritiș.

Imaginea ursitului în apă: Fetele nemăritate 
merg la fântână cu o lumânare pe care o coboară 
aprinsă până la nivelul apei. Prin mijlocirea 
Sfântului Andrei pe care îl invocă special în acest 
scop, își vor vedea ursitul in imaginea care se 
formează la suprafața apei.

Apa la icoană: 9 ceșcuțe de apă într-o 
strachină care se pune la icoană. A doua zi se 
verifi că nivelul apei: dacă este mai multă, măcar 
cu o picătură, fata respectivă era norocoasă.

Firul de busuioc: dacă fetele nemăritate își 
pun un fi r de busuioc sub pernă, pot visa chipul 
viitorului soț.

Boabele de grâu: Fetele își pun sub pernă în 
noaptea de Sântandrei 41 de boabe de grâu. Dacă 
visează că vine cineva și le ia grâul, se vor mărita.

Număratul parilor: Tot pentru a afl a viitorul 
tinerele obișnuiau să meargă la gard seara și 
puneau mâna pe unul din pari. De la acesta 
numărau încă nouă pari și pe al nouălea îl 
însemnau cu o ață roșie. A doua zi mergeau să 
vadă parul ales, după aspectul căruia apreciau 
cum va fi  viitorul soț: tânăr dacă parul era drept 
și neted, bogat dacă parul avea coaja groasă, 
văduv dacă parul era scurt și noduros.

Turta de Indrei – e făcută din apă, făină și 
sare în cantități egale. Fetele trebuie s-o mănânce 
și se presupune că în vis le va apărea ursitul 
oferindu-le o cană cu apă.

Sursa: Encyclopedia Britannica, Sursa: 
Wikipedia, https://cluj.com

30 noiembrie este ziua în care românii își celebrează ocrotitorul țării. Sfântul 
Andrei se numără printre cele mai importante fi guri religioase pentru România 

și pentru creștinătate, în general. Cine a fost Apostolul Andrei din Bethsaida și ce se 
întâmplă în tradiția populară în data de 30 noiembrie?

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
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Fotbal Liga 3
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CEA MAI TÂNĂRĂ NAȚIONALĂ CEA MAI TÂNĂRĂ NAȚIONALĂ 
A ROMÂNIEI DIN ISTORIEA ROMÂNIEI DIN ISTORIE

de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ CS BLEJOI ȘI CSO PLOPENI CS BLEJOI ȘI CSO PLOPENI 

DOMINĂ CLASAMENTULDOMINĂ CLASAMENTUL
CS Blejoi și CSO Plopeni se afl ă pe 

primele două locuri în clasament 
după 13 etape, ele obținând noi victorii în 
ultima rundă. CS Blejoi s-a impus, fără mari 
probleme, 6-2 cu CS Păulești! La rândul său, 
CSO Plopeni a reușit să obțină un succes 
foarte important, în deplasare, victoria 
apropiind echipa lui Daniel Dumitrache 
de locul de play-off . Plopeniul a marcat în 
prelungiri, învingând cu 1-0 la Kids Tâmpa 
Brașov, după golul lui Dumitru.

CS Blejoi – CS Păulești 6-2 (2-1). 
Marcatori: Șandru (29-11m), Niţescu (42, 
90+3), Lambru (59, 85), Enache (90+2) / 
Cr. Vasile (14), E. Ioniţă (70).

CS Blejoi: Bălănică – Catană (85 A. 
Șerban), Giuroiu (67 A. Nicolae), Șandru, 
Ghinea – Enache, Pahonţu (46 I. Șerban), 
Munteanu (67 Dr. Mănescu) – Brăilă 
(67 Oprea), Lambru, Niţescu. Antrenor: 
Răzvan Vlad

CS Păulești: Nedelcu – Pripu, Al. Ștefan, 
Năstase (87 Leca), Pinescu (63 E. Ioniţă) 
– Vrăjitoarea, Neacșu (87 Ursu), C. Stoica 

(63 Ruptureanu), Stănescu (46 Buză) – 
Dumitrașcu, Cr. Vasile. 

Avertismente: Pahonţu (40) / Al. Ștefan 
(60).

Iată și celelalte rezultate: AFC Odorheiu 
Secuiesc – SR Brașov 2-1. Marcatori: Tamas 
Becze (73), Raul Gavîrliţă (88) / Carlo 
Danciu (65)

Olimpic Cetate Râșnov – Olimpic 
Zărnești 2-0. A marcat: Raul Drugă (65, 
90+2 – penalty)

CS Blejoi – CS Păulești  6-2. Golurile 
au fost înscrise de Bogdan Șandru (29 – 
penalty), Mihai Niţescu (42, 90+3), Cosmin 
Lambru (59, 85), Robert Enache (90+2) / 
Cristian Vasile (14), Eric Ioniţă (70)

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – KSE 
Târgu Secuiesc 1-3. Marcatori: Otto Vura 
(89) / Norbert Pakucs (41), Tamas Santa 
(85), Miklos Locotuș (87)

Kids Tâmpa Brașov – CSO Plopeni 0-1. 
Gol: Rareș Dumitru (90+3).

Lider este CS Blejoi, cu 32 de puncte 
(golaveraj 39-8), iar CSO Plopeni este pe 
locul 2, cu 27 de puncte (golaveraj 14-5).

Echipa națională de fotbal a României a susținut 
ultimele două partide ale acestui an, terminând 

sezonul cu un succes concludent, 5-0 la Chișinău, 
într-un amical cu Republica Moldova. Este drept, cu trei 
zile înainte, pe moderna Cluj Napoca, tricolorii au cedat 
în fața Sloveniei, scor 1-2, țară care a devenit adversar 
al României și la meciul de anul viitor, de promovare în 
turneul fi nal al Billie Jean King Cup la tenis feminin. 

Revenind la fotbal, elevii lui Edi Iordănescu au făcut 
instrucție cu o formație a Moldovei care nu a putut 
ține pasul cu adversarul, grație reușitelor semnate de 
Moruțan, Drăguș, Cicâldău, Daniel Paraschiv (penalty) 
și  Rus. A fost un meci în care s-a reeditat repriza secundă 
mai bună a tricolorilor de pe Cluj Arena, dar întrebarea-i  
dacă este sufi cient pentru ambițiile mari de a ne califi ca 
din nou, după foarte mulți ani, la un turneu fi nal.

Un lucru este cert: avem cea mai tânără națională 
din istorie și acest lucru poate fi  o speranță că o dorită 
califi care nu va fi  o Fata Morgana.  

MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI 
NAȚIONAL DE LICENȚIERE A CLUBURILOR NAȚIONAL DE LICENȚIERE A CLUBURILOR 
ȘI DE SUSTENABILITATE FINANCIARĂȘI DE SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat, 
în ședința din 15 noiembrie a.c., propunerea de modifi care a 

Regulamentelor naționale de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate 
fi nanciară (masculin și feminin), precum și modifi cări la regulamentele 
privind procedurile comisiilor pentru acordarea licențelor și de 
monitorizare fi nanciară.

Noile măsuri de dezvoltare a fotbalului din România cuprind și 
posibilitatea ca un club organizat sub forma unei societăți pe acțiuni 
să își poată muta activitatea echipelor de juniori, care nu participă la 
competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, pe o organizație 
non-guvernamentală. Astfel, pentru dezvoltarea fotbalului juvenil, ONG-
ul poate atrage resurse fi nanciare din piața de business, fonduri europene, 
fi nanțări publice.

De asemenea, a fost modifi cat și regulamentul de monitorizare a 
cluburilor din Liga 1:

• s-a păstrat cerința pragului de rentabilitate, cerința de stabilitate 
(venituri > cheltuieli – sau încadrarea în abaterea acceptabilă), denumită 
venituri nete din activitatea fotbalistică;

• controlul costurilor cu echipa, pentru a încuraja costurile legate de 
performanță, procent din venituri din exploatare + rezultatul net din 
transferuri alocat costurilor cu echipa (90%, 80%, 70% de la 31.12.2023); 
încălcarea acestor indicatori va avea ca sancțiuni interzicerea legitimării 
jucătorilor;

• capacitatea de plată – lipsa datoriilor către cluburi, angajați, autorități – 
va avea ca sancțiuni deducerea de puncte (4 puncte în loc de 3/per articol):

• monitorizare la 15 iulie, pentru datorii rezultate din activități până la 
30.06 și scadente la 30.06

• monitorizare la 15 octombrie pentru cluburile care rămân cu datorii 
la verifi carea de la 15 iulie; se va sancționa cu 1 punct/articol pentru 
existența datoriilor scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 
30.06 (datoriile scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 
trebuie să fi e plătite până la 15 octombrie)

• monitorizare la 15 noiembrie pentru cluburile care rămân cu datorii la 
verifi carea de la 15 iulie și/sau 15 octombrie, când se verifi că lipsa datoriilor 
scadente la 30.09, din activități desfășurate până la 30.09 (pentru 2023-2024 
nu se iau în calcul datoriile iulie-septembrie) – 3 puncte/articol.

PROGRAMUL PETROLULUI PLOIEȘTI DIN LUNA DECEMBRIE
După ce, pe parcursul săptămânii, anunțase programul etapei a 19-a, 

Liga Profesionistă de Fotbal a comunicat, sâmbătă, și țintarul ultimelor 
două runde din acest an, cele cu numărul 20 și 21 ale Superligii.

Astfel, avem desfășuratorul complet al lunii decembrie, una în care FC 
Petrolul Ploiești va avea de susținut patru jocuri ofi ciale într-un interval 
de 16 zile.

De asemenea, în condițiile în care gazonul de pe stadionul „Giulești” 
urmează să fi e schimbat, nu se știe, la acest moment, unde se va disputa 
confruntarea cu Rapid, arena ce va găzdui „Primvs Derby” urmând să fi e 
stabilită în perioada următoare.

Iată, însă, cum va arăta, din punct de vedere fotbalistic, ultima lună 
din an:

*Superliga, etapa 19: Vineri, 2 decembrie, ora 19.00, „Ilie Oană”
FC Petrolul – Universitatea Cluj
*Cupa României, Grupa A, Etapa 3, marți, 6 decembrie, ora 19.00, „Ilie 

Oană”
FC Petrolul – FC U Craiova 1948
*Superliga, etapa 20: Miercuri, 14 decembrie, ora 19.00, stadionul 

urmează să fi e stabilit
Rapid București – FC Petrolul Ploiești
Superliga, etapa 21: Duminică, 18 decembrie, ora 14.30, „Ilie Oană”
FC Petrolul – FC U Craiova 1948.
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Tenis DARIA ȘTEFANIA MĂLĂESCU, DARIA ȘTEFANIA MĂLĂESCU, 
4 TITLURI ITF ÎNTR-O LUNĂ!4 TITLURI ITF ÎNTR-O LUNĂ!

Considerată o speranță a tenisului din Prahova, Daria Ștefania 
Mălăescu a avut o lună de grație, în care a câștigat trei turnee ITF în 

regiunea Golfului la simplu și unul la dublu. 
După ce a triumfat la Nairobi (Kenya) și Fujairah - unde s-a impus atât 

la simplu, cât și la dublu, acum a câștigat turneul J4 de la Dubai, care a 
avut loc în perioada 14-19 noiembrie 2022. În fi nală, sportiva prahoveancă 
a învins-o pe Daria Shubina (Uzbekistan), cu scorul de 4-6, 6-2, 6-2. 
Principală favorită a întrecerii, Daria Ștefania le-a eliminat pe rând 
pe Clelia Drudi Lombardi (Italia), cu 6-2, 6-4, apoi pe Ester Gonosova 
(Slovacia), scor 6-1, 6-1, pe Munisa Ashurbekova (Uzbekistan), scor 6-0, 
6-3 și în semifi nale pe Laura Brunkel (Danemarca), scor 6-4, 3-6, 6-3, scrie 
Prahova Business.

PRIMA VICTORIE, ÎN KENYA

Daria a câștigat mai întâi turneul ITF J4 de 
la Nairobi, din Kenya, învingând-o în fi nală pe 
principala favorită, Andraina Mitia Voavy, din 
Madagascar, cu scorul de 6-2, 6-0. Turneul ITF 
Est Africa Junior Circuit II a avut loc în perioada 
31 octombrie - 5 noiembrie a.c.

Până la fi nală, Daria Ștefania Mălăescu a 
avut bye în primul tur, fi ind favorită numărul 
2, iar apoi le-a eliminat pe rând pe Ophella 
Mille Ruus (Danemarca), cu 6-2, 6-2, pe Kaajal 
Ramisetty (India), cu 7-5, 7-6 (3) și pe Th eresa 
Stabauer (Australia), cu 1-6, 6-2, 6-2.

DUBLĂ VICTORIE LA TURNEUL J5 DE 
LA FUJAIRAH

Daria Ștefania Mălăescu a câștigat ambele 
probe ale turneului J5 de la Fujairah, a 7-a ediție 
a ITF West Asia Cup Pinclus, care a avut loc 
în perioada 7-12 noiembrie 2022. La simplu, Daria s-a impus cu 7-6 (6), 
6-2 în fața sportivei Laura Brunkel (Danemarca), cu care a făcut pereche 
și a câștigat la dublu. Cele două s-au impus cu 6-0, 6-2 în fața cuplului 
Clelia Drudi Lombardi (Italia)/Cleanne Pieckel (Elveția), scor 6-0, 6-2. 
Pe tabloul principal, Daria Ștefania a trecut de Anastasiya Azimbayeva 
(Turkmenistan), cu 6-1, 6-2, de Aditi Gulati (India), cu 6-2, 6-1, de 
Clelia Drudi Lombardi (Italia), cu 6-1, 6-3 și în semifi nale de Coumba 
Ben Mamadou Niangadou (Mali), scor 6-0, 6-0, în fi nală învingând-o pe 
partenera sa de la dublu, daneza Laura Brunkel

MIRCEA DRIDEA, MIRCEA DRIDEA, 
PREMIAT LA GALA GSPPREMIAT LA GALA GSP
IMPRESIONANT! Fotbalist din generația de aur a Petrolului, Mircea 

Dridea, în etate de 85 de ani, a primit distincția de „Legendă GSP” la 
Gala GSP 2022.

Trebuie cunoscut că Mircea Dridea (85 de ani), un senior al fotbalului 
românesc, a fost și rămâne un personaj emblematic pentru Petrolul Ploiești 
și pentru fotbalul anilor ’50-’60. A jucat alături de fratele său, Virgil Dridea, 
în perioada de glorie a Petrolului, pe când, cu adevărat, la Ploiești, fotbalul 
era… REGE! A câștigat 3 campionate și o Cupă, a învins-o pe Liverpool, a 
adunat aproape 300 de meciuri în tricoul „lupilor galbeni” și a marcat 145 
de goluri.

„E mare lucru ca de la o anumită vârstă, cum e în cazul meu, lumea 
să-și mai amintească de tine. Probabil că asta înseamnă că am reușit să fac 
ceva care să rămână în memoria celor ce vor veni după noi. Viața mea a 
însemnat două lucruri: Petrolul și familia”, a declarat, încărcat de amintiri 
și… emoții, fostul mare sportiv.

Un om, o lecție de viață. În tonalitatea decenței, harului, performanței.
Un exemplu pentru generațiile de acum și de mâine.

Ca jucător, Mircea Dridea a rămas fi del acestei echipe timp de 20 de 
ani (1952-1972), iar alți 15 ani s-a afl at fi e la cârma tehnică a formației 
ploieștene, în calitate de președinte al clubului. Altfel spus, Mircea Dridea 
a fost tot timpul sinonim cu Petrolul.

• CARIERA DE JUCĂTOR •

Mircea Dridea a fost un produs al centrului de copii și juniori al 
Petrolului Ploiești, căruia i s-a alăturat de la vârsta de 15 ani și unde a avut 
privilegiul să lucreze cu Traian Ionescu. A aparținut unei generații din care 
au mai facut parte Constantin Tabarcea, Gheorghe Marin, Gheorghe Florea 
și Vasile Sfetcu. Această generație avea să ajungă în fi nala pe țară la juniori 
din 1955, pierdută contra Științei Cluj. Șansa debutului în prima divizie i-a 
fost acordată de legendarul antrenor Ilie Oană în data de 29 septembrie 
1956, într-un meci din deplasare contra Rapidului,  încheiat cu scorul de 
2-1 pentru ploieșteni. De atunci avea să joace timp de 15 ani, atât cât a 
durat întreaga sa carieră ca fotbalist, numai sub culorile galben-albastru. 
Respectiva perioadă se identifi că totodată și cu cele mai mari succese din 
istoria clubului prahovean, mai exact: 3 titluri de campioană în 1958, 1959 
și 1966, o cupă a României în 1963 și un loc doi la fi nele sezonului 1961-
1962.

Atacant central „pur-sânge”, Mircea Dridea întruchipa perfect calitățile 
omului de gol prin intuiție, plasament, forță, detentă și un impresionant joc 
de cap; de asemenea era un bun executant al loviturilor libere peste zid și 

un excelent om de echipă.
Toate aceste aptitudini sunt confi rmate de poziționarea sa în primii zece 

golgeteri all-time ai ligii întâi cu 142 de reușite. Anii de succes petrecuți la 
Petrolul au fost reprezentativi atât prin tandemul din ofensivă alături de 
Ion Zaharia la început, iar apoi cu Alexandru Badea, cât și prin meciurile 
disputate pe plan european unde a bifat 20 de prezențe, trecându-și de 10 
ori numele pe lista marcatorilor.

Dintre evenimentele memorabile ale carierei putem enumera cele 3 
goluri înscrise în victoria echipei ploieștene din fi nala de Cupă a României 
împotriva Oțelului Galați (la vremea aceea cu denumirea de Siderurgistul) 
încheiată cu scorul de 6-1, precum și reușita din meciul cu Liverpool pe 
stadionul din Ploiești, terminat 3-1 în favoarea găzarilor (în tur a fost 2-0 
pentru cormorani).

Mircea Dridea a îmbrăcat de 18 ori tricoul echipei naționale pentru 
care a înscris 8 goluri. A avut un debut fulminant sub comanda aceluiași 
Ilie Oană, în amicalul cu Polonia de la Varșovia din 30 august 1959 când 
a marcat toate cele trei goluri ale României victorioasă cu 3-2. S-a retras 
după „dezastrul de la Zürich”, 1-7 cu Elveția, moment ce a însemnat și un 
schimb de generații pentru națională.

La Gala GSP 2022 au mai primit trofeul de Legendă: Miodrag Belodedici, 
Silviu Lung, Constantina Diță și Sorin Babii. Din 2019, momentul lansării 
acestui inspirat demers, distincții similare au fost acordate pentru Doina 
Melinte, Simona Amânar, Anghel Iordănescu, Ladislau Boloni, Cristian 
Gațu, Emerich Ienei, Mircea Lucescu, Ilie Năstase, Nadia Comănci, 
Elisabeta Lipă, Gică Hagi, Ivan Patzaichin, Rică Răducanu, Ioan Igna, Leon 
Rotman, Leonard Doroft ei și Gabriela Szabo.

Foto: gsp.ro, https://doarpetrolul.ro/mircea-dridea/
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Într-un document public, Cosmisa 
Europeană arată, printre altele:

• Comisia Europeană a adoptat cel mai recent 
raport privind măsurile luate de România pentru 
a-și îndeplini angajamentele privind reforma 
sistemului judiciar și combaterea corupției în 
cadrul mecanismului de cooperare și de verifi care 
(MCV). Raportul constată cu satisfacție eforturile 
semnifi cative depuse în vederea implementării 
acestor recomandări prin noi acte legislative, 
politici și instrumente menite să consolideze 
sistemul judiciar și combaterea corupției. 
Comisia concluzionează că România a înregistrat 
progrese sufi ciente în ceea ce privește îndeplinirea 
angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul 
MCV și că toate obiectivele de referință pot fi  
închise în mod satisfăcător. 

• De acum înainte, Comisia nu va mai 
monitoriza și nu va mai raporta cu privire la 
România în cadrul MCV, însă monitorizarea va 
continua în cadrul ciclului anual privind statul de 
drept. Raportarea va fi  consolidată în Raportul 
anual al Comisiei privind statul de drept, la fel ca 
în cazul tuturor statelor membre. 

• Printre reformele importante se numără legile 
justiției adoptate recent și o nouă strategie pentru 
dezvoltarea sistemului judiciar. De asemenea, 
Comisia ia act de angajamentul României de 
a ține seama în cea mai mare măsură de avizul 

Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției 
și la alte aspecte, mai generale, în eventualitatea 
în care ar fi  necesare acțiuni suplimentare. 

• În ceea ce privește combaterea corupției, 
instituțiile de stat își unesc forțele pentru a 
pune în aplicare o nouă strategie națională 
anticorupție, iar pe parcursul anului 2021 și în 
2022 au continuat să se înregistreze rezultate 
pozitive în materie de efi cacitate a investigării și 
a sancționării corupției la nivel înalt. Parlamentul 
a îmbunătățit procedura de ridicare a imunității 
politice, iar instituțiile române responsabile 
cu aplicarea normelor privind integritatea și 
confl ictele de interese, precum și cu gestionarea 
și recuperarea activelor provenite din săvârșirea 
de infracțiuni au funcționat în mod efi cace. 

România înregistrează progrese rapide în 
ceea ce privește revizuirea codurilor sale penale, 
precum și consolidarea cadrului său de integritate. 
Punerea în aplicare efectivă a angajamentelor 
României și continuarea ritmului pozitiv al 
reformelor vor asigura faptul că progresele 
înregistrate sunt durabile și ireversibile, 
permițând încheierea cu succes a MCV. 

Înainte de a lua o decizie fi nală, Comisia va ține 
seama de observațiile Consiliului, precum și de cele 
ale Parlamentului European. Comisia va reveni 
asupra acestei chestiuni atât în cazul Bulgariei, cât 
și al României, în lunile următoare. Ciclul anual 

al raportului privind statul de drept va permite 
Comisiei să monitorizeze implementarea multora 
dintre reformele convenite, precum: noul regim 
în urma desfi ințării Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție; funcționarea Inspecției 
Judiciare; resursele umane din sistemul judiciar; 
executarea hotărârilor judecătorești de către 
administrația publică; impactul viitoarei 
revizuiri a legislației penale asupra efi cacității 
luptei împotriva corupției; evoluția cadrului de 
integritate și aplicarea acestuia, inclusiv de către 
Parlament. 

Acestea vor face parte din monitorizarea 
sistemului de justiție și a combaterii corupției, 
doi dintre pilonii principali ai rapoartelor. Unele 
dintre aceste aspecte au făcut deja obiectul unor 
recomandări în ultimul raport privind statul de 
drept și, la fel ca în cazul tuturor statelor membre, 
vor face parte din procesul de monitorizare 
întreprins de Comisie în urma recomandărilor. 

Obiectivele României în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență și alte oportunități de 
asistență în cadrul altor programe relevante ale 
UE, în special Instrumentul de sprijin tehnic, vor 
contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că 
reformele în curs, precum cele privind codurile 
penale, vor elimina lacunele existente în legislație 
și vor consolida efi cacitatea luptei împotriva 
corupției.

ROMÂNIA ROMÂNIA 
SCAPĂ DE MCVSCAPĂ DE MCV

După discutarea unui raport în Colegiul 
Comisarilor, Comisia Europeană 

cere ridicarea Mecanismului de cooperare 
și de verifi care (MCV), instituit în 2007, în 
momentul aderării României la Uniunea 
Europeană, ca măsură tranzitorie menită să 
faciliteze eforturile susținute ale României de 
a-și reforma sistemul judiciar și de a intensifi ca 
lupta împotriva corupției.

De fapt, termenul agreat de fi nalizare (septembrie 2022) a trecut, 
iar pentru a nu pierde cu totul proiectul, CJ Prahova a pus banii 

de la bugetul județului, iar mai târziu suma va fi  decontată din fonduri 
europene.

Ca să fi m și mai corecți, tabletele pentru elevi și videoproiectoarele 
sau laptopurile pentru profesori ar fi  trebuit cumpărate în pandemie-
programul pentru așa ceva a fost creat-dar cum la noi întotdeauna 
lucrurile se mișcă mai încet, proiectul s-a fi nalizat după ce s-a dus 
și Covid-19. Dar oricum e bine, că măcar așa au parte unitățile de 
învățământ de digitalizare. Și oricum CJ Prahova a avut grijă să o întoarcă 
fi x ca la Ploiești și să-și aroge meritele: „programul face parte din efortul 
nostru de a reduce diferențele dintre școlile din mediul rural și cel urban. 
Împreună cu alte măsuri pe care le implementăm pentru crearea unui 
mediu cât mai prietenos pentru copii, cum ar fi  programul masă caldă, 

sperăm să le oferim elevilor din mediul rural șanse egale cu cei care învață 
în orașe”. Între noi fi e vorba, pentru așa ceva sunteți plătiți, pentru așa 
ceva există structuri precum cea a CJ Prahova, să faceți lucruri pentru 
oameni.

De program, cum spuneam, vor benefi cia 12.000 de elevi din județ. 
Școlile din mediul rural vor fi  dotate cu: 12.024 de tablete cu acces la 
Internet și cu o soluție de control și monitorizare a dispozitivului, 651 
de tablete grafi ce pentru cadrele didactice, 714 de camere web, 734 de 
laptopuri pentru predare online, 372 de calculatoare all in one, 372 de 
table interactive și 372 de videoproiectoare și ecrane de proiecție.

AU AJUNS TABLETELE CJ PRAHOVA ÎN ȘCOLIAU AJUNS TABLETELE CJ PRAHOVA ÎN ȘCOLI
În sfârșit, Consiliul Județean Prahova anunță că e pe cale să 

se încheie proiectul european cu nume pompos, „Creșterea 
gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii 
de conectare și acces Internet”, derulat prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC) 2014-2020, în valoare de 24.292.243,71 lei. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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