
„Instrument și intermediar al educației trebuie să fi e dragostea, iar scopul 
trebuie să fi e umanitatea.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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VĂ PLACE PLOIEȘTIUL?VĂ PLACE PLOIEȘTIUL?

245 KM DE TRASEE PENTRU 
CICLOTURISM ÎN PRAHOVA

Sume incredibile Sume incredibile 
pentru repararea a pentru repararea a 

120 ml de drum!120 ml de drum!

Finanțare de 1,7 Finanțare de 1,7 
milioane lei pentru nouă milioane lei pentru nouă 

comune din Prahovacomune din Prahova

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ 10 - 11

Republica Moldova: Republica Moldova: 
cum supraviețuim cum supraviețuim 

iernii și întunericului?

PAROHIA  SFÂNTUL  
GHEORGHE  NOU

PLOIEŞTI, Str. Boldescu Nr. 1  
PRAHOVA

Cod fi scal 13848321
Cont  

RO49RNCB0205143001350001
BANCA BCR  PLOIEŞTI
Pr. Paroh Oprea Gabriel

Tel:  0732995501
Mail: goprea70@gmail.com

Comisia Europeană a aprobat Programul Sănătate al României 
pentru perioada 2021-2027. Suma alocată este de 5,8 miliarde 

de euro, iar aceasta va fi  utilizată, în linii mari, pentru următoarele 
obiective: 1,2 miliarde de euro pentru spitalele regionale de urgență 
de la Iași, Cluj și Craiova; 5 miliarde de euro pentru ca minimum 7 
spitale județene să benefi cieze de lucrări de reabilitare, consolidare sau 
construcţia de noi clădiri. De asemenea, vor fi  construite sau reabilitate 
și dotate 20 de spitale publice mici, municipale și orășenești, 12 unități 
sanitare care oferă servicii de reabilitare/ recuperare și 24 unități sanitare 
care oferă servicii de paliație. Ca o noutate, România va achiziționa prin 
PSR primul ciclotron în domeniul oncologic. Această sumă se adaugă 
altor 2,45 miliarde de euro pe care România le va atrage pentru sănătate 
prin PNRR. Din păcate, Prahova nu fi gurează în programul detaliat cu 
nicio unitate medicală nouă, fi e spitalul pe care Consiliul Județean ar 
vrea să-l realizeze, fi e spitalul municipal pe care municipalitatea speră 
să-l construiască.

Municipalitatea a aprins luminile de sărbători pe 5 
decembrie, moment anume ales pentru cei mici, Moș 

Nicolae fi ind primul personaj legendar care aduce daruri în 
această lună de basm, așa cum mereu este decembrie. Câteva 
sute de ploieșteni, în special copii, au ținut să asiste la clipa 
când Ploieștiul a îmbrăcat măcar pe timp de noapte straie 
frumoase. Iluminatul festiv va fi  menținut până pe 7 ianuarie, 
când ofi cial se încheie ciclul sărbătorilor de iarnă.

Consiliul Județean (CJ) Prahova a depus în cadrul PNRR un proiect 
pentru un traseu cicloturistic denumit Velo Valahia, care se va realiza 

din fonduri europene, în parteneriat cu județele Buzău și Vrancea. Este vorba 
despre un traseu care măsoară în total 459 km: 245 km în Prahova, 129 km în 
Buzău și 85 km în Vrancea. Amplasarea rutelor se va face în raport cu celelalte 
investiții din turism și cultură, prin care să se armonizeze dezvoltarea în zona 
subcarpatică. Valoarea totală a investiției este de 37.867.500,00 euro (fără 
TVA). Dacă vă întrebați pe ce se toacă o așa sumă, CJ Prahova explică faptul că 
„traseele cicloturistice se vor realiza pe piste pentru biciclete, drumuri pentru 
cicliști, drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, suprafețe de 
rulare amenajate în zona de protecție aferentă drumurilor deschise circulației 
publice, drumuri forestiere, poteci și trasee amenajate în fondul forestier, diguri 
și zone de protecție la inundație ale cursurilor de apă și pe eventuale alte tipuri 
de căi de comunicație deschise circulației bicicletelor.”

NICIUN EURO PENTRU 
VREUN SPITAL 

NOU ÎN PRAHOVA

1. Ziua Națională fără Primar
2. Ziua Națională fără
Președintele Consiliului Județean
3. O nouă avarie la CET Brazi
4. Zeci de mii de ploieșteni 
rămân iar fără apă caldă și 
căldură
5. Se cârpește a mia oară
cazanul lăsat moștenire de 
Veolia
6. Luminițele sunt aprinse de 
Moș Nicolae
7. Se sapă prin tot orașul pentru 
a repara tot moștenirea Veolia
8. Orășelul copiiilor se deschide 
la…Hipodrom
9. Viceprimarilor le sunt
restrânse atribuțiile. De ce? 
„C’așa vreau eu!”
10. Mai sunt anunțate zece
proiecte ale CJ
11. Tot zece proiecte lansează
și Primăria
12. Se rup prietenii care păreau 
legate pe veci
13. Țancă Uraganul își deschide 
șaormerie

PS 1. Urmează alte avarii
PS 2. Urmează alte proiecte
PS 3. Urmează fi lmări cu
camera ascunsă
PS 4. Urmează circ
PS 5. URMEAZĂ O IARNĂ
GREA
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TREI PROIECTE EUROPENE PENTRU 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

INDEPENDENȚA ENERGETICĂ PENTRU SJU
Consiliul Județean Prahova încearcă să scape Spitalul 

Județean de Urgență de independența față de sistemul de 
termofi care din Ploiești, ceea ce nu este deloc rău, având în 
vedere sincopele din ultima vreme în funcționarea SACET. 
De asemenea, în contextul scumpirilor uriașe, este de înțeles 
și faptul că unitatea sanitară și-ar putea asigura energia 
electrică din surse proprii. Deocamdată lucrurile sunt 
doar la început, iar primul pas a fost făcut prin aprobarea 
depunerii proiectului „Creșterea efi cienței energetice prin 
introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești ” în vederea fi nanțării prin Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020. Atenție: 
fi ind vorba despre exercițiul fi nanciar european trecut, 
benefi ciarul trebuie să se miște foarte repede, având în 
vedere că 2023 este ultimul an care curge fără penalizări în 
utilizarea banilor UE.

Valoarea totală a proiectului este de 14.371.951,43 lei 
(inclusiv TVA), Consiliul Județean Prahova asumându-și 
să asigure contribuția pentru achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului și a cheltuielilor conexe ce pot 
apărea pe durata implementării proiectului. Principalul 
rezultat urmărit este, cum spuneam, creșterea nivelului de 
independență energetică a autorităților publice locale prin 
obținerea de energie din surse regenerabile, cum ar fi  apă 
geotermală, energie solară, energia vântului etc.

FINANȚARE PENTRU AMBULATORIUL DIN 
MIHAI BRAVU 

În Componența 12 a Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) se regăsește o investiție în sănătate care 
vizează dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, 
respectiv, unități de asistență medicală ambulatorie. La 
nivel național se prevede ca, prin această măsură, să fi e 
reabilitate, modernizate și extinse, inclusiv prin clădiri noi, 
cel puțin 30 de ambulat orii sau unități medicale publice, din 
care 20 minimum să fi e situate în regiuni sau municipalități 

mai puțin dezvoltate (PIB/capita mai  mic decât 75% 
din media UE -27). Bugetul total este de 394.543.900 lei, 
echivalentul a 80.200.000 euro. În aceste condiții nu știm 
cât succes va avea proiectul propus de Consiliul Județean 
Prahova și depus în cadrul PNRR, Prahova sau Ploieștiul 
nefi ind deloc „zone mai puțin dezvoltate.” Este vorba despre 
investiția aprobată în ultima ședință a CJ și  denumită 
„Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale 
curative prin asistență medicală ambulatorie - locație Mihai 
Bravu.” Valoarea totală a proiectului este aproximată la 
20.982.957 ,94 lei (inclusiv TVA). Pentru a duce la bun 
sfârșit cel puțin partea de documentație-iar dacă se va 
obține fi nanțare, inclusiv implementarea- Consiliul 
Județean a încheiat un parteneriat cu Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești.

REDUCEREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE LA 
SJU PLOIEȘTI

Multă vreme, sistemul sanitar din România nu a vrut să 
recunoască o mare problemă din spitale, cea a infecțiilor 
nosocomiale. De fapt, nici acum nu se vorbește deschis 
despre acest subiect sau, dacă o fac anumite autorități, 
acestea livrează date care să nu pună sistemul într-o lumină 
proastă. În Prahova, abia acum se discută public despre 
nosocomiale și numai pentru că este vorba despre un 
proiect european. Și afl ăm date furnizate sub semnătura 
directorului Spitalului Județean de Urgență, dar avem 
rezerve față de cifre: în 2021, rata infecțiilor nosocomiale 
depistate și declarate a fost de 2,43%, iar rata infecțiilor 
Clostridium diffi  cile depistate și declarate s-a situat la 
1,58%. Sub rezerva „depistate și declarate” ne putem 
imagina însă orice. În fi ne, s-ar părea că se face primul pas în 
această direcție: Consiliul Județean Prahova, în subordinea 
căruia se afl ă SJU, a aprobat proiectul „achiziționarea de 
echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” în vederea 
fi nanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență. Valoarea totală a investiției se ridică la 
34.892.609,85 lei (inclusiv TVA), iar aceasta include investiții 
pentru achiziționarea de echipamente destinate reducerii 
infecțiilor nosocomiale, prin dezvoltarea laboratoarelor 
de analize de microbiologie specializate, achiziționarea 
de echipamente destinate sistemelor de decontaminare, 
dezinfecție aer, suprafețe și sau echipamente, sisteme de 
sterilizare instrumentar medical și echipamente bazate pe 
tehnologii moderne cu plasmă, UV etc . Contribuția CJ 
Prahova în proiect este de 35.700,00 lei (inclusiv TVA).

Consiliul Județean Prahova va depune trei proiecte 
spre a primi fi nanțare europeană pentru Spitalul 

Județean de Urgență fi e prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014- 2020, fi e prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR). Unul dintre acestea 
ar trebui urgentat, fi ind vorba despre exercițiul fi nanciar 
european trecut, iar un altul ar trebui să se încadreze în 
niște limite impuse de ghidul de fi nanțare.

Consilierii municipali au votat favorabil propunerea operatorului Apa 
Nova Ploiești de ajustare a tarifelor de apă și de canalizare conform 

unei așa-zise formule din contract, formulă care nu este totuși accesibilă și 
consumatorilor. Noile prețuri ajustate vor fi  de 4,05 lei/m3 la apă potabilă și 
1,81 lei/m3 la canalizare, fără TVA. Acestea cresc de la 3,67 lei, în cazul apei, 
respectiv, 1,79 lei, la canalizare. La toate cifrele de mai sus se aplică TVA de 
9%.

APĂ MAI SCUMPĂ 
ÎN PLOIEȘTI
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SUTE DE BAXURI DE POLISTIREN 
EXPANDAT AU FOST FURATE DIN 

CURTEA UNEI SOCIETĂȚI
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție 

Poiana Câmpina au fost sesizați de către un 
reprezentant al unei societăți comerciale 
despre faptul că au fost sustrase peste 600 
de pachete de polistiren expandat din 
curtea unității. În urma investigațiilor 
efectuate, polițiștii au reușit, la scurt timp, 
identifi carea și depistarea persoanei bănuite 
de comiterea faptei ca fi ind un tânăr în vârstă 
de 25 de ani, din comuna Poiana Câmpina. 
Din primele verifi cări a reieșit faptul că, 
tânărul, împreună cu o altă persoană, ar fi  

sustras din incinta societății comerciale, pe 
timpul nopții, 896 de baxuri de polistiren, 
pe care le-au încărcat într-o autoutilitară și 
le-au transportat la domiciliul acestuia. „În 
total au fost efectuate 17 transporturi, iar la 
ultimul transport ar fi  fost sustrași și paleții 
din lemn pe care se afl a polistirenul. În urma 
probatoriului administrat față de tânărul în 
cauză, a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, ulterior fi ind prezentat unităţii de 
parchet competente pentru luarea unei alte 
măsuri preventive.„În cauză, cercetările sunt 
continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat în formă continuată”, a 
anunțat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova a aprobat 
documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-
economici pentru refacerea a două porțiuni de 
drum în comunele Ceptura și Valea Doft anei.

În Ceptura, se propune lucrarea de consolidare 
și refacere a DJ 102N, în zona Pod Rotari, pct. 
Tudorache, satul Șoimești, pe o lungime de 0,040 
km. Indicatorii tehnici se referă la o lungime 
de șosea de 60 ml, o lățime de 6 m, cu strat de 
fundație balast-30 cm, piatră spartă-15 cm, 
strat de legătura-6 cm, strat uzură- 4 cm, șanț 
trapezoidal dalat -100 ml, rigolă de acostament-84 
ml, șanț în trepte-15 ml, parapet de siguranță-84 
ml, consolidare cu fundație indirectă pe piloți-60 
m și lucrări de semnalizare rutieră și siguranța 
circulației. Valoarea intervenței (inclusiv TVA) 
este de 3.046.571,10 lei, din care C+M (inclusiv 
TVA)- 2.462.740,70 lei.

La Valea Doft anei, investiția se referă la 
consilidarea și refacerea DJ 102 I, în punctul 
„Podul Puiului”, pe o lungime de 0,020 km. 
Indicatorii tehnici țin de: lungime proiectată-60 
ml, lățime drum-4 m, strat de uzură din mixtură 

asfaltică- 4 cm, strat de 
legătură din mixtură 
asfaltică-6 cm, strat 
de bază din mixtură 
asfaltică-6 cm, strat de 

fundație superior din piatră spartă-15 cm, strat 
de fundație inferior din balast-30 cm, strat 
de formă din balast stabilizat mecanic-10 cm, 
șanț din beton-60 ml, fundație indirectă-40 ml, 
fundație directă-40 ml, parapete-60 ml, dren de 
fund de șanț-60 ml.

Valoarea investitiei (cu TVA) este de 
3.192.563,19 lei, din care C+M (cu TVA)-
2.772.113,50 lei.

Și acum vă invităm să vă uitați la lucrări, 
raportate la preț. Pentru două investiții care 
însumează 1680 mp de șosea reabilitată (60 
ml reabilitați și 120 ml incluși în lucrare), 
proiectantul propune intervenții în valoare de 
6,2 milioane de lei, TVA inclus, sumă care nouă 
ni se pare ireală. Amețitoare chiar.

Nu este prima dată când facem această 
observație, și anume că se cheltuie sume 
astronomice pentru niște intervenții modeste. In 
luna septembrie, scriam  despre  niște devize de 
lucrări aprobate de CJ Prahova la sfârșitul lunii 
august. Vi le reamintim, ca să aveți o oglindă 
clară a ceea ce susținem că este o risipă de-a 
dreptul nerușinată:

-DJ 119, zona Predeal Sărari, satele Predeal și 
Zâmbroaia, șase puncte de intervenție (115 ml, 
peste 6.000 mp de construcție, 2 ziduri de sprijin, 
rigole carosabile, parapet de siguranță etc): 
valoarea investiției (inclusiv TVA)-11.770.403,59 
lei, din care C+M (inclusiv TVA)-10.409.373,21 
lei;

-DJ 101 T, Bertea, trei zone (200 m, șanț din 
beton, trei ziduri din beton, parapet, protecție 
albie): 14.244.375,34 lei, din care C+M (inclusiv 
TVA)- 12.650.535,64 lei;

-DJ 100E, satul Valea Bradului, comuna 
Provița de Sus (30 m, parapete, protecție albie, 
zid de sprijin, rigole): 854.151,65 lei, din care 
C+M (inclusiv TVA)-661.074,95 lei;

-DJ 107, comuna Șotrile ( 6 zone, 600 metri): 
valoarea investiției (inclusiv TVA)-16.698.372,79 
lei, din care C+M (inclusiv TVA)-14.648.585,80 
lei. Rezultă o sumă totală de 43,566 milioane de 
lei pentru 945 m de drumuri, una de-a dreptul 
incredibilă. 

Și ne puneam atunci întrebarea: oare consilierii 
județeni votează cu ochii închiși, fără să observe 
aceste anomalii? Păi, domnilor, cu 6 milioane de 
lei poți cumpăra vreo 15 apartamente noi-nouțe, 
ca să nu mai zicem de cele 43,566 milioane de 
lei, cu care se poate construi un bloc întreg. 
Iar domniile voastre dați acești bani pentru un 
kilometru de drum?

SUME INCREDIBILE PENTRU SUME INCREDIBILE PENTRU 
REPARAREA A 120 ML DE DRUM!REPARAREA A 120 ML DE DRUM!

• OARE CONSILIERII JUDEȚENI VOTEAZĂ CU OCHII • OARE CONSILIERII JUDEȚENI VOTEAZĂ CU OCHII 
ÎNCHIȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI?ÎNCHIȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI?

• ÎN VARĂ, PENTRU 945 ML DE DRUM, DEVIZUL GENERAL • ÎN VARĂ, PENTRU 945 ML DE DRUM, DEVIZUL GENERAL 
ÎNSUMA 43,566 MILIOANE LEI!ÎNSUMA 43,566 MILIOANE LEI!

•UN KM DE DRUM = 49,566 DE MILIOANE DE LEI???•UN KM DE DRUM = 49,566 DE MILIOANE DE LEI???

Deși nu a fost capabilă să ducă la bun 
sfârșit vreo 18 dintre fi nanțările obținute 

în excercițiul fi nanciar european 2014-2020, 
Primăria Ploiești speră să obțină alte fonduri prin 
Programul Operațional Regional 2021-2027. De 
data asta, investiția la care autoritățile se gândesc 
este una despre care tot auzim de vreo 20 de ani 
încoace: construire și dotare piață agroalimentară 
centrală. În 2017, prin HCL 44/27 februarie, au 
fost aprobați indicatorii tehnico-economici, iar 

valoarea investiției, desfășurată pe aproape 3.700 
mp, era estimată la 20,7 milioane de lei. Normal 
că devizul general trebuie reactualizat și vă dați 
seama că vom avea aproape o dublare a prețului.

După ce se va proceda la reevaluarea 
proiectului, acesta va fi  depus în vederea 
fi nanțării în cadrul POR Sud-Muntenia 2021-
2027, „Prioritatea P6-O regiune atractivă, 
Obiectiv specifi c-Promovarea dezvoltării 
integrate și inclusive în domeniul social, 

economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității zonelor urbane.”

PRIMĂRIA AR VREA SĂ RECONSTRUIASCĂ PIAȚA PRIMĂRIA AR VREA SĂ RECONSTRUIASCĂ PIAȚA 
AGROALIMENTARĂ CENTRALĂ CU FONDURI UEAGROALIMENTARĂ CENTRALĂ CU FONDURI UE
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BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A FURAT 
30 DE PACHETE DE ȚIGĂRI ȘI 250 DE LEI

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție 
Adunați au depistat un bărbat în vârstă de 33 de 
ani, din comună, care avea asupra sa mai multe 
pachete de țigări, existând suspiciuni cu privire 
la proveniența acestora. Din verifi cările efectuate 
a reieșit faptul că bărbatul ar fi  pătruns în incinta 
unei societăți comerciale din orașul Breaza și 
ar fi  sustras 30 de pachete de țigări și suma de 
250 de lei. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în 
totalitate. În urma probatoriului administrat, 
față de bărbatul de 33 de ani a fost luată măsura 
reținerii pentru 24 de ore, ulterior acesta fi ind 
prezentat unităţii de parchet competente pentru 
luarea unei alte măsuri preventive. „În cauză, 

cercetările sunt continuate de polițiști sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de furt califi cat”, 
a precizat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova.

TÂNĂR REȚINUT LA PLOIEȘTI. ESTE 
BĂNUIT CĂ A VANDALIZAT OGLINZILE 

LA MAI MULTE MAȘINI DIN MALU ROȘU
Mai multe autoturisme parcate pe o stradă 

din Cartierul Malu Roșu din Ploiești au fost 
vandalizate pe timpul nopții. Inițial, polițiștii 
din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au 
fost sesizați de către o femeie despre faptul că a 
găsit oglinda autoturismului personal distrusă, 
autoturismul în cauză fi ind parcat pe strada 
Aleea Profesorilor din municipiu, zona Malu 
Roșu. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat 

la fața locului constatând faptul că mai multe 
autoturisme parcate pe acea stradă prezintă 
distrugeri la nivelul oglinzilor. Polițiștii au 
efectuat cercetări în vederea stabilirii numărului 
de autoturisme care prezintă distrugeri, precum 
și în vederea identifi cării, depistării și tragerii la 
răspundere penală a persoanelor implicate. În 
urma cercetărilor efectuate, polițiștii din cadrul 
Secției nr.2 de Poliție Ploiești au identifi cat și 
depistat persoana bănuită de comiterea faptelor 
ca fi ind un bărbat în vârstă de 28 de ani, din 
municipiul Ploiești. În baza probatoriului 
administrat, față de bărbatul în cauză a fost luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior acesta 
fi ind prezentat unității de parchet competente cu 
propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

NICI N-AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REABILITARE 
ÎN CARTIERUL RÂFOV, CĂ DEVIZUL GENERAL 

A ȘI FOST MAJORAT CU 29 %

Autoritățile județene au depus spre a 
obține fi nanțare prin PNRR un proiect 

denumit „înfi ințarea unui centru integrat 
de colectare separată prin aport voluntar 
destinat accelerării procesului de extindere 
și modernizare a sistemelor de gestionare 
a deșeurilor”, cu o valoare maximă eligibilă 
de 5.580.000 euro, plus TVA, respectiv,  
27.450.810 lei, plus TVA. Centrul va deservi 
aproape 220.000 de prahoveni și va funcționa 

în vecinătatea Centurii de Est 
a Ploieștiului, pe o suprafață de 
40.051 mp, afl ată în proprietatea 
UAT Prahova. În cadrul noii 
construcții vor fi  colectate, de 
la persoane fi zice, următoarele 
deșeuri: ambalaje provenite de la vopseluri, 
dezinfectanți, tuburi de spray, materiale textile 
precum pături, haine, cârpe, materiale plastice, 
electrice/electronice /electrocasnice, baterii 

uzate, saltele, mobilier, metal, sticlă și ceramică, 
inclusiv obiecte sanitare, cauciuc, inclusiv 
anvelope uzate, deșeuri vegetale din curți și 
grădini, deșeuri din construcții și demolări. 

La propunerea executivului ploieștean, Consiliul Local a aprobat 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții „Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, 
cartier Râfov.” Este a patra oară, în decurs de cinci ani, când se modifi că 
devizul general al acestui proiect care nici măcar nu a început. De fapt, 
ca să fi m corecți, cererea de fi nanțare în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 a fost semnată la data de 06.05.2021, la valoarea de 
22.376.891,00 lei, din care fi nanțarea nerambursabilă acordată este în sumă 
maximă de 21.917.108,08 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost 
fi xată la 106 de luni, respectiv, între data de 18.09.2014 și data de 30.06.2023. 

În luna septembrie a acestui an, Primăria a inițiat procedurile de 
achiziție publică, dar vedem bine că, înainte de a afl a câștigătorul, avem 
o scumpire a lucrărilor de 29%. Dar haideți să vedem, în cursul pregătirii 
acestui proiect și a aprobării fi nanțării sale din fondurile UE, cum a evoluat 
prețul:
-HCL 611/20.12.2018: 22.775.463,70 lei, din care C+M-16.441.463,70 lei, 
cu TVA, iar contribuția proprie a Primăriei Ploiești-551.021,06 lei, cu TVA;
-HCL 64/25.03.2019: 22.775.390 lei, din care C+M-16.453.654 lei, cu TVA, 
cu o contribuție proprie de 467.752,90 lei;
-HCL 76/21.02.2022: 25.618.719,00 lei, din care C+M-19.084.030,00 lei, 
inclusiv TVA, iar contribuția proprie la proiect- 3.701.610,92 lei, inclusiv 
TVA;
-HCL 627/29.11.2022: 29.431.569,29 lei, din care C+M- 19.442.026,34 lei, 
inclusiv TVA, cu o contribuție proprie de 630.978,37 lei, inclusiv TVA, 
și o valoare eligibilă de 29.388.358,07 lei, inclusiv TVA (include valoarea 
cofi nanțării eligibile a benefi ciarului 587.767,16 lei, inclusiv TVA).

Observăm așadar o scumpire mult mai mare decât cea recunoscută de 
Guvern atunci când a stabilit procentul de majorare a pensiilor, de exemplu 
sau a INS, atunci când a calculat coefi cientul de infl ație. Dar mai observăm 
că, de la începutul anului, cota de contribuție a Primăriei Ploiești a scăzut 
substanțial, de la 3, 7 milioane de lei, la 0,631 mil. lei, ceea ce este un câștig 
pentru bugetul municipal foarte sărac.

CENTRU INTEGRAT DE 
COLECTARE SEPARATĂ PRIN 
APORT VOLUNTAR, ÎN ZONA 

DE EST A PLOIEȘTIULUI

 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



Nr. 2033 • 8 - 14 Decembrie 2022
ACTUALITATE

Pagina 5

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

BĂRBAT DEPISTAT DUPĂ CE A FURAT 
750 DE LEI DINTR-UN AUTOTURISM
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Băicoi 

au identifi cat și depistat o persoană bănuită de 
comiterea unui furt din auto, faptă comisă cu 
două zile în urmă. Polițiștii subunității au demarat 
cercetările după ce au fost sesizați despre faptul 
că dintr-un autoturism care se afl a parcat pe o 
stradă din oraș, ar fi  fost sustrasă suma de 750 
de lei. „În urma cercetărilor efectuate, polițiștii 
au identifi cat și depistat persoana bănuită de 
comiterea faptei ca fi ind un bărbat în vârstă de 
35 de ani, din oraș. Prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate și predat persoanei vătămate”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
Cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul 

unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat.

INCENDIU VIOLENT LA MĂNECIU. 
O FEMEIE A MURIT

Pompierii militari au fost solicitați să intervină 
după ce un incendiu violent a cuprins o casă din 
satul Măneciu Ungureni, comuna Măneciu. La 
fața locului s-au deplasat, inițial, trei autospeciale 
de stingere și o ambulanță SMURD. Ajunși la fața 
locului, pompierii militari au constatat că arderea 
era generalizată. Forțele au fost suplimentate 
cu o autospecială din cadrul Detașamentului 
de Pompieri Vălenii de Munte. Din nefericire,o 
femeie în  vârstă de aproximativ 90 de ani a 
fost găsită parțial carbonizată într-una dintre 

încăperi. Femeia era sub tavanul prăbușit. O altă 
persoană a făcut atac de panică și a fost asistată 
de către echipajul medical. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Prahova a precizat că, în urma 
evaluării, suprafața afectată de foc a fost de 200 
metri pătrați.

Ministerul Culturii nu a fost interesat să cumpere două vile 
monument istoric din Sinaia. Și nici Consiliul Județean nu și-a 

manifestat această intenție, în virtutea dreptului la preemțiune. De reținut 
că nici Primăria Sinaia nu a dorit să intre în posesia celor două imobile 
care, este adevărat, sunt cotate la prețuri destul de mari. În primul caz 
este vorba despre Vila Emil Costinescu, situată pe B-dul. Carol I nr.35, 
clasifi cată ca monument istoric, pe care societatea Immobiliare Italo 
Romena SRL a scos-o la vânzare, la prețul de 820.000 euro. Proprietatea 
este compusă dintr-un teren în suprafață de 4.551 mp și cinci corpuri de 
clădiri, în suprafață totală de aproximativ 600 mp. Vila Emil Costinescu a 
fost construită în 1892 și extinsă în perioada 1918-1939. În această casă, 
la 21 iulie 1914, a avut loc ședința Consiliului de miniștri, condusă de 
I.C. Brătianu, în care s-a hotărât neutralitatea României la începutul 
Primului Război Mondial. Emil Costinescu (1844-1921), om de afaceri, 

fi nanțist și politician, a deținut funcția de primar al Bucureștiului și 
de ministru de fi nanțe al României. El a pus bazele industriei în Sinaia, 
înfi inţând, în 1889,  o fabrică de cuie, șuruburi și piulițe, halele acesteia fi ind 
preluate ulterior de uzina Mefi n. Numele fostului ministru stă și la originea 
stațiunii estivale Costinești, pe care a înfi ințat-o prin așa-zisa colonizare cu 
muncitori germani pe o moșie a sa. Cealaltă construcție scoasă la vânzare, 
tot în Sinaia, este monumentul istoric „Vila Elena Mironescu” sau Casa de 
copii, situată pe str.Mănăstirii nr.11. Proprietarul, un oarecare Preoteasa 
Patrick-Octavian, a înștiințat Consiliul Județean Prahova despre intenția 
de vânzare a clădirii, la prețul de 1.200.000 USD. Imobilul este compus 
din 4.075 mp de teren, o vilă (253 mp), un pavilion administrativ (138 
mp) și patru anexe în suprafață cumulată de 167 mp. Vila a fost construită 
în anul 1895, ulterior fi ind transformată în ceea ce se chema, în perioada 
comunistă, casa de copii.

STATUL NU ESTE INTERESAT SĂ CUMPERE DOUĂ STATUL NU ESTE INTERESAT SĂ CUMPERE DOUĂ 
VILE MONUMENT-ISTORIC DE LA SINAIAVILE MONUMENT-ISTORIC DE LA SINAIA

Maria BOGDAN;  Maria BOGDAN;  www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Autoritatea județeană fi nanțează obiective 
de investiții din nouă localități, scop în 

care au fost create tot atâtea parteneriate cu 
UAT benefi ciare. Cea mai mare sumă a fost 
alocată comunei Drajna, care are și cele mai 
multe proiecte europene dintre comunitățile 
rurale din Prahova. Consiliul Județean 
Prahova a alocat următoarele sume de bani:
-Ariceștii Rahtivani: execuție sală de sport 
Nedelea-200.000 lei;
-Ariceștii Zeletin: refacere uliță Milieni și uliță 
Liontari, în lungime de 0,900 km-150.000 lei;
-Drajna: reabilitarea, conservarea, protejarea 
și promovarea monumentului istoric Moara de 
apă Warthiadi, loc de creație și de cunoaștere 

a obiceiurilor, tradițiilor și culturii locale și 

naționale-250.000 lei și reabilitarea și dotarea 
Căminului Cultural-250.000 lei;
-Gorgota: modernizare, extindere și dotare 
Școala Gimnazială sat Potigrafu-250.000 lei;
-Olari: construire, reconstruire și modernizare 
drumuri locale-100.000 lei;
-Posești: lucrări de reparații curente la Școala 
Nucșoara de Jos-150.000 lei;
-Cornu: amenajări interioare și parcare în 
curtea primăriei-100.000 lei;
-Gura Vitioarei: reparații curente la Școala 
Gimnazială Poiana Copăceni-100.000 lei;
-Slănic: împrejmuire parc str. Carol 
Caracioni-150.000 lei.

FINANȚARE DE 1,7 MILIOANE LEI FINANȚARE DE 1,7 MILIOANE LEI 
PENTRU NOUĂ COMUNE DIN PRAHOVAPENTRU NOUĂ COMUNE DIN PRAHOVA
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FĂRĂ PERMIS, LA VOLAN PE DN1
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 

Prahova, în timp ce desfășurau activități pe 
linie rutieră pe Drumul Național 1, pe raza 
orașului Comarnic, au oprit pentru control un 
autoturism condus de un bărbat în vârstă de 
32 de ani, din județul Ilfov. Polițiștii au solicitat 
conducătorului auto documentele personale 
și pe cele ale autoturismului, însă bărbatul 
nu a putut prezenta permisul de conducere. 
„Având în vedere acest aspect, au fost efectuate 
verifi cări în bazele de date, stabilindu-se faptul 
că acesta nu deține permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt 
continuate de polițiști, în cadrul unui dosar 

penal deschis sub aspectul săvârşirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice fără permis de conducere”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

ACCIDENT PE DN1 B LA ALBEȘTI 
PALEOLOGU

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost 
sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că 
pe DN 1B km 24+950, în localitatea Albești 
Paleologul, s-ar fi  produs un accident rutier 
soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. 
„Din primele date s-a stabilit faptul că un 
tânăr în vârstă de 18 ani, în timp ce conducea 
un autoturism pe DN1B pe direcția Buzău – 

Ploiești, a surprins și accidentat  o femeie în 
vârstă de 69 de ani care, în calitate de pieton, se 
afl a în traversarea părții carosabile”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
Conducătorul auto, cât și pietonul au fost 
testați cu aparatul etilotest rezultatele fi ind 
0,00mg/l alcool pur în aerul expirat în ambele 
cazuri. În urma producerii accidentului rutier 
a rezultat vătămarea corporală a femeii care a 
fost transportată la spital. Trafi cul rutier a fost 
restricționat pe banda nr.1 a sensului de mers  
către Ploiești, pe timpul efectuării cercetării la 
fața locului. Polițiștii rutieri continuă cercetările 
pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul.

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

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Autoritatea județeană a lansat un anunț de selecție parteneri, din 
rândul agenților economici, în vederea constituirii unui consorțiu 

regional integrat pentru învățământul dual și pentru depunerea și 
implementarea unui proiect în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, componenta 15.

Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea 
a minimum 10 campusuri   profesionale integrate.

 Un as tfel de consorțiu va fi  constituit obligatoriu din următoarele 
tipuri de entități: instituții de învățământ superior, unități de învățământ 
profesional și tehnic, unități administra tiv- teritoriale (UAT), operatori 
economici, la care se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru 
formarea și inserția absolvenților, de la nivel național sau european.

Scopul noii entități constă în dezvoltarea învățământului dual centrat pe 
nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de califi cări 
și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii 
înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar și crearea premiselor 
pentru ca aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar. Data 
limită de depunere a dosarelor de candidatură este 7 decembrie 2022. Până 
pe 12 decembrie vor fi  evaluate dosarele și se vor anunța rezultatele selecției, 
iar pe 15 aceeași lună se va publica lista fi nală a partenerilor eligibili.

CONSORȚIU REGIONAL 
INTEGRAT PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova și-a dat acordul pentru înfi ințarea 
Centrului de Zi ECHINOX Ploiești pentru persoanele adulte cu 

dizabilități și includerea acestuia în organigrama Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, instituție afl ată în subordinea CJ. 
Noua instituție nu este o creație locală, ci mai degrabă este una înfi ințată 
de dragul unui proiect european.

Să vedem despre ce este vorba. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
a lansat, în octombrie 2022, apelul de proiecte competitive „Dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități”, în cadrul 
Componentei 13-Reforme Sociale din Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2-Reabilitarea, renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 
396-Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Apelul 
urmărește înfi ințarea unor centre de zi/centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu/ centre de servicii de asistență și suport 
pentru persoane adulte cu dizabilități, construite la standardele nZEB sau 
nZEB+. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
și-a exprimat dorința să participe la competiția de proiecte prin depunerea 
unei cereri de fi nanțare care vizează construirea unui centru de zi la 
standard nZEB+ în Ploiești (în suprafață construită de 346 mp), iar în 
acest scop se va utiliza un teren de 1300 mp din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiești. 

Centrul de zi va oferi persoanelor adulte cu dizabilități servicii de 
informare și consiliere, dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, 
abilitare și reabilitare, integrare socială, pregătire pentru muncă, terapie 
ocupațională, terapii de recuperare, sprijin pentru integrarea în muncă, 
alte servicii specializate în funcție de nevoile specifi ce ale benefi ciarilor, 
activități culturale și sportive. 

Aceast centru de zi va avea în schema de personal 9 posturi; un șef 
centru, un psiholog, un asistent social, un infi rmier, trei instructori, 
ergoterapie-desen/pictură, olărit, tricotaj/croșetaj/confecționare obiecte 
handmade, un asistent medical și un kinetoterapeut.  Benefi ciarii direcți 
ai acestui proiect sunt 90 de persoane adulte cu dizabilități din Ploiești sau 
din unitățile administrativ-teritoriale învecinate. 

CENTRUL DE ZI CENTRUL DE ZI 
ECHINOX PLOIEȘTIECHINOX PLOIEȘTI  
PENTRU PERSOANELE PENTRU PERSOANELE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚIADULTE CU DIZABILITĂȚI

FONDURI EUROPENE 
PENTRU COLEGIUL DE 

ARTĂ „CARMEN SYLVA”

Consiliul Local vede că ar fi  „oportun și de interes local” ca Primăria 
Ploiești să participe, ca lider de proiect, la o investiție care vizează 

Colegiul de Artă „Carmen Sylva”. În acest sens, se va crea un parteneriat 
între municipalitate și unitatea de învățământ, procedură ce va permite 
derularea proiectului. În fapt, este vorba despre un dosar denumit 
„construirea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale la CA 
„C. Sylva”, proiectul urmând să fi e depus la ADR Sud-Muntenia, pentru 
a primi fi nanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2021, P5-O 
regiune educată, Obiectiv specifi c RSO4.2-Îmbunătățirea accesului la 
servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățare 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv 
prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online 
(FEDR).” Primăria ar urma să suporte toate cheltuielile necesare fi nanțării 
documentației tehnice și depunerii dosarului de fi nanțare.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT

A PROVOCAT UN ACCIDENT RUTIER 
PE STRADA CAMELIEI ȘI S-A ALES CU 

DOSAR PENAL
Polițiștii rutieri din cadrul Biroul Rutier 

Ploiești au fost sesizați despre faptul că pe 

strada Cameliei din municipiu s-a produs un 

accident rutier soldat cu pagube materiale în 

urma căruia un stâlp de iluminat public a fost 

rupt.  În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat 

la fața locului, constatându-se faptul că un 

tânăr, în vârstă de 23 de ani, în timp ce se 

deplasa pe strada Cameliei din municipiu, ar fi  
pierdut controlul direcției de deplasare intrând 
în coliziune cu un stâlp de iluminat public, 

rupându-l, iar ulterior, acesta a picat pe partea 
carosabilă, producând avarii unui autoturism 
care se afl a parcat. „Tânărul a fost testat cu 
aparatul etilotest, acesta indicând valoarea de 
0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, 

întrucât prezenta un comportament suspect, 
tânărul a fost testat cu aparatul DrugTest acesta 

indicând prezența unor substanțe susceptibile 

de a avea efect psihoactiv în organism, motiv 

pentru care a fost condus la o unitate medicală 

în vederea recoltării de mostre biologice, în 

vederea stabilirii alcoolemiei și consumului de 
substanțe psihoactive”, a precizat Inspectoratul 

de Poliție Județean Prahova. În cauză, polițiștii 

continuă cercetările în cadrul unui dosar penal 

deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

conducere a unui autovehicul pe drumurile 

publice sub infl uența băuturilor alcoolice sau a 

substanțelor psihoactive.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

A fost adoptat amplasamentul variantei 
ocolitoare Păulești, iar Consiliul Județean 

Prahova a aprobat declanșarea procedurii de 
expropriere a tuturor imobilelor proprietate 
privată care constituie coridorul viitorului 

drum. De asemenea, s-au stabilit sumele care 
trebuie plătite proprietarilor de terenuri. În total, 
este vorba despre 329 de imobile, în suprafață de 
307.664 mp și o valoare estimată de 847.724,30 
lei, dispuse pe raza a trei unități administrativ-
teritoriale, după cum urmează:
-Băicoi, 114 imobile, în suprafață de 80.224 mp, 
cu o valoare a despăgubirilor de 285.035,9 lei;
-Blejoi, 56 imobile, în suprafață de 16.334 mp, cu 
o valoare a despăgubirilor de 20.242,8 lei;
-Păulești, 159 imobile, în suprafață de 211.106 
mp, cu o valoare a despăgubirilor de 542.445,6 lei.

Reamintim că centura ocolitoare Păulești, 

în lungime de 9,184 km, cuprinde: pod peste 
Pârâul Dâmbu, pod peste Valea Surlei, pasaj 
peste CF, pod peste canal ANIF, cinci structuri 
casetate pentru traversarea drumurilor locale 
și de exploatare, 9,184 m piste de biciclete, 7,50 
m lățime parte carosabilă, 3 intersectii giratoare 
cu DJ 102, DJ 155 și DJ 100F și 8.309 m drum 
tehnologic. Studiul de fezabilitate aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 
nr. 257/16.11.2021 și indicatorii tehnico-
economici adoptați prin HCJ . 161/30.06.2022 
vorbesc despre o valoare totală a investiției de 
175.347.812,7 lei.

În urmă cu o lună, Consiliul Local Ploiești și Consiliul Județean Prahova 
au prorogat două hotărâri privind exercitarea sau nu a dreptului de 

preemțiune la cumpărarea clădirii monument istoric Casa Radu Stanian, 
cunoscută de localnici mai degrabă sub numele de Casa Căsătoriilor. Dacă 
în cazul CL Ploiești urma să se analizeze cumva prețul de vânzare (în jur de 
1 milion de euro), cu mult peste valoarea unei expertize de acum vreo 15 
ani (400.000 euro), Consiliul Județean Prahova era hotărât să spun „pas”, 
doar că votul a fost întors în ultima clipă, fi ind favorabil amânării dezbaterii 
proiectului de hotărâre.

Între timp însă vânzarea s-a produs. Și nici nu știm dacă este în ordine 
faptul că operațiunea s-a desfășurat fără a avea exprimată intenția sau non-
intenția de cumpărare a imobilui din partea autorităților publice locale. 

Dar situația hilară apare atunci când, la două săptămâni de la efectuarea 
vânzării, Consiliul Local Ploiești și Consiliul Județean Prahova spună, la 
unison, că nu-și exercită dreptul la preemțiune. Ba, în spațiul public, apare 
și titlul triumfal „Primăria Ploiești nu vrea să cumpere Casa Căsătoriilor”. 

Păi, ce să mai cumpere, de vreme ce clădirea s-a vândut deja?!! Și la ce 
ar mai folosi simpla procedură pe un imobil deja tranzacționat? Măcar să 
fi  fost reformulate proiectele de hotărâre fi indcă, așa cum au fost votate, 
frizează ridicolul!

SITUAȚIE OARECUM HILARĂ, LA PLOIEȘTI, SITUAȚIE OARECUM HILARĂ, LA PLOIEȘTI, 
PRIVIND FOSTA CASĂ A CĂSĂTORIILORPRIVIND FOSTA CASĂ A CĂSĂTORIILOR

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI LASĂ CANALIZAREA CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI LASĂ CANALIZAREA 
DIN MITICĂ APOSTOL ÎN SARCINA CJ PRAHOVADIN MITICĂ APOSTOL ÎN SARCINA CJ PRAHOVA

Consilierii municipali au votat, prin HCL 
611/28 noiembrie 2022,  necesitatea 

încheierii unui acord de parteneriat între Primăria 
Ploiești și Consiliul Județean Prahova în vederea 
înfi ințării/extinderii rețelelor de colectare apă 
uzată precum și a înfi ințării/ modernizării stației 
de tratare apă uzată/epurare + stație tratare 
nămol rezultat din ape uzate în cartierul Mitică 
Apostol. Un proiect similar a fost votat și de CJ 
Prahova, prin HCJ 331/24.10.2022, dar acolo se 
spune explicit că este vorba despre o fi nanțare 
europeană prin PNRR în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta C1- 

Managementul apei, Investiția 1-Extinderea 
sistemelor de apă și canalizare în aglomerări 
mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, 
prioritizate prin Planul accelerat de conformare 
cu directivele europene.

În fi șa parteneriatului, aceeași în ambele 
hotărâri, întreaga investiție este asumată de CJ 
Prahova, respectiv: identifi carea obiectivelor 
de investiții necesare introducerii canalizării; 
elaborarea documentației tehnico-economice;  
găsirea surselor de fi nanțare pentru edifi carea 
investiției de bază (fonduri locale, naționale, 
europene sau alte surse); pregătirea și depunerea 

cererii de fi nanțare; activități necesare după 
obținerea fi nanțării; execuția lucrărilor propriu-
zise. Primăria Ploiești, unitate de care aparține 
cartierul Mitică Apostol, rămâne cu lucruri 
mărunte de efectuat: să pună la dispoziția CJ 
Prahova bunurile imobile necesare investiției și 
documentele tehnice deja întocmite; să furnizeze 
informații și alte documente; să aprobe cererea 
de fi nanțare și indicatorii tehnico-economici; 
să participe la întâlnirile de lucru sau la toate 
activitățile proiectului; efectuează recepția 
lucrării etc.

ÎNCEP EXPROPRIERILE PENTRU CENTURA PĂULEȘTIÎNCEP EXPROPRIERILE PENTRU CENTURA PĂULEȘTI
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Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, Cseke Attila, a semnat 

alte nouă contracte de fi nanțare, în valoare totală 
nerambursabilă de 14.028.081,30 de lei, prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, 
coordonat de MDLPA. Printre proiectele acceptate 
se numără și unul din Ploiești, în valoare de 
3.016.288,66 lei și care vizează reabilitarea sistemului 
rutier (asfaltarea străzilor) pentru îmbunătățirea 
accesului la servicii al persoanelor afl ate în risc de 
sărăcie și excluziune socială.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Primăria 
Ploiești au amenajat, la sediul administrației, un spațiu dedicat 

minorilor consiliați de către funcționarii din cadrul Serviciului Autoritate 
Tutelară, denumit „Camera Poveștilor”. Aici, copiii ce trebuie evaluați 
psihologic în cadrul anchetelor sociale sau psihosociale, solicitate de către 
instanțele judecătorești și birourile notariale, sunt invitați la o discuție 
deschisă, pentru a se identifi ca soluțiile în vederea depășirii situației de 
risc în care aceștia se afl ă. Este vorba în special de minorii care trebuie să 
facă față unor situații difi cile, cum ar fi  divorțul între părinți sau abuzul 
și violența în familie. Municipalitatea spune că spațiul a fost creat „din 
dorința de a se realiza un mediu al siguranței și încrederii, plin de culoare 
și personaje din povești, care să permită o deschidere prietenoasă a copiilor 
în cadrul interviurilor, realizate de către personalul specializat din Serviciul 
Autoritate Tutelară al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare 
Ploiești.”

Primăria Sinaia a cumpărat activele Teleferic Sinaia, aparținând 
omului de televiziune Adrian Sârbu, pentru care a plătit suma de 

2 milioane de euro. Instalațiile supuse tranzacției sunt telecabinele care 
leagă centrul stațiunii de domeniul schiabil, respectiv, cea de la Cota 
1400 și cea de la 1400 -2000, un telescaun care merge de la Cota 1400 la 
2000, un telescaun vechi în Valea Dorului, un teleschi vechi tot în Valea 
Dorului, parcarea de la baza telecabinei din Sinaia și mai multe clădiri. 
Primarul Vlad Opra a declarat că achiziția instalațiilor este „o reparație 
istorică (n.n. -probabil legată de modul oarecum dicutabil în care s-a 
vândut societatea), un moment extrem de important pentru schiul sinăian 
și pentru întreaga comunitate locală. Am câștigat licitația, urmează să fi e 
încheiat contractul de vânzare - cumpărare. Din acel moment vom avea 
skipass unic pe toate instalațiile de transport pe cablu din Sinaia.”

CAMERA POVEȘTILOR, CAMERA POVEȘTILOR, 
LA ASCC PLOIEȘTILA ASCC PLOIEȘTI

PRIMĂRIA SINAIA 
A CUMPĂRAT A CUMPĂRAT 

TELEFERICUL DE LA TELEFERICUL DE LA 
COTELE 1400 ȘI 2000COTELE 1400 ȘI 2000

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

NOI PROIECTE NOI PROIECTE 
PENTRU PENTRU 

REPUBLICA REPUBLICA 
MOLDOVAMOLDOVA
Comisia Europeană a aprobat, 

pe data de 30 noiembrie 2022, 
Programul Interreg NEXT România-
Republica Moldova, pentru perioada 
2021-2027. Programul are o alocare de 77,3 
milioane de euro fonduri nerambursabile, 
la care se va adăuga contribuția de 10% a 
benefi ciarilor. Acesta va fi nanța proiecte 
care au drept scop modernizarea sistemului 
sanitar, dotarea și modernizarea școlilor și 
a altor instituții de învățământ, dezvoltarea 
turismului în zona de frontieră. De 
asemenea, vor primi fi nanțare proiecte care 
vizează întărirea capacității administrative, 
prevenția și pregătirea pentru intervențiile 
în situații de urgență. Aria programului 
acoperă județele Iași, Vaslui, Botoșani și 
Galați din România și întregul teritoriu al 
Republicii Moldova.

ÎNCĂ UN ÎNCĂ UN 
MILION DE LEI MILION DE LEI 
PENTRU TERMO PENTRU TERMO 

PLOIEȘTIPLOIEȘTI
Consilierii locali au votat ca Primăria Ploiești să aloce 1.000.000 lei cu titlu de subvenții pentru 

acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice 
livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației. Banii reprezintă un avans pentru 
achiziționarea gazelor naturale necesare funcționării sistemului de termofi care. Suma reprezintă o nimica 
toată în comparație cu volumul de cheltuieli pe care operatorul public le are în această perioadă. Autoritatea 
municipală așteaptă însă sprijinul guvernamental care nu se știe când va fi  acordat. Dar e bine măcar că, după o 
serie întreagă de demisii, Termo Ploiești are măcar un director general. Este vorba despre un oarecare Cristian 
Ungureanu, anunțul numirii fi ind făcut în ultima ședință ordinară a Consiliului Local Ploiești.

PROIECT DE 3 PROIECT DE 3 
MIL. LEI PENTRU MIL. LEI PENTRU 

ASFALTAREA UNOR ASFALTAREA UNOR 
STRĂZI DIN PLOIEȘTISTRĂZI DIN PLOIEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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ŢARA CARE ARE PUTEREA SĂ ÎNCLINE ŢARA CARE ARE PUTEREA SĂ ÎNCLINE 
BALANŢA ÎNTRE SUA ŞI RUSIA (II)BALANŢA ÎNTRE SUA ŞI RUSIA (II)

RĂZBOIUL DE DINAINTE DE RĂZBOI
Cum SUA au produs tot mai mult petrol, piaţa 

a fost treptat inundată, iar preţul a cunoscut o 
scădere dramatică de peste 114 dolari pe baril, 
în 2014, la circa 27 de dolari, în 2016. Căutând 
să saboteze situaţia, Riadul și Moscova au 
convenit să coopereze în gestionarea preţului 
petrolului, creând OPEC+, o alianţă informală 
a producătorilor OPEC și non-OPEC. Până 
în ianuarie 2020 statele OPEC+ și-au redus 
din producţie, pentru ca preţurile să rămână 
la un nivel cât de cât convenabil. Însă apoi a 
izbucnit pandemia, iar cererea de petrol s-a 
prăbușit. Când OPEC a decis să reducă și mai 
mult producţia, Rusia s-a opus, ceea ce a marcat 
sfârșitul parteneriatului neofi cial și o scădere 
cu 10% a preţului. În 8 martie 2020, saudiţii au 
anunţat discounturi, ceea ce a declanșat o nouă 
prăbușire a preţului la petrol. Plus o scădere a 
rublei cu 7%. Colac peste pupăză, deși cererea 
era în continuare redusă din cauza pandemiei, 
(consumul global scăzând, din martie până în 
aprilie, cu 30%), atât Arabia Saudită, cât și Rusia 
au anunţat că și-au sporit producţia.

Exasperaţi, americanii au decis să intervină. 
La 2 aprilie 2020, președintele Donald Trump l-a 
sunat pe prinţul moștenitor al Arabiei Saudite, 
ameninţându-l că va retrage sprijinul militar 
dacă OPEC și aliaţii săi nu reduc iar producţia. 
În aceeași dată, preţul petrolului din SUA s-a 
majorat cu 25%, cea mai mare creștere de o zi din 
istorie. Bătălia a fost câștigată, dar nu și războiul. 
Deși saudiţii și alţi mari producători au acceptat 
să-și reducă producţia, ceea ce a pus ofi cial capăt 
acestei lupte a preţurilor, piaţa a continuat să fi e 
volatilă. În 20 aprilie, cotaţia petrolului WTI 
pentru contractele futures cu livrare în luna mai 
s-a prăbușit, de pildă, atât de mult, încât a ajuns 
pentru prima dată în istorie în teritoriu negativ.

UN TOVARĂȘ REGĂSIT
Relaţiile dintre saudiţi și ruși au fost cel mult 

călduţe în anii care au urmat prăbușirii URSS. 

Iar războiul civil din Siria i-a găsit pe fi ecare în 
altă tabără. Se crede că Riadul s-ar fi  oferit atunci 
să-și reducă producţia de petrol, dacă Rusia 
renunţă la susţinerea acordului lui Bashar al-
Assad. O dovadă în plus că, atunci când e vorba 
de anumite valori, saudiţii sunt gata să sacrifi ce 
din câștiguri.

Din 2017, relaţiile dintre ruși și saudiţi s-au 
îmbunătăţit. Riadul a îndemnat SUA să renunţe 
la sancţiunile impuse Moscovei, în schimbul 
ajutorului oferit de Rusia în a pune capăt 
prezenţei militare în Siria. Riadul a renunţat și la 
susţinerea acordată în trecut rezoluţiilor ONU 
care condamnau acţiunile Rusiei.

La rândul ei, Rusia și-a retras reprezentarea 
diplomatică din capitala yemenită și a susţinut 
Riadul în disputa cu Canada, afi rmând că 
„politizarea problemelor vizând drepturile 
omului este inacceptabilă”. După asasinarea 
lui Khashoggi, Putin a spus că Rusia „nu poate 
începe să-și strice relaţiile” cu Arabia Saudită, în 
condiţiile în care „nu știm ce s-a întâmplat de 
fapt”. Iar în decembrie 2018, rușii i-au atenţionat 
pe americani să nu se amestece cumva în linia de 
succesiune a tronului saudit, pentru a împiedica 
venirea la putere a prinţului Mohammed bin 
Salman. Nu este, așadar, de mirare că acesta, 
considerat azi conducătorul de facto al ţării 
și căruia americanii i-au adus reproșuri dure, 
vizând între altele situaţia produsă în Yemen și 
asasinarea lui Khashoggi, pare acum să încline 
mai mult către Rusia.

După cum a demonstrat-o însă istoria, 
cu saudiţii nu se știe niciodată. Deși sunt 
pragmatici, ei sunt dispuși uneori să renunţe și la 
bani în favoarea unor valori pe care le consideră 
mai înalte. În contextul războiului din Ucraina, 
nu pot fi  descriși deocamdată decât ca nealiniaţi. 
Dar să lăsăm faptele să vorbească. Și să decidem 
singuri, pe baza lor, cum s-a poziţionat Arabia 
Saudită și către cine înclină balanţa.

O SCURTĂ CRONOLOGIE
Nici nu începuse bine războiul din Ucraina, 

când mai mulţi ofi ciali din Orientul Mijlociu 
și SUA au declarat, pentru Wall Street Journal 
(WSJ), că prinţul moștenitor saudit și șeicul 
din EAU au refuzat săptămâni întregi să discute 

cu Biden, care dorea majorarea producţiei de 

petrol. Cei doi ar fi  reacţionat astfel din cauza 

lipsei de sprijin a administraţiei Biden în 

războiul din Yemen și a relansării negocierilor 

privind acordul nuclear cu Iranul.

În 3 martie a.c., prinţul Mohammed bin 

Salman anunţa că a fost sunat de Putin și s-a 

oferit să medieze discuţiile dintre Moscova și 

Kiev. Iar, în această perioadă, presa relata că șase 

companii ruse de apărare sancţionate de SUA au 

expus arme la World Dofense Show, organizat 

la Riad. La sfârșitul lunii martie, Arabia saudită 
și EAU au explicat că se opun excluderii Rusiei 
din OPEC+, întrucât, „dacă cerem unui membru 
să iasă, asta ar însemna că majorăm preţurile”. 
În plus, „în Arabia Saudită și, de asemenea, în 
Emirate, separăm lucrurile. Când intrăm în 
clădirea OPEC, lăsăm politica afară”.

Tot în martie, s-a mai întâmplat un lucru 
extrem de grav din perspectivă americană: 
potrivit WSJ, saudiţii ar fi  luat în considerare să 
accepte pentru o parte a exporturilor de petrol 
yuani în locul dolarilor. Mai mult, China curtează 
Arabia Saudită cu vânzări de arme și, în curând, 
e așteptată la Riad și o vizită a președintelui Xi 
Jimping, care va consolida probabil încă și mai 
mult apropierea dintre cele două ţări.

Dat fi ind toţi acești factori, e ușor de înţeles 
de ce, în luna aprilie, presa internaţională scria 
că relaţiile dintre saudiţi și americani n-au fost 
niciodată mai proaste. Încercând să dreagă 
busuiocul, Biden l-a trimis pe directorul CIA 
în vizită la prinţul Mohammed bin Salman  și 
a numit în sfârșit un nou ambasador la Riad. 
Un ambasador de la care se speră, între altele, 
să medieze relaţiile dintre saudiţi și israelieni. 
Dacă lucrurile merg bine, saudiţii ar putea 
căpăta acces la o conductă sigură prin care 
să-și transporte petrolul din marea Roșie direct 
în Marea Mediterană și, prin urmare, în Europa.

ÎN LOC DE CONCLUZIE:
PIB-ul Arabiei Saudite a explodat în 2022
Trăgând linie, se pare că Riadul n-a avut până 

acum decât de câștigat de pe urma războiul 
izbucnit în Ucraina. Nu numai că este curtat în 
toate felurile atât de SUA, cât și de Rusia și China, 
dar sectorul petrolier a înregistrat o creștere 
de 20,4% în primul trimestru faţă de primul 
trimestru din 2021, iar asta a permis ca PIB-ul 
real să atingă în primul trimestru, cea mai mare 
rată de creștere din ultimii zece ani, cu 9,6%. În 
plus, acţiunile gigantului petrolier Saudi Aranco 
au crescut cu 30% în 2022, acesta depășind astfel 
Apple și devenind cea mai mare companie din 
lume în funcţie de valoarea de piaţă.

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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MOLDO-IVANII AU DAT MÂNA ÎN STRADĂ CU MOL-DOI-BANII 

Da, și Republica Moldova e în plin război – un război hibrid, de decenii, 
doar că în ultimul timp devine tot mai pronunțat și perfi d pe zi ce trece. 
Mulți moldoveni nu înțeleg acest lucru și în timp ce ucrainenii se luptă cu 
dușmanul străin, noi ne războim... cu ai noștri. Mai drept, moldo-ivanii 
au dat mâna cu mol-doi-banii în stradă și cer debarcarea puterii actuale 
și cocoțarea hoților și penalilor în locul ei. Noua misiune a acestora este 
destabilizarea situației pe interior, aprofundarea crizei energetice, ceea ce 
ar conduce la căderea actualei puteri și ar provoca un colaps economic. 
Noua tactică și strategie este de a lăsa Moldova și Ucraina în frig și 
întuneric. Situație numai bună de a înlocui guvernarea pro-europeană cu 
una apendice. Lucru ce nu-l percep cei care își petrec zilele în întunericul 
conștiinței, sunt în mare defi cit de memorie istorică, de identitate națională. 
Au uitat de anii ’90, când în magazine bătea vântul, iar în buzunare secetă 
de bani. Acum nu mai e nici un defi cit, avem de toate în magazine, dar încă 
mulți suferă de un defi cit de substanță cenușie. Măcar, har Domnului, nu 
sunt în majoritate, dar nici puțini ca să nu provoace îngrijorări nu doar 
actualei guvernări, dar și majorității conștiente a populației. 

Neliniștile pentru viitorul guvernării de la Chișinău nu vin atât din 
sondaje făcute publice anul acesta. Chiar dacă toate plasează PAS pe primul 
loc, o eventuală majoritate ar putea forma celelalte trei partide – PSRM, 
PCRM și PP „ȘOR”. Nici sondajul din 25 noiembrie curent, realizat de 
CBS-Research la comanda IDIS „Viitorul”, Centrului de Cercetări Sociologice 

L.A.R.I.C.S și a Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. 
Brătianu”, nu e mai liniștitor. Dintre alegătorii deciși 36,5% ar vota cu PAS, 
pe când alte 28,9%, plus 13,3% și 6,8%, respectiv cu PSRM, PP„ȘOR” și 
PCRM, formând un total de 49%! Speranța că diaspora ar suplimenta 
eventual un 15-20% e una doar probabilă. O altă speranță ce mai diminuează 
din îngrijorări e că, potrivit aceluiași sondaj, numărul celor ce ar vota re-
Unirea Republicii Moldova cu România a crescut la 42,5%, iar a celor 
împotrivă, din totalul respondenților, a scăzut considerabil: 47,4% (față de 
56,2% în 2017). Dacă mai luăm în calcul și diaspora, s-ar putea să avem un 
referendum cu rezultate pozitive. În același timp a crescut și numărul celor 
care ar vota aderarea republicii la NATO – 29,1% (față de 11% în 2016). 
Dar până la eventuale referendumuri cu aceste subiecte mai este. La ora 
actuală, problema existențială este cum ieșim din iarna lui 2022-2023.

CHIȘINĂUL DUBLU VULNERABIL ENERGETIC –  
DE RĂZBOI ȘI DE TIRASPOL 

Vicepremierul Andrei Spânu, principalul responsabil în guvern de 
asigurarea cu gaze, căldură și energie electrică, se arată convins că vom 
ieși cu bine și din această iarnă. Asta după ce pana de curent din 15 noiembrie 
s-a repetat și pe 25 noiembrie, doar că în proporții mai mari – practic în întreaga 
republică a rămas fără curent, Rusia atacând din nou în acea zi infrastructura 
energetică a Ucrainei. Ultima pană i-a lăsat nedumeriți și cu multe semne de 
întrebare pe nemulțumiții de guvernare – că de ce s-a deconectat lumina și la noi, 
dacă o procurăm deja din România. Asta după ce specialiști din domeniu și experți 
independenți de câteva săptămâni bune tot explică de ce avem această situație. 
Republica Moldova a moștenit un sistem energetic sovietic, atât rețelele de 
transport a curentului electric, cât și conductele de gaz (cunoscutele rețele 
„Drujba”, prin care toate statele din fostul lagăr socialist erau dependente 
de infrastructura sovietică). Fostele state socialiste din estul Europei, acum 
membre ale Uniunii Europene, nu mai depind absolut de infrastructura 
Federației Ruse, succesoarea fostei URSS. Dar nu și Republica Moldova, 
Ucraina, rămase în afara UE. E drept, în februarie-martie ambele state s-au 
decuplat de la sistemul de electricitate rusesc și au demarat cuplarea la cel 
european ENTSO-E, preconizat a fi  fi nalizat în 2024. Războiul din Ucraina 
a impus autorităților de la Chișinău să recurgă la surse alternative de 
achiziționare a curentului electric, din România și UE. Infrastructura însă 
nu a fost modifi cată, tehnic fi ind imposibil în câteva luni, nici chiar într-un 
singur an. Așa încât „traseul” curentului electric trece și prin Ucraina, cu 
risc ca orice atac asupra infrastructurii ucrainene să deconecteze automat 
și rețelele din Moldova. Durata și aria deconectărilor depinde de gravitatea 
distrugerilor la vecini.

O vulnerabilitate în plus e și faptul că în prezent traseul curentului 
electric trece și pe la Centrala Termoelectrică Moldovenească, cunoscută ca 
MoldGRES. Acum Chișinăul e dublu vulnerabil energetic – față de războiul 
din Ucraina, dar și față de șantajul Tiraspolului, separatiștii deținând încă 
întrerupătorul (grid-ul de redistribuire). Așa că avem nevoie urgent de cele 
două linii de interconexiune cu România – Chișinău-Vulcănești-Isaccea, ce 
urmează a fi  dată în exploatare în 2024, și cea de la Nord, Bălți-Suceava, 
planifi cată deocamdată spre 2028. Sunt proiecte de care se vorbea încă de 
prin ‘90, când ne confruntam cu situații că aveam lumină electrică doar 
două-trei ore pe zi, tot din România. În plus, pentru a ocoli Centrala de 
la Cuciurgan și a nu fi  șantajat, Chișinăul ar mai avea nevoie de încă două 
interconexiuni cu Ucraina. 

SCHEME CORUPTE ȘI POLITICIENI ASERVIȚI

Actuala situație de criză energetică comportă grave consecințe. Pe de o 
parte, acum se resimte și mai acut lipsa de voință politică a guvernărilor 
de la 1994 încoace, inclusiv a celor din perioada Alianțelor de Integrare 
Europeană. Timp de aproape trei decenii autoritățile de la Chișinău nu au 
făcut nimic pentru independență energetică a statului, din cauza corupției 
și a politicienilor aserviți. Or, au existat tot felul de scheme, de intermediari 
la livrarea energiei electrice, cei de la putere înfruptându-se din aceste 
scheme. Dorința lor era să mențină Republica Moldova dependentă de 
regiunea transnistreană, de gazele rusești, ca să-și umple buzunarele. 
Astfel a fost practic înstrăinată Centrala de la Cuciurgan (MoldGRES), 
controlată în prezent de grupul rus Inter RAO UES. În 2017 schema 

La câte suferințe sunt supuși, ucrainenii nu scandează: „JOS 
ZELENSKI! Jos Guvernul!”. Deși au rămas și fără apă, și fără 

căldură, și fără lumină, și mulți chiar fără casă.. Iar „ai noștri”, 
moldovenii, strigă cât îi țin bojocii: „JOS MAIA SANDU! Jos Guvernul 
Gavrilița!”. Deși au și apă, și căldură, și lumină, și chiar gaze. Ba și 
compensații substanțiale la facturi. Și magazinele sunt pline cu de toate. 
„Ia las-o, bă, mai moale, nu vezi că Ucraina e în plin război și că luptă pe 
viață și moarte ca să-și apere țara de hoardele lui Putin?” mi-ar reproșa 
nu puțini. De acord, nu zic ba, domnilor-tovarăși. Dar țin să vă deschid 
ochii că și Republica Moldova e în război încă din 27 august 1991, când 
și-a proclamat Independența. Și în 1992, război adevărat, cu rafale 
de kalașnikov și proiectile de tancuri, cu rachete „Alazani”, cu cazaci 
mercenari și criminali eliberați înainte de termen din închisori, cu 
vărsare de sânge, cu morți și răniți… Ori chiar dacă azi nu bat tunurile, 
nu cad rachete cu sutele, tot mai suntem în război – unul ascuns, ce 
devine tot mai vizibil și mai necruțător. 

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

REPUBLICA MOLDOVA: 
CUM SUPRAVIEȚUIM 

IERNII ȘI ÎNTUNERICULUI?

Nicoale MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
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M. BAIBOLEANU

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că și 
dânsul condamnă  războiul pornit de Rusia în Ucraina, califi când 

drept gravă situația privind atacurile lansate asupra sistemului energetic al 
țării vecine, dar și efectele resimțite în republica noastră. „Este foarte tragic 
pentru noi, din cauza la aceste bombardamente ale Federației Ruse spre 
Ucraina noi am rămas fără energie electrică și eu cred că asta este foarte 
grav”, a declarat jurnaliștilor Dodon. Fiind întrebat dacă dânsul condamnă 
acțiunile Rusiei, Dodon a răspuns afi rmativ.  „Evident. Noi am rămas fără 
lumină, și Dumneavoastră, și eu acasă la mine. La Buiucani mai repede s-a 
aprins, dar în unele regiuni a durat și 24 de ore. Închipuiți-vă, ce poate fi , 
când în plină iarnă ar putea să se stingă lumina pe o sutcă (din rusă: 24 ore). 
Ce fac oamenii?”, a întrebat retoric Dodon.

Totodată, fostul șef al statului este de părere că ar fi  oportun să fi e căutată 
o soluție tehnică, iar în context a exprimat recunoștință României pentru 
curentul livrat republicii noastre. „Trebuie de găsit o soluție tehnică, dacă 
procurăm energie electrică de la români, iar pentru asta trebuie să le spunem 
mulțumesc, chiar dacă e mai scump. Trebuie să vedem tehnic cum să nu fi m 
afectați, malul drept al Nistrului, măcar”, a reiterat  Dodon.

Atitudinea neverosimilă a fostului președinte l-a surprins pe deputatul 
PAS, Radu Marian. Acesta s-a arătat uimit de schimbarea de paradigmă în 
discursurile lui Igor Dodon privind invazia rusă în Ucraina. Totuși deputatul 
consideră declarația „un semn bun”. „Am văzut declarațiile lui Dodon prin 
care condamnă bombardamentele Rusiei în Ucraina, dând vina pe ele pentru 
pana de curent ce a avut loc în Republica Moldova pe 25 noiembrie . Nu știu 
exact care sunt motivele pentru această modifi care bruscă de atitudine, poate 
o fi  vorba de supărare față de Kremlin că l-a lăsat fără bani și susținere în 
favoarea lui Shor. Dar chiar și așa, eu cred că este un semn bun. Așteptăm 
și condamnările socialiștilor & comuniștilor în Parlament. Toată societatea 
trebuie să fi e unită împotriva invaziei ruse în Ucraina”, a declarat Marian.

Trebuie că parlamentarul Radu Marian a fost dublu surprins. Ori, la 
nici o oră după prima declarație, Dodon a dat-o la întors: „Niciodată nu 
am condamnat agresiunea cuiva. Ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina 
este problema lor”. Cât privește faptul că în urma bombardamentelor rusești, 
Republica Moldova a rămas în beznă, fostul lider al socialiștilor  spune că 
aceasta este o problema noastră. „Ce ține de atacurile cu rachetă, din cauza 
cărora a avut de suferit sistemul nostru energetic, evident că este o problemă 
pentru noi. Noi am rămas fără lumină. Nu cred că vreun om din Republica 
Moldova va spune că asta e bine”, a mai dorit să rectifi ce Igor Dodon.

Nici una din aceste declarații însă nu au impresionat pe magistrații Curții 
Supreme de Justiție, care luni, 28 noiembrie, au declarat inadmisibil recursul 
procurorului de caz Petru Iarmaliuc de a-l repune pe inculpatul Dodon în arest 
la domiciliu. „CSJ a declarat inadmisibilă încercarea ilegală a procurorului 
de a mă reîntoarce în arest”, a spus Dodon, după pronunțarea deciziei.  De 
cealaltă parte, Petru Iarmaliuc a comentat astfel decizia. „Considerăm că 
este o problemă gravă, deoarece în condițiile respective ne afl ăm în ipoteza 
în care pe viitor vor fi  judecați alți inculpați și vom ajunge în instanța de 
judecată când vor fi  respinse demersurile de prelungire a arestării mai multor 
inculpați pe cauze de rezonanță. Și astfel procurorii sunt lipsiți de dreptul 
de a contesta aceste decizii alte instanțelor, fi ind declarate inadmisibile. Noi 
considerăm că legea prevede expres art. 329, Cod de procedură penală, că 
încheierile pot fi  contestate cu recurs. Ceea ce ne rămâne nouă acum e să ne 
asigurăm că Igor Dodon nu va părăsi țara”, a ai spus acesta.

NEVEROSIMIL, DAR ADEVĂRAT: 
DODON CONDAMNĂ RUSIA, 

MULȚUMIND ROMÂNIEI

„Energocapital”, în 2018 schema „Energocom”, în care e implicat Igor 
Dodon. Pe de o parte, existau schemele la importul de energie electrică 
din care se înfruptau cei de la guvernare, pe de altă parte, schemele 
de achiziții la „Moldovagaz” (de materiale, de pierderi exagerate în 
rețele). Se furau bani de la „Moldovagaz”, principalii benefi ciari fi ind 
la butoane, la conducerea țării, în timp ce „Gazprom”, ca acționar 
majoritar la „Moldovagaz”, închidea ochii. Scopul era să corupă elitele 
politice de la Chișinău ca acestea să amâne orice proiecte de construcție 
a gazoductelor, rețelelor electrice independente. Acum guvernarea 
actuală trebuie să recupereze tot ce nu s-a făcut timp de aproape trei 
decenii, ca să rupem această dependență.

CALEA DE VIITOR A REPUBLICII MOLDOVA 
E SPRE LUMEA LIBERĂ

„Războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge blocuri 
de locuit, infrastructura energetică. Oamenii își scot răniții de sub 
dărâmături, își plâng apropiații decedați. Viața oamenilor nu poate fi  
întoarsă înapoi. Dar furnizarea energiei electrice poate fi  restabilită. 
Vom rezolva problemele tehnice și vom avea din nou lumină, instituțiile 
statului lucrează în acest sens. Nu putem avea încredere într-un 
regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide oameni din simpla 
dorință de a ține alte popoare în sărăcie și umilință. Oricât de greu ar 
fi  acum, singurul nostru drum, calea de viitor a Republicii Moldova, 
trebuie să rămână spre lumea liberă”, declara Maia Sandu în contextul 
deconectărilor de lumină electrică din 25 noiembrie. 

Indubitabil, limitarea sau sistarea livrării de gaze rusești sunt acțiuni 
cu substrat politic, nicidecum economic. Odată cu racolarea noilor 
agenți de infl uență, oligarhii fugari Shor, Plahotniuc, Platon, Cavalciuc 
ș.a., agenda  a devenit una clară: demiterea actualei guvernări și 
instalarea unor persoane loiale.  Dar numai cu apelurile la moralitate 
ale Maiei Sandu (care încă se mai bucură de cea mai mare încredere 
a populației) nu se va face lumină în bezna conștiințelor rătăcite. Ar 
fi  ca guvernul, în contextul situației de criză energetică, prin Comisia 
pentru Situații Excepționale, să adopte decizii mai drastice: să interzică 
pe perioada de iarnă orice acțiuni ce amenință destabilizarea situației și 
securitatea statului. Or, protestele organizate de penalii fugari, criminali 
de stat, nu revendică obiective democratice, nici eventuale falsifi cări în 
alegeri, ci pur și simplu acapararea prin violență (și inconștiența celor 
recrutați și plătiți) a puterii de stat. Față de asemenea revendicări e 
numai bună dictatura ordinii și a legii.  

Anume din aceste considerente, externe și interne, cele 80-90% din 
volumul energiei furnizate de România trebuie pusă în siguranță prin 
linii independente de orice riscuri. Mai mult, problema energetică a 
Republicii Moldova nu mai este doar a guvernării PAS și a României, 
ci una a întregii Europe. Chișinăul este supus agresiunii atât prin 
instrumentalizarea militară a chestiunilor legate de energie, cât și prin 
războiul hibrid. Din acest punct de vedere situația lui este identică cu a 
Ucrainei. Ori dacă UE și NATO sunt serioase în a gestiona problemele 
de securitate la frontiere, atunci Republica Moldova trebuie să fi e 
în centrul preocupărilor și deciziilor europene privind sprijinul ei, 
astfel încât să treacă cu bine iarna. Nu poate fi  doar România singurul 
furnizor de energie electrică către Chișinău când rețeaua trece prin 
Ucraina, iar grid-ul de redistribuire a energiei electrice e la Tiraspol. 
Acest lucru ține de fapt de securitatea la frontierele UE și NATO. 
Dacă Republica Moldova va fi  lăsată în prizonieratul războiului, în 
primăvara-vara lui 2023 Chișinăul s-ar putea trezi cu trădători la 
putere. Nu e cea mai roză perspectivă. 
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BRUXELLES, 
VIZUINA SPIONILOR
Bruxelles începe să fi e recunoscută drept vizuina spionilor din 

inima Europei. Dar, în același timp, este și poartă de acces 
pentru agenţii Chinei, ca să nu mai vorbim de ruși. Spre deosebire de 
orașele clasice prezentate de cinematografi a americană drept „capitale 
mondiale ale spionajului”, care includ Viena, Budapesta, Berlin, Cairo 
sau Istanbul, Bruxelles-ul propune o concentrare neobișnuit de mare 
de misiuni diplomatice, de la sediul UE și până la Cartierul General 
al NATO, scrie într-un articol pentru naţional.ro, jurnalistul Nicholas 
Cezar.

Washington-ul și Bruxelles-ul concurează pentru cel mai mare număr 
de ambasade, consulate și alte reprezentanţe de pe glob. Este o realitate, la 
fel ca aceea că agenţiile de spionaj din America, Rusia și China operează 
nestingherite în zonă, căutând fi ecare să penetreze cercul dușmanilor.

BELGIA, COPLEȘITĂ DE SITUAŢIE
„Sincer, belgienii sunt copleșiţi de situaţie”, e prea mult pentru ei, a 

comentat Nigel Inkster, fost director de operaţiuni în cadrul MI-6 (serviciul 
secret de informaţii din Marea Britanie, azi consilier pentru securitate 
cibernetică la Institutul Internaţional pentru Studii din Londra). Tot el 
a explicat, „Autorităţile de la Bruxelles nu au nici resursele, nici sprijinul 
politic necesar pentru a face faţă unei provocări la această scară”.

Deși discutată de ani de zile, se pare că această problemă se înrăutăţește, 
iar atacul Rusiei asupra Ucrainei a crescut punctul de fi erbere în Bruxelles. 
Inerţia politică din Belgia, o ţară mult timp împotmolită între jumătăţile sale 
fl amande și francofone, ar fi  de vină pentru lipsa de atenţie a autorităţilor. 
Din cauza unei scene politice fragmentate, poate dura luni de zile până ce 
se formează un guvern naţional; cel mai recent exemplu este un decalaj de 
400 de zile între alegerile legislative din mai 2019 și numirea unui executiv 
(septembrie 2020), interval de timp în care securitatea nu a fost un subiect 
de interes pentru politicieni.

CAPITALA UE, POARTĂ PENTRU CHINA
Observaţia că Bruxelles-ul este înţesat de agenţi străini nu este una nouă. 

Mai multe relatări apărute în 2018 și 2019 vorbeau despre asta; Politico a 
numit orașul „ţinta principală pentru spioni”, iar Bloomberg i-a zis „poarta 
Chinei spre Europa”.

Acum trei ani, nemţii de la Die Welt scriau, citând surse din serviciile 
intelligence, că în capitala Belgiei operau cel puţin 250 de spioni chinezi 
și erau 200 de ruși. Potrivit sursei citate, Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE, braţul Intelligence al UE) a avertizat ofi cial Uniunea 
Europeană să evite anumite restaurante și baruri din centru, „pentru că 
mulţimile adunate acolo la prânz includ agenţi chinezi care încearcă să 
asculte convorbirile de la mesele alăturate”.

BEIJING TRAGE CU HUAWEI ȘI ZTE
Puterea Chinei este mult mai mare decât ce se vede la televizor. 

Echipamentele giganţilor de telecomunicaţii Huawei și ZTE sunt încă 
utilizate în toate cele trei mari reţele de telefonie mobilă belgiene și mulţi 
experţi cred că soft ul din echipamente este actualizat de la distanţă, din 
China, cu noi versiuni cerute direct de conducerea Partidul Comunist.

Dar pericolul e mai mare de atât! Reţelele Huawei și ZTE utilizate în 
Bruxelles pot fi  în orice moment închise, după bunul plac al Chinei. Ce 

înseamnă asta? Că Beijing poate dezactiva comunicaţiile pentru UE, NATO 
și SHAPE (Comandamentul Suprem al Puterilor Aliate din Europa) fi x în 
timpul unei situaţii de urgenţă.

Efectul dureros al unei potenţiale crize în serviciile de telecomunicaţii 
a fost demonstrat în timpul atentatelor teroriste din martie 2016, de la 
Bruxelles, când reţelele mobile au devenit, practic, nefuncţionale preţ de 
câteva ore. Inclusiv reţeaua naţională de urgenţă a picat.

BIROUL PRIM-MINISTRULUI, PENETRAT DE SPIONI STRĂINI
Infrastructura Belgiei este, în mare parte, vulnerabilă la atacuri din 

exterior, iar asta s-a demonstrat de curând, când un scandal uriaș a 
zguduit securitatea naţională. Un dispozitiv necunoscut a fost descoperit 
întâmplător în biroul prim-ministrului. Echipamentul de tip „hach” a 
penetrat nu numai cancelaria premierului, ci și forţele de poliţie federale 
și locale, ai căror ofi ţeri și-au pierdut accesul la informaţiile stocate pe 
dispozitivele electronice.

Agenţii de securitate cibernetică nu sunt siguri de originea dispozitivului, 
dar nivelul sofi sticat al aparatului sugerează că provine de la o putere 
majoră, o ţară extrem de avansată atât în domeniul IT cât și al spionajului. 
„Adevărul este că nu știm prea multe acum, ancheta abia a început”, a 
reacţionat Michel Rignanese, de la Centrul Belgian pentru Securitate 
Cibernetică.

PANOURILE SOLARE ȘI RISCUL DE SECURITATE ENERGETICĂ
Și asta nu e tot! Surse din sistem vorbesc acum, când criza energetică 

deja își face simţite efectele, ca și panourile solare (China este cel mai mare 
exportator al lumii de panouri solare) reprezintă un risc la adresa securităţii 
naţionale. La Bruxelles, reţeaua electrică este alimentată, în cea mai mare 
parte, cu energie produsă de panourile solare. Iar mulţi specialiști sunt de 
părere că semiconductorii încorporaţi în aceste panouri ar putea fi  folosiţi 
de la distanţă, pentru a opri sau reduce semnifi cativ energia livrată reţelei 
electrice. Riscul este uriaș, să ne imaginăm numai ce-ar însemna ca, în 
eventualitatea unei dispute armate între NATO și o putere ostilă, Bruxelles-
ul să rămână în beznă.

Ralph Ahigren, președinte al companiei Soleeva (producător de panouri 
solare din Silicon Valley), confi rmă că manipularea acestor panouri este 
fezabilă din punct de vedere tehnic: „Instalaţiile solare la scară de megawaţi 
ar trebui să fi e întotdeauna examinate cu atenţie pentru a măsura riscul ca 
liniile/canalele din spate să poată fi  utilizate spre a dezactiva sau perturba o 
reţea de alimentare”.



Nr. 2033 • 8 - 14 Decembrie 2022Pagina 13
MOZAIC

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Cămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:

FRUCTE DE SEZON IMPORTANTE PENTRU SĂNĂTATE

Betleemul nu este decât un răspuns fi rav al 
umanității în fața iubirii lui Dumnezeu. 

Fragilitatea acestui dar smerit al oamenilor pentru 
Nașterea Domnului arată autenticul micșorării 
Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi. În pofi da 
decorului sihăstresc al peșterii din Betleem, bucuria 
Întrupării Domnului începe să inunde însetatul 
de Dumnezeu om. Cu armele postului, cu scutul 
credinței în rugăciunile înălțate către Dumnezeu, 
cu murmurul colindelor de odinioară umplem 
traista merindelor noastre pentru acest nou drum 
către Betleem. Spovedania, Împărtășania le așezăm 
cuviincios în tolba trebuincioasă acestui anevoios 
drum. Pornim în blagoslovita perioadă a Postului 
Nașterii Domnului cu nădejdea că, la capătul unui 
drum îmbibat de ostenelile facerii, ne vom bucura 
la vestea arhanghelilor și a îngerilor ce tresaltă și 
luminează noaptea păcatelor lumii pământești, 
prin jocul lor diafan și plin de mireasma veșniciei: 
Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ 
pace între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14).

Drumul spre Nașterea Domnului trebuie să 
fi e caracterizat de nădejde. Speranța, ca expresie 
a încrederii în Dumnezeu, ne cheamă să nu 
capitulăm cu nici un chip și are rolul de a ne 
îndruma pe acest drum. De aceea este importantă 
conectarea noastră la sursa cea mai sigură de 
ghidaj duhovnicesc: Biserica. De fapt, drumul 
nostru comun către Crăciun ne preface pe toți 
în membrii Bisericii celei Una, al cărei Cap - 
Mântuitorul Hristos Se pogoară trupește în această 
lume. Gândurile și faptele noastre trebuie, așadar, 
să aibă în vedere Întruparea Domnului. Venirea 
Domnului în trup este adevărul fundamental al 
credinței noastre. Atingerea Sa de Creație, fără 
să se confunde cu ea, reprezintă șansa lumii și a 
oamenilor să-L descopere și să-L redescopere, 
an de an, zi de zi, clipă de clipă, pe Mântuitorul 
Hristos - Pruncul născut în peștera Betleemului, 
ce devine astfel nădejdea noastră pentru a întări 
convingerea că nu mai suntem singuri. Domnul 
Hristos știe de noi și Se pogoară în mijlocul nostru. 
Vine în chip smerit, pentru a da tuturor șansa 
revelării Sale, așteptând răbdător credincioșia, 
fi delitatea noastră.

ÎN DRUM SPRE 
BETLEEMMărul– ”Un măr pe zi ține medicul 

departe”, spune o zicală. Mărul este 
de departe cel mai important fruct. Este la 
îndemâna tuturor și poate fi  considerat o 
”farmacie naturală” deoarece este o bogată 
sursă de potasiu, care ajută la sănătatea inimii, 
calciu, fi er, fosfor, magneziu, zinc, cupru, 
conține polivitamine-A, B1, B2, C, conține 
pectină care ajută la reducerea nivelului de 
colesterol din sânge, prevenind depunerea 
de colesterol pe pereții vaselor de sânge și 
apariția aterosclerozei. Fibrele din măr și din 
coaja acestuia facilitează digestia, tranzitul 
intestinal, previne constipația, hemoroizii. Prin 
conținutul ridicat de antioxidanți, fl avonoide, 
polifenoli, ajută la prevenirea anumitor tipuri 
de cancer, întârzie procesul de îmbătrânire al 
organismului. Așadar, un măr pe zi contribuie 
la menținerea sănătății.

Ananasul-are propietăți antiinfl amatorii, 
purgative, detoxifi ante, antidepresive. 

Consumul frecvent de ananas ar putea ajuta 
și la prevenirea degenerescenței maculare, a 
astmului, hipertensiunii arteriale, prevenirea 
constipației, scade colesterolul, întărește 
sistemul imunitar. Are efect antiinfl amator 

datorită conținutului de bromelină ce 
scade infl amația și calmează durerile 
articulare. Bromelina împiedică formarea 
cheagurilor de sânge, responsabile 
de formarea cheagurilor și apariția 
trombozelor, a accidentelor vasculare 
cerebrale, a bolilor cardiovasculare. 
Conține acid citric, acid malic, vitaminele 
A, B, B1, și C, betacaroten, mangan, 
potasiu, calciu, magneziu, iod, fosfor.

Banana-este un energizant a 
organismului, cu multiple benefi cii, 

multe dintre ele unice. Conține vitamina B6 ce 
reglează nivelul de glicemie din sânge, vitamina 
C, potasiu, fi bre alimentare, proteine, acid folic, 
magneziu, vitamina A, fi er, niacina. Consumul 
de banane ajută la ameliorarea simptomelor 
depresiei, reduce riscul de hipertensiune și 
accident cerebral, previne și tratează anemia, 
ameliorează simptomele gastrice, calmează 
sistemul nervos, pot fi  consumate în ulcerul 
gastric, poate preveni apariția cancerului renal, 
a bolilor osoase și degenerarea maculară.

Portocala– fructe exotice, adorate de 
copii și adulți deopotrivă, portocalele 

sunt bogate în nutrienți și ajută la întărirea 
sistemului imunitar. Fiind o bogată sursă de 
vitamina C este un puternic antioxidant în lupta 
cu radicalii liberi. Fibrele, potasiu, vitamina C, 
colina ajută la menținerea stării de sănătate și 
a sănătății inimii. Totodată, ajută la prevenirea 
acneei, fi ind bogată în vitamina A, stimulează 
producția de colagen prin conținutul ridicat 
de vitamina C. Previne îmbătrânirea pielii prin 
conținutul de antioxidanți, iar acidul citric 
hidratează pielea în profunzime.

Sursa: www.drbalint.ro

CEL MAI VALOROS DIAMANT VÂNDUT 
VREODATĂ LA O LICITAŢIE

Recordul anterior la preţul pe carat pentru un diamant roz, de 2.656.909 de dolari (pentru 
Winston Pink Legacy, de 18,96 carate, vândut în 2018), a fost întrecut de diamantul 

achiziţionat de data aceasta pentru o sumă mult mai mare. Diamantul Williamson Pink Star, 
de 11,5 carate, a fost adjudecat recent 
pentru aproximativ 57,7 milioane de 
dolari (453,2 milioane de dolari Hong 
Kong), la Sotheby’s Hong Kong. 

Este a doua cea mai valoroasă bijuterie 
sau piatră preţioasă vândută vreodată 
la o licitaţie, conform Forbes. Bijuteria 
a fost achiziţionată de un colecţionar 
american din Boca Raton, Florida, și a 
fost redenumită Rosenberg Williamson 
Pink Star.

Au fost mai multe persoane care au 
licitat pentru diamant la Centrul de 
Convenţii și Expoziţii din Hong Kong, 
inclusiv participanţi prin telefon.

Oferta de fructe este mai săracă pe timpul iernii, 
totuși avem de unde alege pentru a ne completa 

aportul de nutrienți necesari pentru întărirea 
sistemului imunitar, prevenirea unor afecțiuni și 
chiar tratarea altora.
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Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ PELAGHIE ANDREEAPELAGHIE ANDREEA – LOCUL 3 – LOCUL 3

 ȘI  ȘI ISTRATE MATEIISTRATE MATEI – LOCUL 8 – LOCUL 8  
LA CUPA 1 DECEMBRIE LA LA CUPA 1 DECEMBRIE LA 

FLORETĂ DE LA SATU MAREFLORETĂ DE LA SATU MARE

Sezonul din acest an al Ligii a 3-a la 
fotbal s-a încheiat odată cu disputarea 

partidelor din etapa cu numărul 15, în care a 
avut loc și derby-ul Seriei a 5-a, între echipele 
primele două clasate, echipele prahovene 
CS Blejoi și CSO Plopeni. Iată și rezultatele 
înregistrate:

SR Braşov – Olimpic Zărneşti 2-1. Au 
marcat: Mihai Ion (8, 10) / Nicolae Mariean 
(90+4 – penalty).

AFC Odorheiu Secuiesc – KSE Târgu 
Secuiesc 1-1. Au înscris: Zsolt Tanko (84 – 
autogol) / Erik Albu (76).

Olimpic Cetate Râşnov – CS Păuleşti 2-0. 
Marcator: Vlad Boţia (53, 84).

CS Blejoi – CSO Plopeni 2-1. Marcatori: 

Mihai Niţescu (2), Cosmin Munteanu (60) / 

Cătălin Vlad (51).
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – Kids 

Tâmpa Braşov 2-3. Golurile au fost marcate 
de Denis Renţa (3), Vlad Toma (75) / Rareş 
Sburlea (38), David Bugnar (50), Iulian 
Nechita (90+2).

Pe primele 4 locuri din clasament, care 
asigură participarea în play off , se afl ă, în 
ordine CS Blejoi – 38 de puncte, CSO Plopeni 
– 27 de puncte, Olimpic Cetate Râșnov – 24 
de puncte și SR Municipal Brașov -23 de 
puncte.

În acest week-end, la Satu Mare, s-a desfășurat Cupa 1 Decembrie la proba de fl oretă, 
sportivii de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, pregătiți de Claudiu Moldanschi, reușind 

o clasare pe podium. Astfel, la categoria fete U11, Pelaghie Andreea s-a clasat pe locul 3, iar 
la categoria U15 Istrate Matei a ocupat locul 8.

La această competiție au participat peste 200 de sportivi din România, Israel, Ungaria, 
Ucraina și Republica Moldova.

CLAUDIU TUDOR CLAUDIU TUDOR 
ESTE NOUL ESTE NOUL 

CONDUCĂTOR CONDUCĂTOR 
AL PETROLULUI AL PETROLULUI 

PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Întrunită luni, 5 decembrie a.c., Adunarea 
Generală a Asociaților Fondatori l-a mandatat 

pe directorul sportiv Claudiu Tudor să preia, pentru 
perioada imediat următoare, atribuțiile președintelui 
Costel Lazăr, care și-a depus demisia săptămâna 
trecută.

Totodată, AGA a stabilit ca prioritară demararea 
formalităților pentru transformarea Asociației în 
Societate pe Acțiuni, începând din vara anului 2023. 

“În acest sens, lansăm un apel către toți reprezentanții 
mediului de afaceri ploieștean și prahovean să vină 
alături de clubul nostru, într-un moment difi cil, orice 
sprijin urmând să se regăsească, în formă ofi cială, în 
viitoarea structură juridică a societății. Doar împreună 
putem duce mai departe istoria FC Petrolul Ploiești!”, 
se arată într-un comunicat al clubului.

CS BLEJOI ȘI CS BLEJOI ȘI 
CSO PLOPENI DOMINĂ ÎNTRECEREACSO PLOPENI DOMINĂ ÎNTRECEREA

Noul format al Cupei României la fotbal a adus 
mai mult suspans unei competiții care, de-a 

lungul timpului, a furnizat destul de multe surprize. 
În acest sezon, Petrolul Ploiești a spus adio competiției 
în faza grupelor, dar toată sufl area galben-albastră este 
convinsă că o califi care în play off -ul campionatului ar 
fi  o reușită infi nit mai mare în comparație cu accederea 
în faza eliminatorie din primăvară a Cupei. 

Poate că acesta este și motivul pentru care antrenorul 
Nicolae Constantin a preferat să utilizeze în meciul de 
marți, de pe arena Ilie Oană, cu FC U Craiova 1948, o 
parte dintre jucătorii care au evoluat mai puțin în acest 
sezon.

La mijlocul săptămânii viitoare, pe Arena Națională 
din capitală, Petrolul va întâlni Rapid în campionat, 
într-un meci care ar putea consolida poziția de play 
off  deținută acum. Dincolo de rivalitatea de decenii 
dintre cele două formații, acum sunt în joc și puncte 
vitale în clasament pentru atingerea obiectivului mai 
sus menționat. Așadar, o săptămână de pregătire și de 
speranță. HAI PETROLUL!

MIZA PENTRU MIZA PENTRU 
PETROLUL: PLAY OFF-ULPETROLUL: PLAY OFF-UL

Petrolul Ploiești părăsește ediția din 
acest an a Cupei României la fotbal, 

după ce a pierdut ultimul joc din Grupa 
A, 0-1 cu FC U Craiova 1948, disputat pe 
stadionul  ”Ilie Oană” din Ploiești.

Craiovenii acumulează 7 puncte și se 
califi că mai departe în competiție alături de 
liderul grupei, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. 

Unicul gol s-a marcat în minutul 81, când 
Bahassa a  avansat în stânga, a pătruns în 
careu și a centrat pe jos în centru, iar Gabriel 
Iancu pune latul și trage din 10 metri, mingea 
e ușor deviată și îl păcălește pe Leitner, care 
a plonjat în stânga, dar nu a ajuns mingea.

Petrolul: Leitner – Pashov (J. Pătrașcu 89’), 
Alb. Olaru (cpt.), Mathaus, Huja, Velisar – 
Cebotaru, L. Dumitriu (Cioiu 82’) – M. Bratu 
(Tucaliuc 63’), Irobiso (Măzărache 82’), 
Grozav (Budescu 63’). Rezerve neutilizate: 

Jercălău – Borța, Meijers, Tolea. Antrenor: 
Nicolae Constantin.

”FC U” Craiova: Gurău – R. Negru (Ric. 
Grigore 86’), Paramatti, Andre Duarte, 
Huyghebaert – Dr. Albu, Asamoah – Baeten 
(Aur. Chițu 46’), Bauza (cpt.), Van Durmen 
(Bahassa 69’), G. Ganea (Gab. Iancu 46’). 
Rezerve: Mogoșanu – I. Zanfi r, Blănuță, 
Blidar, Vl. Achim. Antrenor: Nicolo Napoli.

Au arbitrat: Horațiu Mircea Feșnic (Cluj-
Napoca), Valentin Avram (Bucureşti) și 
Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). Arbitru 
VAR: Sorin Costreie (Buft ea). Arbitru 
AVAR: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu 
Vâlcea). Arbitru de rezervă: Lucian Rusandu 
(Sfântu Gheorghe). Observator de arbitri: 
Andrei Ioniță (Bucureşti). Delegat de joc: 
Camelia Nicolae (Bucureşti).

PETROLUL PĂRĂSEȘTE PETROLUL PĂRĂSEȘTE 
CUPA ROMÂNIEICUPA ROMÂNIEI
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PRIMII PAȘI PRIMII PAȘI 
ÎN TENIS, ÎN TENIS, 
DE PAUL DE PAUL 

TETILEANUTETILEANU
Într-o lume tot mai mult dominată de 

psihoza internetului, la Timișoara s-a 
lansat o carte extrem de interesantă atât 
pentru pasionații de tenis, cât și pentru 
profesioniștii din domeniu.

„Primii pași în tenis» este titlul lucrării lui 
Paul Tetileanu, apărută la editura Art Press, 
cartea prezentând în cele mai mici amănunte 
un joc ce se practica la începuturile sale doar 
la curțile regilor și palatelor artistocraților și 
care a ajuns unul dintre cele mai îndrăgite 
sporturi de pe planetă.

„Ideea scrierii acestei cărți a pornit în urmă 
cu mai multă vreme, când mi-am amintit de 
perioada primilor ani de juniorat, perioadă 
când în România nu existau sufi ciente 
materiale informative despre jocul de tenis, 
la care un copil să aibă acces. Chiar și atunci 
când intra în posesia acestor materiale, ele 
conțineau multă informație tehnică, însoțită 
de puține imagini, ceea ce le făcea neatractive 
pentru copii. Din acest motiv am încercat să 
aduc în această lucrare informații utile pentru 
antrenori și părinți, dar în același timp să o 
fac interesantă și atractivă pentru copiii care 
practică sau își doresc să cunoască tainele 
acestui frumos sport.

Conștietizând că puțină lume are 
cunoștințe despre originile jocului de tenis, 
am decis ca această lucrare să nu înceapă 
fără să abordez acest subiect. Ulterior am 
prezentat materialele necesare practicării lui, 
precum și loviturile tehnice de bază. Alături 
de acestea din urmă, am încercat să prezint 
și unele lovituri mai puțin utilizate, dar foarte 
apreciate, atât de copii, cât și de publicul 
amator. Cum antrenamentul unui jucător 
nu se oprește doar la partea tehnică, am 
făcut o scurtă trecere în revistă și a celorlalte 
componente ale antrenamentului, pregătirea 
fi zică, teoretică, psihică, tactică și refacerea, 
dar și a unei componente care nu trebuie 
deloc neglijată, alimentația», spune autorul 
în prefața lucrării.

Paul Tetileanu, autorul acestei cărți, are 42 
de ani și peste 20 de ani de antrenorat. De 15 
ani este antrenor la CSM Timișoara.

BRIANA PĂUN, BRIANA PĂUN, 
BILANȚ BOGAT LA BILANȚ BOGAT LA 

CONCURSUL ŢĂRILOR CONCURSUL ŢĂRILOR 
CENTRAL EUROPENE CENTRAL EUROPENE 

DE LA PRAGADE LA PRAGA
România s-a clasat pe locul al doilea atât în 

competiţia feminină, cât şi în cea masculină 
la Concursul Ţărilor Central Europene de natație, 
de la Praga, care a avut loc în acest weekend, la 
acest succes contribuind și sportiva secţiei de 
nataţie a CSM Ploieşti, Briana Păun, a făcut parte 
din lotul naţional de juniori mici al României.

Briana a contribuit cu o medalie de argint 
cucerită în proba de ştafetă 4×200 metri liber 
(timp 8:29.67 minute), cu două locuri 5 obţinute 
la 400 metri mixt (timp 5:05.89 minute) şi 200 
metri fl uture (timp 2:23.62) şi un loc 7 ocupat în 
proba de 100 metri fl uture (timp 1:04.86)!

Totodată, Briana a ocupat locul al 22-lea în 
clasamentul celor mai bune performanţe ale 
fetelor (din 61 de sportive), fi ind devansată de 
numai cinci concurente născute în 2009, ca şi ea, 
celelalte 16 fi ind cu un an mai mari.

Delegaţia României a fost alcătuită din 20 de 
sportivi şi 6 antrenori, printre aceştia din urmă 
numărându-se şi coordonatoarea secţiei de înot a 
CSM Ploieşti, Tamara Costache.

În vârstă de 13 ani, Briana Păun a obţinut, în 
vară, cinci titluri de campioană naţională (800 m 
liber, 400 m liber, 400 m mixt, 200 m fl uture şi 
200 m liber), trei de vicecampioană (200 m mixt, 
ştafetă 4×100 m liber şi ştafetă 4×100 m mixt) 
şi două medalii de bronz (200 m bras şi 200 m 
spate) cu prilejul Campionatului Naţional de 
înot în bazin de 50 m pentru cadeţi, desfăşurat la 
Târgovişte.

***
În acest weekend, sportivii secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti au participat la cel de-al doilea 

concurs din cadrul Cupei Mondiale de Juniori şi Neo-Seniori din acest an, desfăşurat, la fel ca în 
urmă cu o săptămână, la Seinajoki, în Finlanda. Rezultatele celor trei băieţi antrenaţi de Marius Băcilă 
au păstrat linia competiţiei anterioare, Adrian Fierar reuşind, chiar, să-şi îmbunătăţească sensibil 
clasările la 1500 metri (locul 19, faţă de 28) şi 3000 de metri (locul 15, faţă de 23). În plus, concurând 
alături de Cosmin Nedelea (Corona Braşov), Eduard Niţu şi Adrian Fierar au reuşit să ocupe locul 
al 2-lea în concursul pe echipe al Neo-Seniorilor (Under 23 ani), după Republica Cehă şi înaintea 
Ungariei şi a Norvegiei.

Eduard Niţu: Locul 11 la 500 metri (38.18 secunde) şi locul 13 la 1000 metri (1:16.53 minute)
Adrian Fierar: Locul 19 la 1500 metri (2:00.27 minute) şi locul 15 la 3000 metri (4:15.60 minute); 

Locul 11 în semifi nala de la Mass Start (5:51.99 minute)
Sebastian Mihalache: Locul 32 la 500 metri (40.23 secunde) şi locul 44 la 1000 metri (1:23.48 

minute); Locul 14 în semifi nala de la Mass Start (5:53.94 minute).

Campionatul județean Liga A Prahova la fotbal a ajuns la fi nal, odată cu disputarea meciurilor 
restante, care s-au încheiat cu următoarele rezultate: Voința Vărbilău – CSO Băicoi 1-4, 

Tricolorul Breaza – AFC Brebu 3-1, CSC Berceni – CSO Boldești 2-6.
La fi nele sezonului de toamnă, CSO Tricolorul Breaza este lider cu 44 de puncte, urmată de CS 

Câmpina – cu 41 de puncte și de Petrolul 95 Ploiești, cu 40 de puncte.

                FINAL DE SEZON DE                 FINAL DE SEZON DE 
TOAMNĂ ÎN LIGA A PRAHOVATOAMNĂ ÎN LIGA A PRAHOVA
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Deputatul Mihai Lasca, 
fost AUR, a trimis către 

Autoritatea Aeronautică Civilă o 
interpelare în care solicită să i se 
explice ce sunt „liniile albe de pe 
cer lăsate în urmă de avioane, ce 
substanțe chimice conțin, care este 
scopul pulverizării acestora pe cerul 
României, precum și cine efectuează 
aceste pulverizări”. Autoritatea i-a 
trimis un răspuns ironic în care 
îl invită să folosească un cod QR 
pentru a accesa niște explicații în 
limba engleză de pe site-ul NASA.

-Te holbezi acum, mon cher,
Ce-or fi  liniile pe cer?
Eu mă-ntreb în ăst moment
Ce cauți tu în Parlament!
Dacă vrei însă, drăguță,
Să știi de-aia liniuță,
Era râsul lui Dorel,
Că-i unul mai prost ca el...

Cancelarul Austriei, Karl 
Nehammer, a declarat că 

„mai e nevoie de timp” pentru a da 
un vot pozitiv aderării României și 
Bulgariei la Schengen. El a repetat 

argumentele ministrului austriac 
de Interne privind migranții: 
„avem 75.000 de imigranți ilegali 
neînregistrați în Austria. Asta 
înseamnă că au sărit granița externă 
a Uniunii Europene.Trebuie întâi 
să răspundem la aceste întrebări de 
securitate.”

-Migranții ăia, s-avem scuze,
Puteau veni mii de oriunde.
Dar vouă, dacă nu greșesc,
Vă pute petrolul românesc!
Ștrengarilor, aveți gânduri 

obscure...
Mai vreți cumva niște pădure?

Niculae Bădălău, băiatul 
deștept din PSD, a fost 

reținut de procurorii DNA pentru 
acuzațiile de dare de mită și trafi c 
de infl uență, ambele fapte fi ind 
săvârșite din calitatea de consilier 
de conturi și vicepreședinte al 
Autorității de Audit din cadrul 
Curții de Conturi, poziții pe care 
le-a ocupat cu sprijinul partidului. 
Abia la vreo 10 zile însă colegii s-au 
îndurat să-l revoce din postul călduț 
oferit în instituția care veghea la 
corectitudinea din primării... Asta 
se întâmpla fi x când Marcel Ciolacu 
vorbea despre coloana vertebrală 
a PSD, pe care Iohannis și PNL au 
vrut să o găurească (sic?)

-Marcel vorbea despre coloană
Printre ai lui mulți dregători.
Nu-l contrazic din simplă toană:
Are coloană, dar de infractori.

Prefectul Capitalei, Toni 

Greblă, zice că s-ar putea 

să dârdâim la iarnă: „dacă vom 

avea temperaturi scăzute, de -20 

de grade Celsius, timp de două 

săptămâni, riscăm să facem frigul 

în locuințe. România are resurse 

alternative pentru a produce curent 
numai pentru cinci zile în cazul unui 
blackout.”

-Dacă ar fi  după voi,
Ne-am face la iarnă sloi,
Dar natura este bună
Avem de la ea căldură.

George Simion a anunțat 
că formațiunea sa politică 

pune la dispoziția simpatizanților 
„carduri AUR”, a căror valabilitate 
este de un an și care costă 100 de lei. 
Potrivit lui Simion, cardurile pot fi  

procurate de toți românii, afi liați 
politic sau nu, care doresc să susțină 
partidul, iar ținta ar fi  de 100.000 
de posesori la anul, cât să asigure 
transformarea AUR „de la o stare 
de spirit într-o mișcare politică 
capabilă să câștige următoarele 
alegeri.”

-Cumva ești left er, Simioane
De vii cu o așa gargară?
La carduri nimeni nu se-avântă...
De vrei bani, mai fă o nuntă!

Toți producătorii agricoli 
care nu sunt fi scalizați nu 

vor mai avea dreptul să își lucreze, 
practic, pământul dacă nu fac 
contract cu o fi rmă care prestează 
servicii agricole. O ordonanță 
de urgență semnată de ministrul 
PSD al Agriculturii, Petre Daea, 
instaurează pedeapsa cu închisoare 
de la 1 la 5 ani și amenzi de până la 
15.000 de lei pentru micii fermieri 
care aplică tratamente de protecția 
plantelor (erbicide, insecticide, 

fungicide etc.).
-Tâmpiți îs mulți și fel de fel,
Tâmpiți mai mari, tâmpit mai 

mititel.

Cu zeci de mii de tratamente,
Niciunul, zău, nu e ca Petre!

Cică Guvernul vrea să impună 
o taxă pe soare pentru toți 

cei care și-au montat panouri solare 
sau alte sisteme prin care-și asigură 
independent energie sau apă caldă. 
Adică să taxeze oamenii și energia 
pe care o produc pentru propriul 
consum. Deci în loc să încurajeze 
populația să folosească energia 
verde și sursele alternative, că lasă 
în pace sistemul energetic național, 
și așa crizat cu prețurile, PSD și PNL 
se gândesc să impoziteze soarele, de 
parcă l-ar fi  adus și pus ei pe cer.

-V-au taxat iarba și vaca,
Mărul, casa și chiar sapa,
Dar taxă pe raza de soare
Cine-n lume a pus oare?

N-a-ndrăznit asta nici dracu`,

În afară de Ciolacu,
De Ciucă și Honor,

Din Guvernul Horror.

M-apucă niște fi ori
Că vă pun taxă pe nori,
Ba și privitul la stele
Iese cu niște lovele.

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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