
„Niciodată nu te împrieteni cu un om pe care nu îl poţi respecta.”

- Culese de Tata -   

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE 
CA DOBITOACELE CARE PIER”                                        Psalm 49,  20
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Cum se Cum se 
prăbuşeşte prăbuşeşte 

Occidentul?Occidentul?

81 DE MILIOANE 
DE LEI PENTRU DE LEI PENTRU 
RENOVAREA RENOVAREA 
PALATULUI PALATULUI 
CULTURIICULTURII

7 SĂLI DE OPERAȚIE 
CU APARATURĂ DE 
ULTIMĂ GENERAȚIE

Primăria Ploiești se Primăria Ploiești se 
apucă, în sfârșit, de apucă, în sfârșit, de 

investiții serioase!investiții serioase!

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

Urmează zile încărcate 
de emoție. Crăciunul, 

trecerea dintre ani, Sf Ioan. Este 
cazul să lăsăm, măcar în aceste 
două-trei săptămâni, la o parte, 
tot și pe toți cei  care ne-au 
făcut, cu voie sau fără de voie, 
rău.

Este, în primul rând, 
momentul unei introspecții. Să 
ne punem întrebarea ce n-am 
făcut noi cum trebuie sau ce nu 
am făcut îndeajuns. Iar după ce 
știm unde avem noi de îndreptat 
ceva în propria viață să ne 
îndreptăm privirea spre exterior.

Poate nu am fost sufi cient 
de buni în a ne face meseria, 
poate că am avut prea multe 
orgolii, iar asta ne-a orbit în a 
vedea adevărul ori perspectiva 
celuilalt, poate am cedat 
prea repede din milă sau, 
dimpotrivă, am reacționat din 
trufi e în fața unor persoane care 
nu meritau, iar asta i-a rănit 
pe cei care, la rândul lor, nu 
meritau. Poate că am favorizat 
pe unii în fața altora,  poate 
am fost prea lacomi, poate că 
am plecat urechea acolo unde 
nu era cazul și nu am ascultat 
acolo unde trebuia, poate că 
nu am știut să renunțăm ori să 
spunem “nu”, sau poate am spus 
“da” de prea puține ori, poate că 
nu ne-am vizitat destul de des 
părinții, poate că nu am spus 
atunci când trebuia “iarta-mă!”, 
și nici cui trebuia “te iubesc!”.

UN AN NOU FERICIT!UN AN NOU FERICIT!
Ziarul

vă urează

Parteneriat între CJ Prahova Parteneriat între CJ Prahova 
și CNAIR pentru centurile de și CNAIR pentru centurile de 

la Comarnic și Azuga-Buștenila Comarnic și Azuga-Bușteni

Pe 12 decembrie a fost o zi bună pentru  Ploiești. 
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, Cseke Attila și președintele Consiliului 
Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au semnat 
contractul de fi nanțare pentru reabilitarea, restaurarea, 
modernizarea și consolidarea Palatului Culturii. Proiectul 
va benefi cia de  fonduri europene, prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR),  având o valoare 
de 81 milioane lei. Investiția va consta în lucrări de 

consolidare, modernizare, efi ciență energetică etc. Iulian 
Dumitrescu a declarat: „Ne dorim ca Palatul Culturii să 
devină un punct de atracție pentru vizitatorii din țară și 
din străinătate, dar și un loc important pentru promovarea 
și conservarea patrimoniului cultural al județului Prahova. 
Acest proiect reprezintă un pas important în direcția 
modernizării  infrastructurii  culturale a Ploieștiului și 
în consolidarea rolului acestui oraș ca punct de reper al 
culturii din regiune.”

Consiliul Județean Prahova a fi nalizat o parte din lucrările la blocul 
operator de la Spitalul Județean de Urgență „Dr.Constantin Andreoiu” 

Ploiești. Mai exact, au fost date în 
folosință primele 7 săli de operații 
ultramoderne, iar alte 6 săli 
destinate intervențiilor chirurgicale 
sunt în curs de renovare și dotare 
cu echipamente de ultimă generație. 
Finanțarea a fost asigurată de 
Consiliul Județean Prahova și OMV 
Petrom.

Biroul Permanent Județean al PNL a decis, cu 20 de 
voturi din 27, suspendarea din partid a primarului 

Ploieștiului, Andrei Volosevici, pentru 6 luni. Hotărârea 
este una care nu are consecințe nici pentru primar, dar 
nici pentru PNL. Adică: Volosevici nu pierde mandatul, 
dar acum chiar are cale liberă să își atace propriul partid 
(nu că până acum s-ar fi  sfi it!), PNL  face doar un joc 
de imagine, fi indcă chiar excluderea nu conduce la 

pierderea de 
către primar 
a funcției. 
Decizia PNL 
era oarecum 
de așteptat, date fi ind tensiunile dintre Volosevici și 
consilierii locali, dar și dintre acesta și conducerea PNL, 
mai cu seamă Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase. 

VOLOSEVICI, SUSPENDAT 
PENTRU 6 LUNI DIN PNL
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DEZBATERE 
PUBLICĂ, 

ASTĂZI, PENTRU 
TAXELE LOCALE

Astăzi, cu începere de la ora 12.00, Serviciul Public 
Finanțe Locale Ploiești organizează dezbaterea 

publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 

Aceasta se va desfășura pe platforma ZOOM, iar 
directorul executiv al SPFL va răspunde întrebărilor 
cetățenilor. Proiectul de hotărâre, plus anexele, mai poate 
fi  consultat  pe site-ul www.spfl .ro și pe site-ul Primăriei 
Ploiești- www.ploiesti.ro. De asemenea, până astăzi 
au fost primite propuneri și direct, la sediul instituției, 
dar și pe adresa de mail. La dezbaterea publică sunt 
invitați să participe toți cei interesați: cetățeni ai orașului, 
persoane fi zice și juridice, organizații ale societății 
civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți 
ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice 
interesate. Pentru acces la platforma ZOOM este necesar 
ca persoanele interesate să comunice adresa de email 
pentru a primi link-ul de conectare. Accesul la platforma 
electronică se poate face în ziua și la ora desfășurării 
dezbaterii, accesând link-ul primit cu cel mult 5 minute 
înainte de demararea acesteia. 

PARTENERIAT ÎNTRE CJ PRAHOVA 
ȘI CNAIR PENTRU CENTURILE DE 
LA COMARNIC ȘI AZUGA-BUȘTENI

La semnarea parteneriatului, care s-a transformat, 
cum obișnuim noi, într-o mică festivitate, Iulian 

Dumitrescu a amintit despre sloganul liberal din campania 
electorală, „Prahova pe primul loc” și, evident, nu se 
putea să nu pomenească despre standarde. Și nu oricare, 
ci musai europene: „Prahova pe primul loc înseamnă să 
avem o infrastructură rutieră la standarde europene. Mă 
bucur că Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, sprijină 
dezvoltarea județului nostru prin fi nanțarea proiectelor pe 
care le-am asumat în 2020: construcția centurilor ocolitoare 
pentru localităţile Comarnic, Azuga și Bușteni. Sper ca, odată 
ce aceste lucrări vor fi  gata, să spunem adio cozilor de pe 
Valea Prahovei. Sunt proiecte importante pentru dezvoltarea 
economică a județului, care vor genera locuri de muncă și 
vor atrage investitori. Îi mulțumesc domnului ministru 
Sorin Grindeanu, care dă dovadă de viziune și înțelepciune 
fi nanțând aceste lucrări cruciale pentru Prahova. A înțeles că 
împreună- Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean 
Prahova-putem produce impact național, regional și local în 
dezvoltarea infrastructurii de transport rutier.”

Consiliul Județean a oferit și câteva detalii despre 
proiect. Astfel, în baza acordului de parteneriat cu CNAIR, 

CJ Prahova va scoate la licitație, în zilele următoare, cele 
două obiective de investiții. Centura Comarnicului va 
avea 5,860 km și va fi  fi nalizată în doi ani de la semnarea 
contractului de proiectare și execuție. Drumul de acces 
rutier complementar de la Bușteni și Azuga va avea 
9,434 Km și va fi  fi nalizat în trei ani. Lucrările presupun 
construcția părții carosabile, a unui semitunel, a unor 
poduri, podețe, pasaje subterane și supraterane, intersecții 
simple cu străzile locale și giratorii la intersecția cu DN1, 
lucrări de apărări de maluri, terasamente de consolidare 
versanți etc.

Studiile de fezabilitate pentru ambele obiective au 
fost deja realizate de CJ Prahova și au primit avizul 
comisiei tehnico-economice de la CNAIR. Proiectele sunt 
complementare celor pe care Ministerul Transporturilor 
urmează să le dezvolte în anii următori pe Valea Prahovei.

Finanțarea, cum spuneam, este asigurată de Ministerul 
Transporturilor, prin CNAIR, din fonduri europene, 
prin Programul Operațional de Transport 2021-2027, iar 
valoarea estimată a acestor lucrări este de 341 milioane lei 
pentru centura de la Comarnic și aproape 838 milioane lei 
pentru varianta Azuga-Bușteni.

Președintele Consiliului Județean Prahova, 
Iulian Dumitrescu și directorul Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR), Cristian Pistol, au semnat, săptămâna 
trecută, un acord de parteneriat care prevede 
că administrația publică județeană va construi 
drumurile necesare descongestionării circulației 
din zonele centrale ale orașelor Comarnic, 
Bușteni și Azuga, iar Ministerul Transporturilor, 
prin CNAIR, va fi nanța aceste lucrări din fonduri 
europene. La eveniment a participat și ministrul 
Transporturilor, Sorin Grindeanu. 

S-A DESCHIS 
PATINOARUL 
DE LA PARCUL 

MUNICIPAL VEST

De săptămâna trecută, a fost deschis patinoarul de la 
Parcul Vest, care  va funcționa zilnic, după următorul 

program: 09.00-10.00; 10.15-11.15; 11.30-12.30;12.45-13.45; 
14.45-15.45; 16.00-17.00; 17.15-18.15; 18.30-19.30; 19.45-
20.45; 21.00-22.00. În intervalul orar 13.45-14.45 vor avea loc 
activități de întreținere, iar la fi nalul fi ecărei serii, patinatorii 
vor avea obligația de a părăsi suprafața de rulare. Deoarece 
calitatea gheții este infl uențată de condițiile meteorologice, 
conducerea Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești 
Vest va putea modifi ca programul în funcție de condițiile 
existente la un moment dat. Tariful de acces este de 10 lei/ 
oră, preț stabilit prin HCL 268/30.08.2016. La Parcul Vest se 
vor putea închiria și patine, la tariful de 10 lei/oră.
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DOI TINERI, REȚINUȚI LA PLOIEȘTI 
PENTRU TÂLHĂRIE CALIFICATĂ ȘI 

FURT CALIFICAT
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 

Ploiești au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri 
bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie 
califi cată și furt califi cat. În fapt, în jurul orei 
19.00, polițiștii Secției nr.4 de poliție Ploiești au 
fost sesizați de către un tânăr în vârstă de 17 ani 
despre faptul că o persoană i-ar fi  smuls telefonul 
din mână și ar fi  fugit. „Polițiștii, deplasați la fața 
locului au constatat că cele sesizate se confi rmă, 
iar din primele verifi cări a reieșit faptul că 
tânărul în cauză, în timp ce se afl a pe Bulevardul 
Independenței din municipiu, ar fi  scos telefonul 
mobil din buzunar, moment în care, un alt tânăr 

a venit din spatele său și i l-ar fi  smuls, ulterior 
fugind într-o direcție necunoscută. Totodată, 
din verifi cări, a reieșit faptul că tânărul căruia 
i s-a sustras telefonul mobil, în momentul în 
care alerga după celălalt ar fi  scăpat rucsacul, 
fi ind și acesta sustras de un alt tânăr”, a precizat 

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 
urma investigațiilor efectuate, polițiștii au reușit, 
la scurt timp, depistarea persoanelor bănuite de 
comiterea faptelor, ca fi ind doi tineri cu vârstele 
de 17, respectiv 24 de ani, ambii din comuna 
Poienarii Burchii. „Cei doi au fost conduși la 
sediul unității de poliție în vederea audierii. 
Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate. 
În urma probatoriului administrat, față de 
aceștia a fost luată măsura reținerii pentru 24 de 
ore, urmând să fi e prezentați unității de parchet 
competente pentru luarea unei alte măsuri 
preventive. În cauză, cercetările sunt continuate 
de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de tâlhărie califi cată și furt califi cat”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.
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ELABORAREA ELABORAREA 
PLANURILOR DE PLANURILOR DE 

ATENUARE ȘI ATENUARE ȘI 
ADAPTARE LAADAPTARE LA  

SCHIMBĂRI CLIMATICESCHIMBĂRI CLIMATICE

Consiliul Județean Prahova (benefi ciar), 
Primăria Ploiești, Universitatea 

Politehnică București și University of Iceland, 
au derulat proiectul „Elaborarea planurilor 
de atenuare și adaptare la schimbări climatice 
în județul Prahova (AtenuareClimPh)”. 
Obiectivul general l-a reprezentat creșterea 
capacității județului Prahova, cu precădere a 
orașului Ploiești, de a face față provocărilor 
cauzate de schimbările climatice și necesitatea 

de adaptare, precum și nevoii de atenuare 
a efectelor acestora, prin integrarea 
cunoștințelor despre acest fenomen în plan 
local și creșterea gradului de conștientizare la 
nivelul administrației și comunității locale, 
reducând astfel efectele adverse ale poluării. 
Proiectul a costat 605.000,00 lei, din care 
valoarea totală eligibilă nerambursabilă din MF 
SEE (85%) a fost 514.250,00 lei, iar valoarea 
eligibilă nerambursabilă din bugetul național 

(15%) -90.750,00 lei. Acesta a fost derulat de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin 
Programul RO-Mediu „Mediu, Adaptare la 
Schimbări Climatice și Ecosisteme”, fi nanțat 
prin Mecanismul Financiar al Spațiului 
Economic European (SEE) 2014-2021. 
Rezultatele proiectului au condus la realizarea 
unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări 
climatice în județul Prahova, respectiv, pentru 
municipiul Ploiești.

BANI DE LA 
CJ PENTRU 10 
COMUNE DIN 

PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova a aprobat 
repartizarea pe unități administrativ- 

teritoriale a 594,64 mii lei, reprezentând sume 
defalcate din impozitul pe venit încasate 
suplimentar în anul 2022. Banii servesc la 
susținerea programelor de dezvoltare locală, 
a programelor de infrastructură care necesită 
cofi nanțare locală. Localitățile care benefi ciază 
de acest ajutor sunt: Apostolache-50,00 mii lei, 
Boldești Grădiștea-50,00 mii lei,  Cărbunești-50,00 
mii lei, Ceptura-72,32 mii lei, Gura Vadului-50,00 
mii lei, Olari-72,32 mii lei, Provița de Sus-50,00 
mii lei,  Salcia-100,00 mii lei, Sălciile-50,00 mii lei 
și Tinosu 50,00 mii lei.

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

Ă Ă Â Ă Ă Â

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Primarul municipiului Câmpina, Alin Moldoveanu, a semnat un nou contract de fi nanțare la 
ADR Sud-Muntenia, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Este vorba 

despre înfi ințarea unui centru comunitar integrat medico-social, un proiect în valoare totală de 
2,16 milioane de lei, din care fi nanțarea nerambursabilă se ridică la 1,380 mil. lei. Centrul va 
servi pentru servicii de promovare a sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și 
față de serviciile medicale, 
planifi care familială, nutriție), 
consiliere medicală și socială, 
servicii medicale de profi laxie, 
asistență la domiciliu a 
gravidei, nou-născutului și 
mamei, a pacientului cronic și 
a vârstnicului, în completarea 
asistenței medicale primare. 
Alin Moldoveanu a declarat 
că, prin înfi ințarea acestei 
entități, municipalitatea 
câmpineană dorește să fi e mai 
aproape de oamenii afl ați în 
nevoie, prin oferirea gratuită 
a sprijinului medical califi cat.

CENTRU MEDICO-SOCIAL LA CÂMPINA
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INCENDIU VIOLENT ÎN 

PLOIEȘTI. TREI CASE AU 
FOST AFECTATE DE FOC
Pompierii militari au fost solicitați 

să intervină pentru stingerea unui 
incendiu violent care a cuprins o 
casă situată pe strada Meșter Manole 
din Ploiești. Pompierii prahoveni 
au acționat pentru localizarea și 
lichidarea incendiului. Acesta se 
manifestă violent, pe o suprafață 
de aproximativ 150 mp, existând 
pericolul de propagare la vecinătăți. 
„Progresiv, pentru gestionarea 
operativa a evenimentului, au 
fost mobilizate cinci autospeciale 

de stingere, o descarcerare și o 
ambulanță SMURD”, a precizat 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Prahova, care a anunțat 
că au fost afectate trei case, pe o 
suprafață totală de 350 mp.

INCENDIU ÎNTR-UN 
APARTAMENT DIN MIZIL
Pompierii militari din cadrul 

Detașamentului de Pompieri 
Mizil au fost solicitați să intervină 
pentru localizarea și lichidarea 
unui incendiu care a izbucnit 
într-un apartament al unui bloc 
situat pe Bulevardul Blajului din 
Mizil. Focul a izbucnit într-un 
apartament situat la etajul I al 
blocului. Comandantul intervenției 
a decis evacuarea persoanelor afl ate 
la etajele superioare, respectiv 
de la etajele 2, 3 și 4, casa scării 
fi ind puternic inundată cu fum. 

„Totodată, pompierii acționează și 
pentru ventilarea spațiilor inundate 
cu fum”, a precizat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Prahova. 
În total, potrivit ISU Prahova, au 
fost evacuaţi 11 adulți, precum și doi 
minori. Două persoane, respectiv 
un bărbat în vârstă de 44 ani și fi ul 
acestuia, în vârstă de 9 ani, au fost 
transportate la spital, prezentând 
suspiciune de intoxicație cu fum. 
La rândul său, mama minorului a 
fost asistată medical după ce a făcut 
un atac de panică. Femeia a mers la 
spital, dar în calitate de aparținător 
al minorului.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CÂT PLĂTIM LA 
ENERGIE DIN 2023

Președintele Klaus Iohannis a promulgat 
legea care stabilește noile plafoane de 

preț la energie valabile de la 1 ianuarie 2023. 
Astfel, de la anul, prețul fi nal facturat de 
către furnizorii pentru energia electrică va fi  
următorul:

-clienții casnici al căror consum lunar este 
cuprins între 0-100 kWh inclusiv plătesc 
0,68 lei/kWh;

-clienţii casnici al căror consum mediu 
lunar este de maximum 255 kWh plătesc 
0,80 lei/kWh;

-clienţii casnici al căror consum mediu lunar 
depășește 255 kWh/lună plătesc 1,3 lei/ kWh.

Benefi ciază de plafonarea prețului de 
0.68 lei/kWh următoarele categorii de clienți 
casnici:

-persoanele  care utilizează dispozitive, 
aparate sau echipamente medicale necesare 
efectuării tratamentelor, în baza unei cereri 

și a unei declaraţii pe 
propria răspundere. 
Prețul fi nal facturat 
plafonat se aplică de 
la data de întâi a lunii 
următoare celei în care 
s-au depus documentele 
menționate;

-cei care au în 
întreţinere cel puţin 3 
copii cu vârsta de până 

în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care 
urmează o formă de învăţământ, în baza unei 
cereri si a unei declaraţii pe propria răspundere 
(prețul fi nal facturat plafonat se aplică de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care s-au 
depus documentele menționate);

-familii monoparentale, care au în întreținere 
cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, 
respectiv 26 ani în cazul în care urmează o 
formă de învațământ.

De asemenea, vor benefi cia de plafonare de 
maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 
85% din consumul lunar realizat la locul de 
consum, diferența de consum lunar de energie 
electrică urmând a fi  facturată la prețul maxim 
de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declarației 
pe propria răspundere a reprezentantului 
legal pentru consumatorii:

-întreprinderile mici și mijlocii, astfel 
cum sunt defi nite în Legea nr.346/2004 

privind stimularea înfi ințării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modifi cările 
și completările ulterioare, denumite în 
continuare IMM-uri;

-operatorii/operatorii regionali ce prestează/
furnizează serviciile de utilități publice precum 
și Societatea de Transport cu Metroul București 
«Metrorex» - S.A.;

-operatorii economici din domeniul 
industriei alimentare, identifi cați prin cod 
CAEN 10, precum și cei din domeniul 
agriculturii și pescuitului, identifi caţi prin cod 
CAEN 01 și 03;

-autoritățile și instituțiile publice locale, 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 
și ale celorlalte organe centrale, companiile 
și societățile comerciale de interes județean, 
municipal sau local, regiile autonome și toate 
entitățile publice și private care prestează un 
serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt 
înfi ințate sau organizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, județelor, municipiului 
București;

-spitalele publice și private defi nite conform 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modifi cările și 
completările ulterioare;

-unitățile de învățământ publice și private, 
precum și creșele, furnizorii publici și privați 
de servicii sociale prevăzute în nomenclatorul 
serviciilor sociale.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Parlamentul României a aprobat o lege prin care TVA scade de la 19% la 5% 
pentru pompele de căldură, panourile fotovoltaice și panourile solare termice. 

Legea mai trebuie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Ofi cial 
pentru a se putea aplica. Noul act normativ  va modifi ca astfel art.291 alin.(3) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fi scal, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă 
livrărilor de pompe de căldură, panouri fotovoltaice și panouri solare termice, de 
la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare. Scopul declarat al legii 
este „reducerea consumului de energie electrică și a dependenței consumatorilor față 
de volatilitatea pieței de profi l”. Inițiativa legislativă a fost depusă de deputații USR 
Cristina Prună și Adrian Wiener și deputatul PSD Alfred Simonis.

TVA DE 5% PENTRU PANOURILE SOLARE  
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Ministrul Cseke Attila a semnat 
noi contracte fi nanțate prin 

componentele C5-Valul Renovării și C10-
Fondul Local din Planul Național de 
Redresare și Reziliență. Asta înseamnă 
că primăriile pot începe să facă imediat 
primii pași, respectiv, proiectarea și 
licitarea lucrărilor de execuție, cu tot ceea ce 
înseamnă consultanță, publicitate, dirigenție 
de șantier. Dacă însă vor tărăgăna lucrurile, 
cum au făcut până acum, inclusiv până 
într-acolo încât să piardă fondurile europene, 
degeaba au semnat aceste contracte.

Ploieștiul a primit acceptul pentru un 
proiect foarte important, prin componenta 
C10-Fondul Local, respectiv, „înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului 
public prin achiziționarea de autobuze 
electrice și stații de încărcare”, în valoare de 
62.926.775,65 lei. Tot prin C10, municipiul a 
mai semnat și contractul de fi nanțare pentru 
proiectul „Elaborare în format digital-GIS a 
PUZ-ului pentru municipiul Ploiești, zona 
centrală, în cuantum de 456.925,01 lei. Au mai 
fost semnate, săptămâna trecută, contracte 
de fi nanțare pentru mai multe comune, după 
cum urmează:

C5 Valul Renovării
-Cornu, renovare energetică moderată 

a clădirilor rezidențiale multifamiliale- 

3.684.608,16 lei;
-Breaza, renovare energetică 

moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale-7.909.231,40 lei;

-Plopu, renovare integrată a clădirilor 
publice, consolidare, modernizare, reabilitare 
și creștere efi ciență energetică și dotare Școala 
Gimnazială cu clasele I/VIII-2.604.589,74 lei 
lei;

-Puchenii Mari, renovare integrată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale, renovare 
integrată blocuri IAS și bloc A6-8.180.715,15 
lei;

-Poiana Câmpina, renovare integrată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale, bloc 
230,231 și 232 -11.256.171,98 lei.

C10, fondul local:
-Dumbrăvești, achiziţie microbuz și stații 

de încărcare electrice -1.757.403,90 lei;
-Măneciu, achiziție microbuze și stații de 

încărcare electrice în comunele Măneciu și 
Izvoarele- 3.514.807,80 lei;

-Dumbrava, achiziție microbuze și stații de 
încărcare electrice în comunele Dumbrava și 
Albești Paleologu-3.514.807,80 lei;

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

-Baba Ana, achizitie microbuze și stații de 
încărcare electrice în comunele Baba Ana și 
Fulga-3.514.807,80 lei;

-Breaza, achiziția de mijloace de transport 
public, autobuze electrice -8.833.883,60 lei

-Boldești Scăeni, servicii de actualizare a 
PUG-1.294.011,88 lei:

-Mănești, elaborarea/actualizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a teritoriului 
și de planifi care urbană -453.550,79 lei;

-Comarnic, elaborare PUG în format GIS 
-1.222.459,64 lei;

-Urlați, elaborare/actualizare în format GIS 
a documentelor de amenajare a teritoriului și 
de planifi care urbană -1.810.126,02 lei.

SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
15 KILOGRAME DE ARTICOLE 

PIROTEHNICE CONFISCATE DE 
POLIȚIȘTII PRAHOVENI 

Polițiștii Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice au depistat în 
fl agrant pe raza comunei Gherghița în dreptul 
unui parc de joacă, un bărbat, în timp ce oferea 
spre vânzare articole pirotehnice de diferite 
tipuri și categorii, fără a fi  autorizat în acest 
sens. „Astfel, asupra bărbatului de 49 de ani din 
comuna Gherghița, polițiștii au descoperit 241 
de articole pirotehnice categoriile P1, F2, F3 și 
F4, în cantitate de aproximativ 15 kilograme. 
Întreaga cantitate de bunuri a fost ridicată în 
vederea continuării cercetărilor. În cauză, a fost 

întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de orice operațiuni cu articole 
pirotehnice efectuate fără drept”, a anunțat 

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova care 
sfătuiește populația să-și protejeze copiii de 
petarde și artifi cii. „Încercaţi să vă protejaţi 
copiii prin a nu mai cumpăra sau manevra 
petarde sau artifi cii care le pot pune viaţa în 
pericol, supravegheaţi-i și explicaţi-le riscul 
la care se expun! Multe dintre obiectele 
pirotehnice mici pot fi  considerate foarte 
periculoase și vă pot răni sau chiar lăsa invalizi. 
Astfel de accidente au loc din păcate în fi ecare 
an, în special de sărbătorile de iarnă. Încercaţi 
să vă protejaţi copiii prin a nu mai cumpăra sau 
manevra petarde sau artifi cii care le pot pune 
viaţa în pericol”, este atenționarea lansată de 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PLOIEȘTIUL, SĂRIT 
DEOCAMDATĂ DE 
LA AJUTOARELE 

PENTRU 
TERMOFICARE

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, Cseke Attila, a aprobat 

repartizarea a 354.062.964,20 lei în vederea 
cofi nanțării, prin Programul Termofi care, a lucrărilor 
de modernizare, retehnologizare, extindere, 
respectiv de înfi ințare a sistemelor de alimentare 
centralizată cu energie termică a localităților. Din 
această sumă, municipiul Constanța benefi ciază de 
110.921.128,53 lei, iar pentru municipiul București 
se alocă 242.072.921,99 lei. De asemenea, din 
bugetul MDLPA, a fost alocat 1.068.913,68 lei pentru 
continuarea  lucrărilor de modernizare a unor rețele 
termice din municipiul Arad. Ploieștiul, deși stă pe 
un butoi de pulbere cu termofi carea, nu a contat nici 
de data aceasta în ochii Guvernului. Drept este că 
nici nu derulează vreo investiție. Cum se cunoaște, 
municipalitatea a solicitat peste 200 de milioane de 
la Guvern, dar nu pentru lucrări, ci pentru a plăti 
subvențiile datorate către Veolia.

MAI BUNI

Și sunt convins că acest “poate” 
este mai mult un “sigur”.

Pentru că nu suntem perfecți. 
Dar am putea fi i cât mai aproape de ceea ce trebuie, 
pentru a fi i cea mai bună variantă a noastră.

Abia apoi mă pot uita la cel de lângă mine și să-i 
găsesc vreo vină.

În defi nitiv suntem un întreg de sufl ete. Abia apoi 
apar interesele. Iar dacă vom știi să ne apropiem 
sufl etele, fi ind noi mai buni, vom reuși să-i facem și 
pe cei din jur mai buni.

Sărbători în pace, în liniște, în echilibru, cu 
înțelepciune, cu iubire și cu iertare!

PLOIEȘTIUL A PRIMIT 
FINANȚARE PRIN PNRR PENTRU 
UN PROIECT ÎN VALOARE DE  

62.926.775,65 LEI

Marius MARINESCU

Continuare din pagina 1

ALTE 16 CONTRACTE DE 
FINANȚARE AU FOST SEMNATE 

PENTRU  5 ORAȘE ȘI 11 COMUNE
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O AUTOUTILITARĂ S-A 
FĂCUT SCRUM PE DN1B, 

ÎN BUCOV
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care 
a cuprins o autospecială pe 
DN1B, pe raza comunei Bucov. 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență (ISU) Prahova a precizat 
că la fața locului au fost mobilizate 
două autospeciale de stingere 
cu apă și spumă și o ambulanță 
SMURD. Autoutilitara era 
încărcată cu carne, iar în vehicul 

se afl au două persoane. Din 
fericire, nicio persoană nu a fost 
rănită. Trafi cul rutier pe sensul 
de mers Buzău – Ploiești a fost 
blocat. 

ACCIDENT PE DJ 100 N, 
LA TEIȘANI. DOUĂ AUTO 

IMPLICATE
Accidentul rutier s-a 

produs pe DJ 100N, pe raza 
comunei Teișani, după ce două 
autoturisme au intrat în coliziune. 
Din primele verifi cări a reieșit 
faptul că un bărbat în vârstă de 
39 de ani în timp ce se deplasa cu 

un autoturism pe raza comunei 
Teișani ar fi  fost acroșat de un 
alt auto condus de un tânăr de 
21 de ani. „În urma producerii 
accidentului, conducătorul auto 
de 39 de ani a suferit vătămări 
corporale fi ind transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale 
de specialitate”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost 0. În zonă 
nu s-au înregistrat probleme de 
trafi c. 

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

Publicitate • Publicitate • Publicitate • PublicitateP

Proiectul este cofi nanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă 
pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de 
calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea 
de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul 
vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau 
informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței 
de muncă și promovarea unor căi de învățare fl exibile, inclusiv prin orientare 
profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectiv specifi c 
3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 
sectoarelor economice/ domeniilor identifi cate conform SNC și SNCDI ale 
angajaților, Apel nr.: POCU/860/3/12/ Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ 
competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor 
identifi cate conform SNC si SNCDI ale angajaților /12/Îmbunătățirea nivelului 
de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ 
domeniilor identifi cate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de cunoștințe/ 
competențe/ aptitudini ale angajaților IMM-urilor ce activează în sectoare 
economice cu potențial competitiv identifi cate conform SNC/domeniilor 
de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunea Sud-Muntenia, prin 
furnizarea de sesiuni de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale 
și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi acordarea de asistenţă specializată 
în vederea elaborării și introducerii de programe de învățare la locul de muncă 
în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competenţelor primare 
/ avansate în domeniul TIC. 

Principalele rezultate în urma implementării proiectului sunt:
R1 – 304 persoane (angajați ce benefi ciază de activitățile din cadrul 

proiectului ca GT) certifi cate, care și-au îmbunătățit nivelul de cunoştințe/ 
competențe/ aptitudini urmare a sprijinului primit.

R2 – 4 întreprinderi care au introdus programe de învățare la locul de 
muncă în domeniul alfabetizării  digitale și pentru dobândirea competențelor 
primare / avansate în domeniul TIC.

Valoarea totală a proiectului este de 4.063.690,41 lei, valoarea cofi nanțării 
UE: 3,965,212.53 lei (valoarea eligibila nerambursabilă din FSE: 3.370.430,67 
lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 594.781,86 lei).

Data începerii și data fi nalizării proiectului:11 noiembrie 2022 – 31 
decembrie 2023.

Grupul ţintă este compus din 320 de persoane - angajați cu contract 

individual de muncă, ce activează în întreprinderi care-și desfășoaraă 
activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice 
cu potențial competitiv identifi cate conform SNC și în corelare cu unul din 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și întreprinderi care 
intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin 
unul dintre aceste sectoare economice și în corelare cu cel puțin unul dintre 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Proiectul se adresează 
persoanelor al căror loc de muncă/activitate se desfășoară în cadrul regiunii 
Sud Muntenia, din județele: Prahova, Dâmbovița, Argeș, Călărași, Giurgiu, 
Teleorman, Ialomița.

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale:
• 180 de persoane (angajați) vor participa la sesiunea de formare 

CURS - Competențe avansate în utilizarea TIC, din care 40 de persoane vor 
participa la sesiuni de formare specifi ce dezvoltării competențelor digitale 
dedicate specialiștilor din domeniul IT, care gestionează baze de date și aplicații 
specifi ce, angajați care sunt implicaţi în activități avansate în domeniul IT.

• 140 de persoane (angajați) vor participa la sesiunea de formare CURS 
- Competențe marketing social-media, dedicate utilizării aplicațiilor online și 
a rețelelor de social media în scopuri de marketing/promovare şi utilizării/
gestionării platformelor de comunicare social-media în scopul dezvoltarii 
abilitaților și cunoștințelor privind tehnici și metode de comunicare efi cientă, 
strategie de produs și promovare

• 36 de întreprinderi din categoria IMM care își desfășoară activitatea 
într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identifi cate 
conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intenționează să-și adapteze 
activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă vor 
fi  sprijinite, din care 32 de intreprinderi IMM-uri care furnizează GT (angajați 
ce benefi ciază de activitațile din cadrul proiectului ca GT) și 4 întreprinderi 
IMM-uri care benefi ciază de sprijin pentru elaborarea și introducerea de 
programe de învățare la locul de muncă. 

PARTICIPAREA LA TOATE ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI ESTE 
GRATUITĂ!

Date de contact: 
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDSUTRIE PRAHOVA
Adresă: Municipiul Ploiesti, str. Cuza Voda, nr. 8, judetul Prahova, cod 

postal 100010
Maria-Manuela DIACONU, Coordonator informare grup țintă
Telefon: 0753 311 955, e-mail: manuela.diaconu@cciph.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specifi c 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identifi cate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: DIGITAL Training IMM, Contract POCU/860/3/12/142577

Comunicat de presă
Ploiești, 14.12.2022

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu FAXMEDIA CONSULTING SRL- Partener 1 
implementează în perioada 11 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul „DIGITAL Training IMM”- POCU/860/3/12/142577 

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE PRAHOVA, ,
Faxmedia Consulting
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ACCIDENT LA MĂNECIU. DOUĂ 
AUTOTURISME IMPLICATE

Un accident rutier s-a produs pe raza 
satului Măneciu Ungureni, comuna Măneciu, 
în eveniment fi ind implicate două auto. 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a 
precizat că, din primele verifi cări, a reieșit 
faptul că o tânără în vârstă de 22 de ani, în 
timp ce se afl a la volanul unui autoturism pe 
un drum comunal, la un moment dat ar fi  fost 
acroșată de un alt autoturism al cărui șofer ar 
fi  părăsit locul accidentului. Conducătoarea 
auto nu a suferit vătămări corporale. „Polițiștii 
efectuează verifi cări în vederea depistării 
celuilalt conducător auto și continuă cercetările 

în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor 
în care s-a produs evenimentul”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 

baza investigațiilor și a cercetărilor efectuate, 

polițiștii au identifi cat și ulterior depistat 

celălalt conducător auto implicat, ca fi ind 

un tânăr în vârstă de 23 de ani din comuna 
Cerașu. Totodată, polițiștii au constatat că 
tânărul nu deține permis pentru nicio categorie 
de vehicule. Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest care a indicat valoarea 
de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. În 
urma evenimentului rutier, tânărul a refuzat 
transportarea acestuia la o unitate medicală 
de specialitate. În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul fără a poseda permis 
de conducere.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI SE PRIMĂRIA PLOIEȘTI SE 
APUCĂ, ÎN SFÂRȘIT, DE APUCĂ, ÎN SFÂRȘIT, DE 
INVESTIȚII SERIOASE!INVESTIȚII SERIOASE!

În sfârșit, Primăria Ploiești începe un proiect european de anvergură. 
Municipalitatea a anunțat că a inițiat procedura de licitație deschisă 

pentru investiția denumită oarecum complicat, „Asigurarea mobilității 
trafi cului prin prelungirea legăturii rutiere de transport public între Gara 
de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare 
a domeniului public al piețelor, etapa I-a.” Valoarea estimată a lucrărilor 
este, potrivit autorităților, de 36.714.300 lei, fără TVA. Contractul de 
fi nanțare semnat cu ADR Sud-Muntenia în urmă cu trei ani avea o valoare 
de 42.255.561,00 lei, iar investiția trebuia fi nalizată în luna mai 2022. 
Probabil că termenul a fost prelungit, altfel, am putea avea ceva penalități. 
Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, iar principalele lucrări țin de:
-amenajare Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud);
-amenajare zona Gării de Vest;
-construire clădire stație de așteptare (zona Gara de Sud);
-construire Park & Ride în Piața 1 Decembrie 1918 și zona Gării de Vest;
-stații de așteptare călători;
-pasaj pietonal subteran (zona Gara de Sud);
-rețea de contact troleibuz în Piața 1 Decembrie 1918 și zona Gării de 
Vest;

-sistematizare, desfi ințări, creare și refacere accese;
-amenajări protecția mediului;
-devieri, refaceri, protejări rețele edilitare în zona Piața 1 Decembrie1918;
-devieri, refaceri, protejări rețele edilitare în zona Gării de Vest;
-branșamente.

Administrația ploieșteană arată că, „prin implementarea acestui proiect, 
se va asigura o modernizare sistematizată a infrastructurii rutiere locale. 
Investiția va permite o fl uidizare a trafi cului rutier din oraș, prin realizarea 
unei legături efi ciente și directe între zonele de Vest și Sud și reconfi gurarea 
infrastructurii zonelor incluse în proiect. Totodată, concretizarea acestui 
obiectiv investițional va conduce la o reducere a emisiilor de carbon, prin 
degrevarea trafi cului rutier din centrul urban.”

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Operatorul public de termofi care din 
Ploiești, care funcționează abia de două 

luni în subordinea Consiliului Local, trece din 
șoc în șoc. După ce primul director și-a dat 

demisia, la solicitarea primarului, după ce au fost 
mai multe plecări din Consiliul de Administrație, 
după ce un director adjunct a renunțat la post, 
după ce au existat avarii după avarii, acum 
primarul Andrei Volosevici solicită și demisia 
directorului comercial Sorin Nicolae. Motivul: 
„gestionarea defi citară a relației cu clienții și 
lentoarea în organizarea casieriei societății.” 
Mai precis, șeful municipalității invocă faptul 
că directorul comercial nu a fost în stare până 
acum să organizeze măcar o casierie, deși ar fi  
primit un spațiu în interiorul punctului de lucru 
al Serviciului Public Finanțe Locale de pe strada 
Basarabilor, iar societatea are nevoie urgentă să 
înceapă să încaseze bani de la populație pentru 

căldură și apa caldă livrată. Într-o declarație de 
presă, Volosevici a spus: „nu există probleme 
fi nanciare, o să vedem exact cum transmitem 
banii spre Termo Ploiești. Există, în schimb, o 
incompetență clară la nivelul conducerii fi rmei 
de termofi care și mă refer la directorul adjunct 
comercial, domnul Sorin Nicolae, căruia îi cer 
public demisia. În 14 zile, nu a fost în stare să 
pună în practică o hotărâre a Consiliului Local, 
prin care să avem casierie. Nu există vreo logică în 
ceea ce se întâmplă acolo, există doar oameni din 
Consiliul de Administrație și din zona AGA care 
se implică în găsirea de soluții, care nu sunt deloc 
foarte simple.” Până acum, operatorul a trăit doar 
din fondurile primite de la bugetul local.

PRIMARUL CERE DEMISIA DIRECTORULUI PRIMARUL CERE DEMISIA DIRECTORULUI 
COMERCIAL DE LA TERMO COMERCIAL DE LA TERMO PLOIEȘTIPLOIEȘTI

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.

 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,
nu lucrăm decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai 
important că putem spune clientului: 

„fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
0372.032.313
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În cadrul Programului Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020, Consiliul Județean 

Prahova s-a asociat cu Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Muntenia, în vederea realizării 
proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-
Muntenia pentru pregătirea de proiecte fi nanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură și servicii publice de turism, 
obiective de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură. 
Acest proiect a permis fi nanțarea elaborării 
documentației tehnico-economice pentru 
proiectul CJ Prahova pentru modernizarea 
traseului Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei.

Prin realizarea acestei investiții se va asigura 
o nouă variantă rutieră pentru DN1, în sensul 
în care trafi cul spre și dinspre București poate fi  

deviat prin Valea Slănicului și Valea Teleajenului, 
poate chiar Valea Doft anei-Telega-Băicoi-
Ploiești. Drumul începe de la Azuga-Bușteni, 
traversează golul alpin Munții Baiului până la 
Trăisteni și apoi continuă pe DJ 102I (Trăisteni-
Teșila), DJ 101T (Teșila-Vărbilău), DJ 102 
(Vărbilău-Poiana Vărbilău) și DJ 100G (Poiana 
Vărbilău-Gura Vitioarei).

Proiectul are ca scop realizarea unui sector 
de drum omogen, în vederea asigurării 
infrastructurii de bază necesară cererii de 
transport în creștere, asigurând un grad ridicat 
de siguranță a trafi cului rutier cu următoarele 
rezultate si efecte pozitive așteptate: reducerea 
timpului de călătorie și creșterea vitezei medii de 
deplasare; îmbunătățirea condițiilor de siguranță 
a trafi cului rutier; reducerea numărului de 
accidente precum și îmbunătățirea confortului 
în timpul călătoriei gestionând în același timp 

reducerea emisiilor de poluanți și impactul 
negativ asupra mediului înconjurător. 

Traseul are o lungime de aproximativ 89,911 
km: DJ 100 G pe o lungime de 5,067 km; DJ 102 
pe o lungime de 4,813 km; DJ 101T pe o lungime 
de 27,780 km; DJ 102I pe o lungime de 36,800 
km; DJ 102 pe o lungime de 15,451 km.

Valoarea totală a obiectivului de investiții, 
rezultată din studiul de fezabilitate, este 
de 1.499.161.782,86 lei, cu TVA, din care 
construcții/montaj- 1.190.203.624,13 lei. Durata 
efectivă a lucrărilor este aproximată la 48 de luni.

Consiliul Județean Prahova a fi nalizat o 
parte din lucrările la blocul operator de 

la Spitalul Județean de Urgență „Dr.Constantin 
Andreoiu” Ploiești. Mai exact, au fost date în 
folosință primele 7 săli de operații ultramoderne, 
iar alte 6 săli destinate intervențiilor chirurgicale 

sunt în curs de renovare și dotare cu echipamente 
de ultimă generație. Finanțarea a fost asigurată 
de Consiliul Județean Prahova și OMV Petrom.

La momentul recepției lucrărilor, președintele 
CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a spus: „Vrem 
să transformăm unitatea sanitară într-un spital 
al speranței, în care prahovenii să benefi cieze de 
servicii medicale la cele mai înalte standarde. 
Pentru prima dată în istoria spitalului, în anul 
2022, cheltuielile de investiții au fost mai mari 
decât cele de funcționare. Avem proiecte fi nanțate 
din mai multe surse: din bugetul Consiliului 
Județean Prahova, din bugetul Ministerului 
Sănătății, din fonduri europene și de la companii 
partenere din județ. Modernizarea SJU este 
unul dintre cele mai importante obiective ale 
administrației publice județene”.

Cele 7 săli de operații au fost modernizate 
și dotate cu: mese de operație electrohidraulice 
computerizate; instalații de tratare antibacteriană 

și fi ltrare a aerului; aparate de anestezie de 
înaltă performanță; linii complete de chirurgie 
laparoscopică și platforme electrochirurgicale; 
aparate de determinare rapidă de gaze în sânge 
și electroliți; defi brilatoare; sisteme de răcire și 
încălzire a pacienților; aspiratoare chirurgicale; 
sisteme de intubație difi cilă videoasistate.

Unitatea este, de asemenea, singura din zonă 
care dispune de secții de chirurgie plastică, 
micro-chirurgie reconstructivă și tratare a 
pacienților cu arsuri. 

Investițiile, se arată într-un comunicat de 
presă al CJ Prahova, „vor asigura condiții 
superioare de salvare de vieți, recuperare 
rapidă, risc redus de IAAM (infecții asociate 
actului medical), performanță în chirurgie, 
confort și siguranță pentru pacient, mediu de 
lucru ergonomic pentru echipa ce efectuează 
intervenția chirurgicală.”

7 SĂLI DE OPERAȚIE CU 7 SĂLI DE OPERAȚIE CU 
APARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIEAPARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE

1,5 MILIARDE DE LEI PENTRU DRUMUL 1,5 MILIARDE DE LEI PENTRU DRUMUL 
VALEA PRAHOVEI-GURA VITIOAREIVALEA PRAHOVEI-GURA VITIOAREI

PSD a comandat un 
sondaj de opinie, 

realizat de CURS, pentru a 
afl a de la populație care ar 
fi  principalii responsabili 
pentru eșecul aderării 
României la spațiul 
Schengen. Reamintim că, 
în consiliul JAI, Austria s-a 

opus intrării României și Bulgariei în spațiul de liberă circulație. Acum, 
demersul PSD este cât se poate de stupid, având în vedere că partidul se 
afl ă la guvernare. Dar chiar și așa, plus faptul că, din 2007 și până astăzi, 
social-democrații au fost la guvernare, singuri sau în coaliție, aproape 7 ani, 

PSD ar vrea să scoată alt țap ispășitor.  Și a și reușit.  Publicul său a decis 
că președintele Klaus Iohannis este vinovatul numărul 1 (23%), urmat de 
întreaga clasă politică (12%), Guvern (9%), companii private (7%). Vă dați 
seama cât de avizaţi sunt respondenții PSD de vreme ce 7 % dintre ei au 
tras concluzia că fi rmele pot fi  culpabile! Dar să vedem ce au mai răspuns 
participanții la sondaj: 47% spun că factorilor externi li se datorează faptul că 
România nu a intrat în Schengen, în vreme ce 41% au indicat factori interni;
56% cred că România ar trebui să ia măsuri împotriva intereselor economice 
ale Austriei în România, în timp ce 40% spun că acest lucru nu ar trebui 
să se întâmple; 63% cred că românii nu ar mai trebui să meargă în vacanță 
în Austria, iar 54% să nu mai cumpere nimic de la companiile austriece.
Sondajul a fost realizat în perioada 9-11 decembrie, pe un eșantion de 1088 
respondenți, votanți în vârstă de 18 ani și peste. 

AFLAT LA GUVERNARE, PSD VREA ALȚI VINOVAȚI AFLAT LA GUVERNARE, PSD VREA ALȚI VINOVAȚI 
PENTRU EȘECUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA SCHENGENPENTRU EȘECUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA SCHENGEN

Consilierii județeni au aprobat studiul de fezabilitate pentru o investiție în infrastructură 
rutieră de aproape 1,5 miliarde de lei. Este vorba despre „modernizarea, reabilitarea și 

extinderea traseului Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului alpin Munții 
Baiului și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G.
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CUM SE PRĂBUŞEŞTE OCCIDENTUL?CUM SE PRĂBUŞEŞTE OCCIDENTUL?

La Forumul de la Davos, discursul lui 
Kissinger a provocat scandal. Însă, pe 

cât a fost scandalul de mare, pe atât presa s-a 
străduit să ascundă ce a afi rmat fostul secretar 
de stat american, consideră Adrian Pătrușcă în 
pagina ActiveNews.

Ceea ce a spus Kissinger a deranjat teribil. 
Kissinger s-a poziţionat în răspăr cu 

actuala strategie americană și europeană în 
Ucraina. A arătat că este o strategie falimentară. 
Ba chiar catastrofală pentru Occident.

Kissinger nu este un „conspiraţionist”. 
Dimpotrivă. El face parte din Sistem. Dovadă, 
invitarea sa și la reuniunea Grupului Bilderberg. 
Bătrânul politician nonagenar dorește și el o Nouă 
Ordine Mondială. Însă nu una „chinezească”, 
spre care pare să ne împingă actuala strategie din 
Ucraina, ci una occidentală. O prelungire a „pax 
americană”.

Kissinger este și autorul faimoasei teorii a 
„diplomaţiei triangulare”. Rezumată în două 
cuvinte, ea recomandă ca Washingtonul să facă 
tot ce poate pentru a împiedica o apropiere a 
Moscovei de Beijing. Statele Unite trebuie să 
manevreze în așa fel încât să fi e mai aproape de 
Rusia sau de China, decât sunt cele două una de 
alta. Or, ceea ce constatăm acum este că planul 
occidental din Ucraina a împins efectiv Rusia în 
braţele Chinei. Efectul? O prăbușire previzibilă și 
rapidă a Occidentului, deja slăbit după doi ani de 
restricţii sinucigașe.

Editorialul de mai jos scris de Mike Whitney 
pentru Th e Unz Review și pe care l-am tradus 
pentru cititorii ActiveNews, reprezintă o 
însușire de argumente care ar putea fi  catalogate 
drept „putiniste”. Celor care preferă etichetele 
prestabilite de alţii în locul judecăţii proprii 
le recomandăm să nu citească mai departe. Să 
se oprească aici, pentru confortul lor mintal. 
Dar să nu uite totuși că „putinismul” este 
noul „conspiraţionism”. Și că, după doi ani 
de pandemie, cea mai mare parte a „teoriilor 
conspiraţiei” s-au dovedit reale.

      
***

Știţi de ce discursul lui Henry Kissinger 
(foto) la Forumul Economic Mondial a iscat 

un scandal atât de mare? Kissinger nu a criticat 
nici modul în care războiul din Ucraina este dus, 
nici lipsa de progrese pe câmpul de luptă. Ce a 
criticat Kissinger a fost chiar strategia, adică 
planul pentru care a fost declanșată pălălaia. 
A aruncat o căldare cu apă rece în capul celor 

care au avut această idee stupidă, spunându-le în 
faţă că s-au înșelat. Și, într-adevăr, s-au înșelat, 
deoarece strategia pe care o aplică și în prezent 
lovește în aliaţii Statelor Unite și în interesele 
Statelor Unite. Aceasta este unitatea de măsură 
prin care stabilim dacă o strategie anume este 
stupidă sau nu și, din păcate, strategia din 
Ucraina a trecut cu brio testul stupidităţii.

Daţi-mi voie să vă explic: strategia noastră 
principală este de a „slăbi” și „izola” Rusia, 
rupând legăturile sale economice cu Europa și 
aruncând-o într-un viespar lung și costisitor, în 
Ucraina. Acesta este planul. Aţi putea crede că 
e destul de ingenios, însă, potrivit lui Kissinger, 
este un plan greșit. De ce? Pentru că, potrivit 
Strategiei Naţionale de Securitate a Statelor Unite, 
China este rivalul numărul unu al Americii (ceea 
ce este cu siguranţă). De aceea în mod natural, 
orice strategie care face China mai puternică 
este contrară intereselor strategice ale SUA. Aţi 
înţeles? În acest caz, întrebarea este: războiul 
nostru prin interpuși în Ucraina face China mai 
puternică? Iar răspunsul este: evident că da! Face 
China mult mai puternică, deoarece obligă Rusia 
să-și consolideze relaţiile cu China.

Ce înseamnă acest lucru, practic? Înseamnă 
că relaţiile dintre cea mai mare putere 
manufacturieră din lume (China) și al doilea 
mare producător mondial de hidrocarburi 
(Rusia) s-au îmbunătăţit mult din cauza 
războiului păgubos din Ucraina. Și mai înseamnă 
că, pe măsură ce relaţiile dintre cele două ţări 
devin mai bune, ritmul de declin al imperiului 
american se va accelera, pe măsură ce Zona non-
dolar se va extinde și comerţul bilateral Rusia-
China va înlocui progresiv sistemul comercial 
mondial actual, dominat de Statele Unite.

Deja aţi înţeles ce se petrece. Războiul 
din Ucraina a declanșat o prăbușire șocantă 
a comerţului mondial, perturbări grave ale 
lanţurilor de aprovizionare esenţiale, crize 
alimentare și energetice fără precedent și cea 
mai mare reîmpărţire a lumii de la prăbușirea 
Uniunii Sovietice. Washingtonul a decis să-și 
riște viitorul său și pe cel al poporului american 
într-un nesăbuit gambit geopolitic, care 
s-ar putea dovedi cea mai mare catastrofă 
geostrategică din istoria Statelor Unite. 
Kissinger a înţeles gravitatea situaţiei și de aceea 
a decis să vorbească. Însă el a făcut mai mult 
decât să critice strategia: a lansat un avertisment 
sumbru, care a fost ignorat aproape total de 
presă. Iată ce a spus: 

„Trebuie ca negocierile să înceapă în 
următoarele două luni, înainte ca situaţia să 
creeze tulburări și tensiuni care nu vor putea fi  
depășite. În mod ideal, linia de despărţire ar trebui 
să fi e o revenire la statu quo anterior. Continuarea 
războiului dincolo de acest punct nu va mai 
fi  despre libertatea Ucrainei, ci un nou război 
împotriva Rusiei înseși”.

Iată lucrurile spuse cât se poate de clar. Să le 
despărţim totuși în două părţi, pentru a înţelege 
mai bine.

1. Strategia este greșită.
2. Strategia trebuie schimbată imediat sau 

pagubele provocate Statelor Unite și aliaţilor lor 
vor fi  grave și de durată („Trebuie ca negocierile să 
înceapă în următoarele două luni”)

Poate că pentru unii sună prea apocaliptice, 
dar Kissinger știe ce spune. Priviţi doar la 
colosalele schimbări care au avut deja loc în 
lume de când a început confl ictul: perturbări ale 

lanţurilor de aprovizionare, penurie de hrană 
și pași înapoi făcuţi de planul  globalizării. 
Aceste mari schimbări sunt probabil doar vârful 
icebergului. Ce e mai rău de abia urmează.

Cum va fi  iarna care vine, când facturile la 
încălzire vor exploda, când industriile din toată 
Europa vor sucomba ca urmare a costurilor 
energetice tot mai mari, când șomajul se va duce 
și el în sus până la nivelurile din timpul Marii 
Crize, iar penele de electricitate vor deveni o 
caracteristică obișnuită a vieţii în Occident?

Asta rezervă viitorul în Europa și America, 
dacă strategia actuală nu este oprită și nu se ajunge 
rapid la o soluţie negociată. Putin a declarat deja 
că Rusia nu se va pune într-o poziţie în care să 
devină din nou dependentă de Europa. Acele zile 
au trecut. În schimb, el redicţionează fl uxurile 
energetice importante către China, India și mai 
departe. Europa nu mai este un client prioritar. 
S-a dovedit o ameninţare la adresa supravieţuirii 
Rusiei, ceea ce înseamnă că Rusia va continua 
să-și reorienteze producţia spre est.

Ce impact va avea acest lucru asupra Europei? 
Este simplu: ţările europene vor plăti pentru 
energie mai mult decât orice altă ţară din lume. 
Este alegerea pe care ele au făcut-o, ignorând 
cererile legitime de securitate ale Rusiei, iar 
acesta este rezultatul cu care vor trebui să trăiască 
multă vreme de acum încolo.

Aici trebuie să știţi următoarele:
 * În 2021, Rusia a livrat 40% din tot gazul 

consumat în UE. 
* În 2021, Rusia a livrat 25% din tot petrolul 

consumat în UE.
Dacă vă gândiţi că asemenea cantităţi de 

hidrocarburi pot fi  înlocuite de producători din 
Nigeria, Iran, Arabia Saudită sau o altă zonă 
îndepărtată, vă afl aţi într-o gravă eroare. Europa 
se îndreaptă orbește cu capul înainte spre cea 
mai mare criză energetică din istoria sa. Iată mai 
multe detalii dintr-un articol de pe Rusia Today: 
„Actuala criză energetică ar putea fi  una dintre cele 
mai grave și mai lungi din istorie, mai ales ţările 
europene putând fi  afectate grav”, a declarat șeful 
Agenţiei Internaţionale de Energie, Fatih Birol. 
Într-un interviu pentru revista germană Der 
Spiegel, Birol a declarat că evoluţia evenimentelor 
din Ucraina riscă să facă actuala criză mai gravă 
decât criza din anii 1970: „Atunci era vorba 
exclusiv despre petrol. Acum, avem o criză a 
petrolului, o criză a gazului și una a electricităţii 
în același timp”, a declarat Birol pentru publicaţia 
germană. El a adăugat că, înaintea evenimentelor 
din Ucraina, Rusia era o „piatră unghiulară în 
cadrul sistemului energetic mondial: cel mai mare 
exportator mondial de gaz, unul dintre principalii 
furnizori de cărbune”.

În cadrul sancţiunilor sale legate de Ucraina, 
UE a introdus restricţii asupra combustibililor 
fosili din Rusia și s-a angajat să îi elimine 
progresiv. Birol a avertizat că ţările europene 
care sunt cele mai dependente de gazul rusesc se 
așteaptă la o „iarnă grea”, iar „gazul ar putea  fi  
raţionalizat” inclusiv în Germania, Comentariile 
lui Birol au fost făcute după ce Gazprom a 
întrerupt aprovizionarea unora dintre companiile 
energetice din Germania, Danemarca, Olanda și 
din alte ţări după ce acestea nu au plătit pentru 
carburant în ruble, conform noilor condiţii.

Să îngheţi pe întuneric este mai bine decât 
să dorești ca Ucraina să rămână neutră și să 
oprească uciderea etnicilor ruși în est?Asta alege 
Europa? Dacă e așa, atunci e o alegere proastă.
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Nicoale MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

FLUXURI DE MILIOANE AU TRAVERSAT HOTARUL 
REPUBLICII MOLDOVA  

Pentru Chișinău, 2022 a venit și se retrage cu aceleași semne, mai puțin 
bune. Abia de se anunțase cu primele speranțe de retragere din criza 
pandemiei COVID-19, că Republica Moldova s-a trezit scufundată până 
peste cap în alte două –una energetică și alta a consecințelor războiului 
din Ucraina. Și dacă prima părea că se mai „astâmpără” după ieșire din 
sezonul rece 2021-2022, cea a războiului avea să cuprindă atât guvernarea, 
cât și populația pe întreg parcursul anului. Cu doar câteva zile înainte de 
24 februarie Chișinăul era lovit de un fl ux masiv de refugiați din Ucraina. 
Ulterior acesta a început a crește nu pe zile, ci pe ore, intensitatea lui 
atingând în februarie-martie 10-15 mii de intrări și ieșiri zilnice. Dacă 
în primele zile mare parte a refugiaților, familii înstărite, cu mașini 
scumpe, care nu aveau nevoie de susținere, erau în tranzit spre 
țările europene, ulterior punctele de trecere, în special Palanca (pe 
direcția Odessa-Chișinău), se sufocau de persoane cu un înalt nivel de 
vulnerabilitate – nevoiași ce nu aveau mai nimic, preponderent femei 
și copii. Autoritățile s-au văzut nevoite să caute modalități cum să 
răspundă atât intensității fl uxului, cât și nevoilor celor strămutați din 
Ucraina, să stabilească un sistem de gestionare a crizei refugiaților. 
Or, dacă în primele luni ale războiului refugiații așteptau să treacă la 
vama ucraineană chiar și 72 de ore, la numai câteva zile autoritățile 
moldovenești au reușit să instituie mai multe linii de tranzitare, încât 
aici trecerea nu depășea 2-3 ore. Începând chiar cu 24 februarie, 
pentru a face față fl uxurilor de refugiați și a oferi cazare,a fost creat 
un Centru Unic de Gestionare a Crizei și deschise, rând pe rând și în 
regim de urgență, 132 Centre de plasament temporar pentru refugiați, 
peste 70 mai fi ind active și azi. Potrivit MAI, din a doua jumătate 
a lui februarie și până în prima decadă a lui decembrie la frontiera 
de stat a Republicii Moldova au fost înregistrate peste 3.400.000 
traversări a cetățenilor ucraineni. În prezent, pe teritoriul republicii 
se afl ă circa 80 mii de ucraineni, mai mult de jumătate fi ind copii; 
circa 10 mii au depus cereri de azil. Aproximativ 1.200 de minori 
merg în prezent la școală sau grădinițe de copii. Curios lucru: peste 
14 mii de ucraineni s-au întors pe teritoriul republicii după ce, prin 
mecanismul de alocare, plecaseră în țările europene. Cei mai mulți au 
revenit din Austria și Germania, unde trebuia să învețe limba, să-și 
caute de lucru. Au preferat Moldova, unde au cunoscut ospitalitatea 
localnicilor și se descurcă lesne cu rusa. Altă curiozitate –95% dintre 
părinții copiilor cuprinși în sistemul de învățământ și cel preșcolar au 
preferat să-și dea odraslele în unități cu studiere în limba rusă, și nu 
ucraineană. 

2022, CEL MAI CRITIC, DAR ȘI BOGAT
SFÂRȘIT DE AN LA CHIȘINĂU:

Dmitro Kueba Dmitro Kueba 
supărat supărat 

Refugiați la hotarele Moldovei…

...și în centrele de refugiaţi

„NE AȘTEPTAM LA ASTFEL DE DECLARAȚII ȘI LE TRATĂM CU 
ÎNȚELEGERE”

În toate aceste eforturi de gestionare a crizei refugiaților autoritățile Republicii 
Moldova au fost susținute de peste 90 de parteneri de dezvoltare. E drept că până 
a oferi ajutoare, numeroși ofi ciali veneau înainte de toate „să se documenteze” 
privind adevărata situație despre care se băteau clopotele de la Chișinău.Ulterior 
urmau proceduri birocratice occidentale proprii fi ecărei țări și abia după asta 
ajutorul convenit ajungea în Republica Moldova, deseori nu chiar în volumul 
promis inițial. Așa încât primele două luni autoritățile și cetățenii care au sărit 
în ajutor refugiaților au trebuit să facă față situației extrem de complicate pe 
cont propriu. Până la urmă mecanismul asistenței demarat a intrat în așa-zisa 
normalitate. În prezent, autoritățile, împreună cu partenerii externi, fac ultimele 
ajustări la un nou sistem de asistență și protecție,încât să poată face față unor 
valuri mai mari de refugiați care ar putea să tranziteze Republica Moldova 
sau să se stabilească cu traiul pe teritoriul ei odată cu începutul sezonului rece 
2022-2023. Căci fl uxul de refugiați, după bombardamentele tot mai cumplite a 
infrastructurii energetice și obiectivelor civile ale vecinilor, s-a ridicat din nou în 
ultimele zile la peste 10 mii zilnic. 

Deși Chișinăul a început să resimtă pe propria piele consecințele 
bombardamentelor, guvernarea nu dă înapoi de la angajamentele asumate față de 
refugiați. Decât că ascunde de opinia publică un gust amar al „recunoștinței” unor 
ofi ciali de la Kiev. Chiar în zilele când Occidentul lansase merituoasa apreciere a 
Moldovei – o țară mică cu sufl et mare – câteva declarații ale unor înalți ofi ciali de 
la Kiev au sfi dat neplăcut solidaritatea și ospitalitatea vecinilor. „Cu tot respectul 
față de partenerii noștri georgieni și moldoveni, cererea Moldovei și Georgiei de 
aderare la UE arată ca o încercare de a face autostopul la un tren ucrainean de 
mare viteză spre Bruxelles. Cererea Ucrainei de aderare accelerată la UE trebuie 
luată în considerare separat de ale Georgiei și Moldovei”, declara, pe 7 martie, șeful 
diplomației de la Kiev, Dmitro Kuleba, la doar 2-3 zile după ce și celelalte două țări 
au depus cererea de aderare la UE. Motivul supărării sale (care de fapt ascundea 
propria invidie și egoism) era că chipurile cele două surate din formatul „Trio 
asociatul prim-miniștrilor” (care doar cu o jumătate de an în urmă își juraseră să 
intre în UE împreună) nu arfi  susținut noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. 
La numai o lună și ceva, aceleași acuzații, dar pe un ton mai dur și adresate direct 
Maiei Sandu, le debita vicepremierul  Irina Vereșciuk într-un interviu acordat 
jurnalistului de la jurnal.md. Supărată și dânsa că Moldova a depus cerere de aderare 
concomitent cu Ucraina, ca un „vagon de tren” agățat de locomotiva ucraineană. 
Ba și că Moldova ar profi ta astfel de pe urma războiului ruso-ucrainean. Vereșciuc 
o invita pe Maia Sandu în Ucraina să vadă la fața locului grozăvia războiului, 
să o determine să ia decizii mai dure față de Rusia, acuzând că autoritățile de la 
Chișinău ar încerca să nu-și strice relațiile nici cu Kievul, nici cu Moscova. „Poate 
mai e nevoie de făcut o declarație, ca să înțelegem că Republica Moldova e cu 
Ucraina? Că avem o problemă comună și un dușman comun? Că nu ne e frică să 
rămânem fără gaz, pentru că acest gaz nu înseamnă nimic fără oameni? Republica 
Moldova e protejată de Ucraina, de femeile noastre care sunt violate, de copiii 
noștri, care au devenit calici”, mai vocifera în direct Vereșciuc. Mai nou, și Alexei 
Arestovici, consilierul președintelui ucrainean, critica Chișinăul, comentând știrea 
cu racheta căzută într-o livadă din apropierea orașului Briceni: „Pentru a doua sau 
a treia oară Moldova a fost supusă agresiunii militare din partea Federației Ruse. 
Vreau să aud o voce din țara vecină, dar toți tac”. 

Posibil nici Kuleba, 
nici Vereșciuc  nu au citit 
Declarația de Independență 
a Republicii Moldova, care 
încă din 27august 1991 
consemna un curs spre 
civilizația europeană. Și nu 
cunosc că, zece ani înaintea 
Euromaidianului din Kiev, 
legislativul moldovean, 
chiar sub regimul lui 
Voronin, adoptase unanim 
cursul proeuropean al 
Chișinăului. Dar că anume 

cursul european a fost motivul războiului din 1992 de la Nistru, unde ca agresori 
au luptat și cazaci ucraineni, să nu cunoască? Și în care război, Kremlinul nu 
era un dușman comun, căci primii președinți ai Ucrainei, prin atitudinea față 
de confl ictul transnistrean, au fost chiar aliați ai Kremlinului? Și că Maia Sandu, 
din prima zi a condamnat războiul din Ucraina și o  mai face necontenit de la 
nenumărate foruri internaționale? Inclusiv „agresiunea militară” ce ține de 
rachetele căzute pe teritoriul republicii? E drept, ultima a făcut-o tocmai de la 
Washington și s-ar putea ca Arestovici să n-o fi  auzit tocmai de peste ocean. Păcat că 
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nici jurnaliștii de la Chișinău care i-au intervievat nu le-am amintit acestea. 
Doar ambasadorul Republicii Moldova la Kiev aprecia: „Declarațiile bazate 
pe emoții și rupte de realitate nu vor ajuta”. Iar vicepremierul Andrei Spânu 
a fost chiar mai înțelegător: „ Noi ne așteptăm la astfel de declarații și le 
tratăm cu înțelegere”.

RĂZBOIUL DECLARAȚIILOR OFICIALILOR DIN KREMLIN 
Despre noua tactică a războiului hibrid al Moscovei și «noile proiectile 

– protestele de stradă» am mai scris în paginile publicației. Cunoaște deja 
toată lumea că de fapt nu sunt proteste, ci acțiuni de destabilizare a situației 
interne și schimbare a actualei guvernări, inspirate de serviciile secrete 
ruse. Altminteri, după dezvăluirile jurnaliștilor de la Th e Washington Post 
și sancțiunile impuse de Trezoreria SUA Rusiei și oligarhului Ilan Shor, 
și Marea Britanie a anunțat sancțiuni împotriva lui Ilan Shor și Vladimir 
Plahotniuc –orice active deținute de cei doi oligarhi fugari în Marea 
Britanie vor fi  înghețate. Recent însuși Vladimir Putin s-a arătat îngrijorat 
că Chișinăul stochează rezerve de gaze în Ucraina și a cerut ministerului 
rus al energiei să facă lumină în această chestiune, în pofi da întunericului 
din țara bombardată zilnic. Iar Maria Zaharova, portavoce de serviciu a 
Ministerului de Externe, că rușii din Moldova sunt discriminați. Recent ea 
a învinuit autoritățile de la Chișinău de lipsă de bun și încălcarea drepturilor 
cetățenilor vorbitori de limbă rusă, după ce legislativul a adoptat un nou 
cod electoral care elimină tipărirea buletinelor de vot în limba rusă. Mai 
mult, în altă declarație ea își exprimă indignarea că populația rusofonă nu 
mai este tratată preferențial ca pe timpul URSS. Asta în timp ce tot mai 
mulți oameni din Rusia depun cereri la ambasada din Moscova pentru a 
obține cetățenia Republicii Moldova. Zaharova critică declarațiile Maiei 
Sandu că Rusia lasă țara în frig și întuneric: „Cine i-a lăsat pe moldoveni 

în această situație? Rusia? După ce 30 de ani Rusia i-a ajutat țara, a primit 
moldovenii și le-a dat de lucru... Sandu, cetățean al României, ce a făcut 
pentru poporul său?” 

Cât despre Maia Sandu, cu toate criticele și acțiunile dușmănoase la 
adresa ei, 2022 fost totuși un an bogat. Și nu e vorba numai că în toate 
sondajele, mai puțin prietenoase și ele, a fi gurat în topul încrederii 
cetățenilor, că a fost inclusă în lista selectă a puținelor femei lidere, că a 
primit Premiul „Madeleine K. Albright” pentru democrație al Institutului 
Național Democratic din SUA, titlul „Femeia anului 2022”,  „Premiul 
România Democrată” al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică 
Europeană (Cluj Napoca) etc. Într-o perioadă de crize pentru majoritatea 
țărilor din lume, Maia Sandu a adus în Republica Moldova atâtea milioane 
de dolari și euro ca asistență și credite preferențiale cât nu au adus toți șefi i 
de stat de până la ea la un loc. Știu asta cei care mai rătăcesc prin noaptea 
conștiinței?

„Din vara lui 2021, de când echipa președintei Maia Sandu a preluat 
guvernarea, Republica Moldova este ținta unui atac energetic 

fără precedent. Dependența de energia dintr-o singură sursă, Gazprom, a 
ajuns să ne coste foarte scump. Nu e vorba doar de prețurile exorbitante, 
uneori de șapte ori mai mari decât anul trecut, ce le plătim pentru curent 
electric sau gaze naturale. Chiar de am fi  avut toți banii din lume, tot nu am 
fi  putut plăti prețul ce ni se cere, pentru că, o știm și noi așa cum o știu toți 
românii, libertatea și opțiunea pentru Europa nu au preț. O spun cu toată 
responsabilitatea, ca viceprim-ministru și ministru al sferei energetice: în 
Moldova energia a ajuns sursă de șantaj politic, iar presiunile au crescut pe 
măsură ce am restabilit relația privilegiată cu Europa și am devenit ofi cial 
stat candidat la aderarea la UE. 

În Ucraina se vrea sfârșitul unei țări prin bombardarea infrastructurii 
critice și prin ținerea oamenilor în întuneric și frig. În Republica Moldova 
scopul este schimbarea unei guvernări pro-europene prin întoarcerea 
oamenilor împovărați de facturi și de grija zilei de mâine împotriva 
celor pe care i-au votat decisiv în iulie 2021. Banii furați din buzunarele 
oamenilor și  băncile Moldovei sunt folosiți acum pentru agitație și proteste. 
Am încredere în înțelepciunea cetățenilor și știu că vom rezista cu toții 
presiunilor, vom ieși mai puternici după o iarnă cum nu am mai cunoscut 
de-o generație. Dar cred că e important să explicăm atât cetățenilor noștri, 
cât și fraților, prietenilor, partenerilor care e situația la Chișinău, ce decizii 
energetice luăm și ce facem în continuare. În ultima lună, fără energia venită 
din România cu generozitate, Moldova ar fi  fost în beznă. Cu toții trecem 
printr-o criză energetică, prețurile au crescut foarte mult și în România, 
așa că noi, la Chișinău, apreciem cu atât mai mult acest sprijin și sacrifi ciul 
cetățenilor români. Mulțumim încă o dată, România!

În noiembrie și decembrie 2022, la lumina lumânărilor sau în zgomot 
de generatoare, Moldova a văzut cât de importante sunt trei lucruri: 1) 
construcția gazoductului Iași-Chișinău; 2) recenta sincronizare cu sistemul 
electroenergetic continental european (ENTSO-E); și 3) acordarea statutului 
de candidat la UE. Recent am adoptat conceptul strategiei energetice – ne 
propunem ca în următorul an să avem un plan robust până în 2050 pentru 
sporirea securității energetice; dezvoltarea unor piețe energetice competitive 
și integrarea regională; promovarea efi cienței energetice; dezvoltarea 
energiei regenerabile durabile; protecția consumatorilor, în special a celor 
vulnerabili. În această strategie, interconectările cu România, că vorbim 
de gaz natural sau curent electric, vor fi  un punct cheie. Îmi doresc ca, în 
anii următori, să menținem excelenta colaborare în plan energetic pe care 
am stabilit-o cu decidenții de la București, pentru a atinge cât mai rapid 

obiectivul aducerii Moldovei cât mai aproape de România și de Europa.
Alături de acești pași strategici, Moldova trebuie să treacă prin această 

iarnă cu costuri sociale, economice și politice cât mai mici. În aceste zile, am 
luat o decizie deloc ușoară: am semnat un contract cu  MGRES, companie 
din Transnistria, pentru livrări de energie pe malul drept al Nistrului. 
Având în vedere tariful negociat de 73 USD/MW, am creat condițiile 
reducerii facturii cu 25% pentru cetățeanul simplu. Cu tot sprijinul 
României, electricitatea cumpărata de Energocom de pe bursa română a 
depășit prețul de 700 EUR/MW. Contractele bilaterale cu România (la un 
preț de 90 EUR/MW) nu acoperă tot necesarul de consum al Moldovei. 
În regiune, inclusiv în România, e defi cit de electricitate, premise pentru o 
scădere de preț în Europa sunt reduse. Prin înțelegerea care se va aplica până 
în martie, ne asigurăm că ținem țara conectată la electricitate, gaz, căldură 
și că avem cel mai mic tarif posibil. Știu că atât în Republica Moldova, cât 
și în România, sunt sufi ciente voci critice și sceptice în legătură cu această 
decizie. Le înțeleg și voi continua să le ascult, așa cum fac cu orice opinie 
exprimată cu bună-credință. Și eu îmi doresc să punem capăt cât mai repede 
confl ictului transnistrean, să restabilim controlul Republicii Moldova 
asupra unui teritoriu în care se desfășoară foarte multe scheme de corupție 
și activități ilegale. În același timp, responsabilitatea guvernării este pentru 
toți cetățenii moldoveni, inclusiv pentru cei din Transnistria. Am încredere 
că, atunci când Ucraina va câștiga acest confl ict (iar semnele sunt bune, în 
ciuda suferinței pe care o vedem în fi ecare zi), vom putea acționa strategic 
și geopolitic. Până atunci, interesul meu este ca, în consultare cu prietenii 
din România și Europa, să facem viața mai ușoară moldovenilor în aceste 
luni. Este o iarnă în care Moldova are nevoie de toți prietenii săi, pentru a 
merge împreună, solidar și înțelept, spre un viitor al unei Europe rupte de 
dependențe toxice și șantaje energetice.”

O IARNĂ MAI UȘOARĂ PENTRU O 
MOLDOVĂ PREA VULNERABILĂ ENERGETIC

Andrei Spînu, viceprim-ministrul Republicii Moldova și ministrul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
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RUSOAICA INFILTRATĂ LA BAZA NATO DIN ITALIA (I)

Cina de gală de la cartierul general al NATO din  Napoli îi vedea adunaţi la 

mese pe toţi cei mai importanţi ofi ţeri însoţiţi de soţii și oaspeţi distinși. 

Înainte de a începe, comandantul a cerut liniște și a clamat; „Să ciocnim în 

cinstea Alianţei Atlantice”. Nu și-ar fi  putut imagina că, împreună cu el, va ridica 

paharul și un spion din serviciile secrete ruse, o tânără zâmbitoare în rochie 

de seară: protagonista celei mai senzaţionale operaţiuni secrete desfășurate de 
Moscova în Italia.

O investigaţie efectuată timp de zece luni de cotidianul La 
Republica, împreună cu site-ul de investigaţii Bellingcat, săptămânalul 
Der Spiegel și Th e Inside, a reconstituit misiunea secretă condusă timp de 
aproape zece ani de o femeie misterioasă, cu o identitate pe cât de complexă, 
pe atât de falsă: Maria Adela Kuhfeldt Rivera, născută în Peru, din tată neamţ.

O tânără de 30 de ani, cosmopolită și  încrezătoare în sine, care vorbește 
șase limbi străine și a deschis o companie pentru producerea de bijuterii, apoi 
a intrat în cercurile mondene din Napoli și, în cele din urmă, a reușit să se 
infi ltreze în personalul bazei NATO și al Flotei a VI-a a SUA, vârful operaţional 
al puterii militare occidentale în Europa.

O Mata Hari modernă, care s-a remarcat prin comportamentele ei 
seducătoare și a lăsat o mulţime de inimi frânte înainte de a dispărea fără urmă. 

Urma principală care o leagă de serviciile secrete de la Moscova este pașaportul 

rusesc folosit pentru a intra în Italia: aparţine aceleiși serii speciale folosite de 

007 din GRU, serviciile de informaţii militare afl ate sub ordinele Kremlinului, 

cei care au încercat să îi otrăvească cu gaz pe Serghei Skripal și pe producătorul 

bulgar de arme Emilian Gebrev. În total, a folosit trei pașapoarte rusești – unul 
naţional și două pentru expatriere, toate cu numere similare celor folosite 
pentru acoperirea agenţilor de la Moscova. Pe 14 septembrie 2018, Bellingcat 
și Th e Inside demascaseră echipa ucigașilor, publicând documentele lor, iar a 
doua zi, Maria Adela părăsea brusc Napoli cu un zbor spre Moscova, fără să 
mai reapară vreodată.

Pe de altă parte, numele ei era o invenţie. Așa cum s-a descoperit deja 
de cealaltă parte a Oceanului. În august 2005, un avocat din Lima a cerut 
recunoașterea cetăţeniei peruane pentru Maria Adela Kuhfeldi Rivera, 
prezentând un certifi cat de naștere semnat la Callao la 1 septembrie 1978, și un 
certifi cat de botez de la parohia Cristo Liberador. Păcat că biserica nu exista la 
acea vreme: a fost construită abia nouă ani mai târziu. 

Greșeala determină autorităţile peruane să respingă cererea și să deschidă o 
anchetă penală. La Moscova nu se îngrijorează nimeni, poate cred că nimeni 
nu va merge să verifi ce în America de Sud și decid să continue operaţiunea. 

În 2006, a fost eliberat pașaportul rusesc, prezentând-o drept angajată la 

Universitatea de Stat, cu o adresă de reședinţă la Moscova, unde – după cum 

am verifi cat – nimeni nu și-o amintește.

INFILTRAREA ÎN EUROPA
Mulţi dintre agenţii GRU identifi caţi în ultima perioadă au identităţi 

similare, precum Serghei Vladimirovikch Cherkasov, un brazilian cu tată 

german arestat în Olanda, în iunie 2022, care ani de zile s-a deplasat netulburat 

între Irlanda și Statele Unite.

Maria Adela își începe și ea călătoria lent. Potrivit fotografi ilor publicate pe 

reţelele de socializare, între 2009 și 2013 se deplasează între Roma și Malta. „Am 

cunoscut-o în Malta la ziua ei de naștere, în 2010 –își amintește Marcelle D’Argy 

Smith, jurnalistă de multă vreme și fost redactor al ediţiei britanice Cosmopolitan. 

Spunea că urmează un curs de gemologie la Paris, dar că venea la iubitul ei, pe 

insulă.” Pe 11 octombrie 2011, a făcut o călătorie lungă cu trenul de la Paris la 
Moscova, prin Belarus; călătoria a durat două zile și jumătate și a fost repetată 
de mai multe ori în anii următori. De altfel, până în 2012, a locuit în principal în 
capitala Franţei, unde a înregistrat o fi rmă de bijuterii cu marca Serein.

O CASCADĂ DE BIJUTERII
De la începutul anului 2013, Maria Adela începe metamorfoza. În Italia, 

locuiește într-un condominiu din Ostia, într-o clădire roz, modestă, de la 
periferia orașului Valmontone: cartea de identitate eliberată de municipalitatea 
Lazio o califi că drept studentă. Dar, în februarie 2013, a înregistrat o fi rmă, 

Serein SRL, pentru realizarea de bijuterii. Și, în doi ani, totul se schimbă. 

În primul rând, afacerea: compania deschide un atelier în centrul Tari, la 

Marcianise, obţinând autorizaţia de la Poliţie. Ea se mută la Napoli, pe una 

dintre cele mai fascinante străzi din Posillipo, Via Manuzoni, apoi închiriază 

o casă și mai frumoasă, în Via Petrarca, completată cu o  terasă cu  vedere la 

minunata Golfului Napoli.

Se impune în viaţa orașului, între evenimente și vernisaje. În 2016, 

inaugurează o „concept gallery” în incinta prestigiosului Palazzo Calabritto, 
„noul loc de întâlnire pentru pasionaţii de tot ceea ce rimează cu luxul”. Presa 
relatează prezenţa unei mulţimi de vedete și personalităţi cunoscute, printre 
care un consilier și un director de la Consulatul american. Ea îi întâmpină 
zâmbitoare, păr lung și negru și puţin machiaj. Între timp, își pune bijuteriile 
la vânzare online, inventând o stemă inexistentă „Lucrăm cu intenţia de a crea 
mici opere de artă, care să ofere emoţii. În peste 200 de ani am văzut mii de ochi 
strălucind”. Site-ul explică că „sunt create pentru femeia elegantă și niciodată 
excesivă. Intenţia noastră este de a spori frumuseţea naturală a fi ecărei femei, 
oferindu-i momente de fericire. Jungle by Serein este inspirată din lucrurile 
și culorile încântătoare ale Coastei Amalfi ”.  În realitate, totul este fals: ar fi  
bijuterii achiziţionate din China, la preţuri foarte mici și redenumite într-un 
mod captivant, precum „grădini înfl orite” și „universul formelor”. Maria Adela 
nu pare interesată de câștiguri, pentru că întotdeauna facturează puţin – în 
total 13.000 de euro venituri – în timp ce cheltuie enorm pentru a organiza 
cine și petreceri. Bani a căror origine este necunoscută.                                Va urma

O tânără zâmbitoare în rochie de seară care ridică paharul la 
sediul NATO din Napoli, este protagonista celei mai senzaţionale 

operaţiuni a serviciilor secrete realizate de Moscova în Italia, după 
cum reiese dintr-o anchetă efectuată timp de zece luni de cotidianul La 
Republica, împreună cu publicaţiile Bellingcat, Der Spiegel și Th e Insider.

O anchetă prezentată de ziarista Floriana Bulfon, pentru cotidianul 
italian La Republica și preluată de rador.ro.

Un grup de experţi ai Universităţii de Stat din Oregon a descoperit 
o legătură între expunerea prelungită la lumina albastră a 

gadgeturilor (smartphon-uri), televizoare moderne și accelerarea 
procesului de îmbătrânire. Rezultatele studiului au arătat că acest 
tip de lumină provoacă modifi cări semnifi cative în chimia și funcţia 
celulelor unor animale de laborator, potrivit Neuroscience. Dr. Jadwiga 
Giebultowicz, biolog la universitatea menţionată, susţine că „expunerea 
excesivă în lumina albastră de la dispozitivele utilizate zi de zi – cum ar 
fi  televizoarele, laptopurile și telefoanele – poate avea efecte dăunătoare 
asupra unei game largi de celule din corpul nostru”. Sunt afectate mai 
multe tipuri de celule de la cele ale pielii, la celulele adipoase, până la 
neuronii senzoriali, responsabili cu percepţia. Stabilirea unei conexiuni 
între lumina emisă de device-uri și diverse afecţiuni – de la obezitate, la 
probleme psihologice – nu este însă un lucru nou. Recent, pe această listă 

a fost adăugată și îmbătrânirea accelerată. „Suntem primii cercetători care 
arătăm că nivelurile de metaboliţi specifi ci – substanţe chimice esenţiale 
pentru ca celulele să funcţioneze corect – sunt modifi cate, în cazul muștelor, 
de fructe expuse la lumină albastră, iar studiul nostru sugerează că evitarea 
expunerii excesive la acest tip de lumină poate fi  o strategie bună anti-
îmbătrânire”, a adăugat omul de știinţă.

UTILIZAREA EXCESIVĂ A TELEFONULUI UTILIZAREA EXCESIVĂ A TELEFONULUI 
ŞI RISCUL DE ÎMBĂTRÂNIREŞI RISCUL DE ÎMBĂTRÂNIRE
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Genealogia pe care ne-o prezintă Evanghelia 
de astăzi ne arată perioada etapizată de 

pregătire și de așteptare a omenirii întru credință și 
speranță pentru venirea lui Mesia-Hristos.

În primul rând, Evanghelia ne prezintă 
pregătirea poporului ales (Israel) pentru ca Fiul 
ceresc al lui Dumnezeu Cel veșnic să fi e primit în 
lume ca urmare a pregătirii făcute de proorocii și 
drepții Vechiului Testament care așteptau în mod 
activ-duhovnicesc pe Mesia, adică pe Hristos 
Mântuitorul. 

În al doilea rând, învățăm din Evanghelie că nu 
numai pentru poporul evreu vine Mesia-Hristos în 
lume, ci pentru toate popoarele care vor crede în El.

În al treilea rând, în partea a doua a Evangheliei 
acestei Duminici, se observă că nașterea după trup 
a Domnului nu este una obișnuită, adică nu este 
o naștere rezultată din inițiativă bărbătească, nici 
din poft ă trupească, ci este una care se realizează 
direct din inițiativa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, 
Pruncul Iisus născut din Fecioara Maria S-a zămislit 
de la Duhul Sfânt, fără ca ea să fi  avut vreo legătură 
trupească intimă cu dreptul Iosif (cf. Matei 1, 18). 
Întrucât zămislirea și nașterea Mântuitorului Iisus 
Hristos s-au făcut din femeie, ele au o parte care 
seamănă cu zămislirea și nașterea fi ecărui om, însă 
au și o parte care nu este una obișnuită, întrucât 
Fecioara-Mamă nu a cunoscut bărbat și, ca atare, 
Pruncul nu are tată după trup. Așadar, Iisus Hristos 
Se naște ca om din femeie, după cum se nasc 
toți oamenii, dar zămislirea Sa ca om nu provine 
dintr-o iubire trupească între un bărbat și o femeie, 
ci este lucrare supranaturală (mai presus de fi re) a 
Duhului Sfânt în natura umană a Fecioarei Maria 
din care Se zămislește și apoi Se naște Pruncul 
Iisus. Însă prin această dublă lucrare: cerească și 
pământească, Dumnezeu a voit ca în însăși nașterea 
după trup a Domnului și Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos să înceapă nașterea după Duhul a 
oamenilor sau înfi erea lor prin harul Duhului Sfânt 
(cf. Ioan 1, 12-13 și 3, 5). Întrucât Iisus Hristos Se 
întrupează de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, 
El pregătește taina botezului creștin, prin care omul 
se naște din Duhul Sfânt și din apă, pentru a trăi o 
altă viață decât cea biologică, adică viața cerească 
veșnică.

Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că 
lucrarea dumnezeiască mântuitoare pentru lume 
începe cu însăși zămislirea și nașterea Mântuitorului 
Iisus Hristos, Cel ce Se naște veșnic din Tatăl, fără 
să aibă mamă, iar pe pământ S-a născut din mamă, 
fără să aibă tată. Vedem mai clar acum că această 
lucrare de înomenire a Fiului lui Dumnezeu are ca 
scop îndumnezeirea prin har a omului și înfi erea 
lui în iubirea lui Dumnezeu Tatăl. 

GENERAȚIILE SE PREGĂTESC PENTRU 
VENIREA LUI MESIA

Cât privește pregătirea omenirii, mai întâi a 
poporului ales și, într-o formă mai restrânsă, a altor 
popoare, pentru venirea lui Hristos în lume ca Fiu 
al lui Dumnezeu întrupat sau înomenit, vedem că 
Sfântul Evanghelist Matei folosește o împărțire în 
trei etape sau perioade de pregătire, de la Adam 
până la David, de la David până la strămutarea 
în Babilon și de la strămutarea în Babilon până la 
Hristos.

Fiecare dintre aceste etape sau perioade 
de pregătire este marcată prin succesiunea a 
paisprezece neamuri sau generații. În total, de 
trei ori câte paisprezece fac patruzeci și două 
de generații. Evanghelia evidențiază că cele trei 
grupări de neamuri sau generații, adică de trei ori 
câte paisprezece, subliniază lucrarea tainică a Sfi ntei 
Treimi din generație în generație pentru mântuirea 
neamului omenesc. Faptul că cifra paisprezece 
este formată din de două ori cifra șapte, simbol 
al perfecțiunii pe pământ, ne arată că pregătirea 
trebuia să fi e deplină pe două planuri: credință vie 
în Dumnezeu și ascultare smerită de Dumnezeu, 
vocație sfântă care s-a realizat desăvârșit în Fecioara 
Maria.

Prin urmare, vedem că în lumea marcată de 
păcat și moarte există o lucrare a lui Dumnezeu de 
ridicare spirituală progresivă a unei părți din Israel 
și o conștientizare a faptului că omenirea are nevoie 
de un Mântuitor sau Izbăvitor, Care s-o vindece de 
păcat și moarte.

Pregătirea generațiilor pentru venirea și 
primirea Mântuitorului în lume se face treptat. 
Proorocii Vechiului Testament au prevăzut și au 
prezis pe Cel ce urma să Se întrupeze sau să Se facă 
Om, au prezis cu șapte sau opt sute de ani înainte, 
că El Se va naște din Fecioară. S-a proorocit chiar și 
locul nașterii, Betleemul Iudeii, după cum citim la 
proorocul Miheia: ‘Și tu, Betleeme Efrata, deși ești 
mic între miile lui Iuda, din tine va ieși stăpânitor 
peste Israel, iar obârșia Lui este dintru început, din 
zilele veșniciei’ (Miheia 5, 1). Așadar, cu aproape 
șapte sute de ani înainte de nașterea Mântuitorului, 
proorocul Miheia a prezis că originea adevărată a 
lui Mesia este una veșnică, El există ca Persoană 
divină înainte de facerea lumii.

PRIN CREDINȚĂ, PROOROCII AU VĂZUT 
MAI DINAINTE TAINA ÎNTRUPĂRII FIULUI 

LUI DUMNEZEU
Sfânta Evanghelie după Matei care relatează 

genealogia Mântuitorului se înțelege mai bine 
prin citirea atentă a Apostolului de astăzi, al cărui 
text este ales din Epistola către Evrei a Sfântului 
Apostol Pavel, capitolul 11, unde se vorbește despre 
credință și puterea ei. Lectura pericopei apostolice 
din această Duminică începe cu evocarea persoanei 
lui Avraam care prin credință a părăsit țara sa, locul 
natal, Urul Caldeii și a mers spre o țară făgăduită 
de Dumnezeu, necunoscută lui. Prin credință a 
ieșit din țara sa proprie și s-a îndreptat spre un loc 
necunoscut lui, spre Canaan. Credința este, deci, 
o vedere dincolo de vederea fi zică, este o vedere 
a unei realități nevăzute, dar promise, făgăduite. 
Prin credință, proorocii au văzut mai dinainte și 
au binevestit taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu. 
Prin credință, ei au prevăzut și prezis coborârea din 
slava cerească a Fiului lui Dumnezeu, Întruparea 
Lui smerită din Fecioară, răstignirea, moartea, 
învierea și înălțarea Lui la ceruri. 

Această putere a credinței profeților ca înainte 
vedere a celor ce urmau să se împlinească este 

pregătirea cea mai profundă și plină de speranță a 
generațiilor succesive pentru venirea Mântuitorului 
Iisus Hristos în lume.

NAȘTEREA MÂNTUITORULUI UNEȘTE 
TIMPUL CU VEȘNICIA

Sfânta Evanghelie după Matei ne mai arată și 
modul în care s-a săvârșit zămislirea Mântuitorului 
Hristos și nașterea Sa, și anume îngerul îl 
înștiințează pe dreptul Iosif că ceea ce s-a zămislit 

în pântecele Fecioarei Maria este de la Duhul Sfânt. 

De fapt, îngerul îi spune lui Iosif, logodnicul Mariei, 

ceea ce i-a spus și Mariei în Evanghelia după Luca, 

capitolul 1, 31, și anume că Pruncul care Se va naște 

din ea va purta un nume stabilit de Dumnezeu, și 

anume Iisus, o transpunere a cuvântul ebraic Ieșua, 

care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Deci, Iisus 

Hristos este Dumnezeu-Omul Care mântuiește 

omenirea de păcate și de moarte, dăruindu-i iertare 

și viață veșnică.

Vedem, așadar, că Iisus Hristos este Dumnezeu 

și Om. În El se unesc dumnezeirea necreată și 
umanitatea creată; se unesc cerul și pământul, 
veșnicia și timpul, pentru ca oamenilor pământeni 
viețuitori în timp să le dăruiască viața cerească 
veșnică.

TOATE NEAMURILE SUNT CHEMATE LA 
MÂNTUIRE

Pregătirea pentru venirea în lume a 
Mântuitorului Hristos se face în suferință și în 
speranță. Pregătirea se face și în speranță, pentru 
că Dumnezeu își menține făgăduința Sa, dincolo de 
nestatornicia și slăbiciunile oamenilor.

Din Evanghelia de astăzi mai învățăm că printre 
neamurile sau generațiile enumerate de Sfântul 
Apostol Matei se afl ă și femei, nu doar bărbați, deși, 
la evrei, genealogia se alcătuia pe linie paternă, 
bărbătească. În mod surprinzător, enumerarea 
generațiilor pe linie bărbătească, la un moment dat, 

include și pomenirea a patru femei. Ele ne surprind 

și prin faptul că nu sunt evreice, ci sunt de neam 

străin. Astfel, Tamara și Rahab sunt cananeience, 

Rut este moabiteancă, iar Batșeeba este hitită.

Sfânta Evanghelie ne arată că nu numai poporul 

evreu este chemat la mântuire, ci și popoarele de 

altă etnie. De asemenea, prezența femeilor în 

genealogia Mântuitorului ne arată că nu numai 

bărbații au valoare în fața lui Dumnezeu și în 

lucrarea Lui mântuitoare, ci și femeile. Mai mult, 

Iisus Hristos, Cel Unul Sfânt, cheamă la sfi nțenie 

bărbați și femei, fără deosebire, iar Sfânta Biserică a 
lui Hristos cinstește deopotrivă pe sfi nți și pe sfi nte.

Astfel, vedem că Sfânta Evanghelie rupe unele 
bariere mentale, pentru ca fi ecare om să înțeleagă 
că Dumnezeu iubește pe toți oamenii, deși Israel a 
fost cel dintâi popor ales, pentru ca să-I slujească 
Lui pentru binele umanității întregi. Dumnezeu 
iubește și prețuiește deopotrivă pe bărbați și pe 
femei, pentru că atât bărbatul, cât și femeia au fost 
creați după chipul lui Dumnezeu. El a creat prima 
familie umană, pentru a spori mereu numărul 
persoanelor umane care se bucură de iubirea 
Persoanelor divine din Sfânta Treime.

Așadar, Sfânta Evanghelie de astăzi ne cheamă 
și pe noi la pregătire duhovnicească în timpul care 
ne-a mai rămas până la Crăciun, ca să-L primim 
pe Hristos Domnul în sufl etele noastre, în casele 
noastre, văzând că Dumnezeu Se face om, pentru 
ca noi oamenii să dobândim Împărăția cerurilor, 
spre slava Preasfi ntei Treimi și spre a noastră 
mântuire. Amin

- DUMINICA DE DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI 
(A SFINȚILOR PĂRINȚI DUPĂ TRUP AI DOMNULUI)

DUMNEZEU-OMUL ESTE MÂNTUITORUL LUMIIDUMNEZEU-OMUL ESTE MÂNTUITORUL LUMII
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DINCOLO 
DE ARENĂ 

ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI - 8 MEDALII DE ATLEȚII DE LA CSS PLOIEȘTI - 8 MEDALII DE 
AUR LA CONCURSUL NAȚIONAL DE LA BACĂUAUR LA CONCURSUL NAȚIONAL DE LA BACĂU

VINE UN MOȘ CRĂCIUN LA PETROLUL?VINE UN MOȘ CRĂCIUN LA PETROLUL?

Începutul mai mult decât promițător în 
actualul sezon al Superligii pentru Petrolul 

Ploiești (revenită în eșalonul de elită după 
o absență de șase ani) dădea mari speranțe 
frumoșilor și exigenților suporteri ai „galben-
albaștrilor” că vor avea un campionat lipsit de 

griji. Asta în condițiile în care banii erau încă 
din start o problemă, conducerea apelând la 
stratagema de a cesiona drepturile TV în contul 
unor datorii către jucători.

Din păcate, lucrurile nu au luat o turnură 
favorabilă din punct de vedere fi nanciar, datoriile 
s-au tot acumulat și doar câte un panaceu, și 
acela sporadic, nu avea cum să limpezească 
situația. Unii spun că până la insolvență nu 
ar mai fi  decât un pas, conducerea clubului 
(și ea schimbată) neagă această variantă, deși 
recunoaște problemele de ordin fi nanciar, iar 

președintele Costel Lazăr a anunțat răspicat 
marți că raporturile sale contractuale cu clubul 
încetează din data de 16 decembrie.

Aseară se va fi  jucat derby-ul de tradiție 
cu Rapid București, pe Arena Națională, iar 
fanii „lupilor galbeni” așteaptă cu înfrigurare 
remedierea situației. Întrebarea care se pune este 
dacă nu se va băga nimeni cu bani, ce se va alege 
de club? Parcă nici nu vreau să mă gândesc, 
poate apare un Moș Crăciun și pentru Petrolul. 
Mai credem în asta?

În perioada 10-11 decembrie a.c., Sala de atletism din municipiul Bacău 
a fost gazda Concursului Național «Cupa 1 Decembrie», la care au 

participat peste 400 de sportivi din toată țara. Printre ei s-au afl at și atleții 
de la CSS Ploiești, pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, ei 
reușind să obțină 8 medalii de aur și 5 medalii de bronz astfel:

Ctg. J1+J2 
Darius Cornescu - medalie de aur la 60 m -6.99 sec.;
Teodor Marin - medalie de aur la 400 m -53.12 sec.;
Ștafeta A, 4 x 200 m băieți - medalie de aur - 1.36.96 min., în componența 

Dragoș Avram- Alexandru Blănaru- Ruben Chivi- Darius Cornescu;
Ștafeta A, 4 x 400 m - băieți - medalie de aur - 3.34.08 min., în componența 

Darius Cornescu - Alexandru Blănaru - Teodor Marin - Ruben Chivi;
Ștafeta B, 4 x 200 m băieți - medalie de bronz - 1.38.63 min., în 

componența Gabriel Boboc - Raul Chivi - Cristian Bălan - Teodor Marin;
Ștafeta B, 4 x 400 m băieți - medalie de bronz - 3.43.06 min., în 

componența Avram Dragoș - Cristian Bălan - Gabriel Boboc - Raul Chivi;

Alexandru Constantinescu - medalie de bronz la 200m - 24.17 sec. 
(sportiv pregătit de prof. Robert Munteanu).

Ctg. Juniori 3
Ștafeta 4 x 200 m fete- medalie de aur - 1.55.76 min., în componența 

Delia Blănaru - Maia Tomescu - Rebeca Toader - Elena Hekter;
Ștafeta 4 x 400 m fete, medalie de aur - 4.28.80 min. în componența 

Rebeca Toader - Delia Blănaru - Elena Hekter -Beatrice Șinca;
Ștafeta 4 x 200 m băieți - medalie de aur - 1.43.79 min., în componența 

Andrei Zincă - Georgian Lepuș - Luca Moisoiu - Adrian Grigore;
Ștafeta 4 x 400 m băieți - medalie de aur - 3.53.43 min., în componența 

Andrei Zincă - Cristian Creangă - Adrian Grigore - Luca Moisoiu;
Elena Hekter - medalie de bronz la 200 m- 27.19 sec.
Luca Moisoiu - medalie de bronz la 400 m - 56.18 sec.
În perioada 18 -23 decembrie, atleții ploieșteni vor efectua un 

cantonament de pregătire în stațiunea Bușteni, datorită eforturilor depuse 
de conducerea CSS Ploiești (Director: Doru Munteanu, Director adjunct: 
Silviu Stănescu).

Marți, 13 
decembrie, 

Costel Lazăr, 
președintele clubului 
FC Petrolul Ploiești, 
a ținut să facă 
următoarele precizări: 

“Începând cu data de 16 decembrie 2022, 
raporturile contractuale dintre mine și ACS 
Petrolul 52 vor înceta pe cale amiabilă, conform 
articolului 55, litera B, din Codul Muncii. Fac 
aceasta precizare pentru a nu mai exista discuții 
și alte neînțelegeri pe marginea acestui subiect. 
Le mulțumesc celor care mi-au oferit șansa să 
conduc acest club, a fost o onoare pentru mine!”, 
a declarat Costel Lazăr.

Ca urmare a apariției, în ediția electronică 
a Gazetei Sporturilor, a articolului “Se pune 
la cale o mutare-șoc în Liga 1, “Petrolul, la un 
pas de insolvență!”, conducerea clubului a făcut 
următoarele precizări, prin intermediul site-ului 
ofi cial:

“– varianta intrării în insolvență nu a fost 
luată în calcul și, în consecință, nici nu s-a pus 
vreodată problema existenței unui astfel de 
plan, așa cum total eronat se susține în articolul 
respectiv. De altfel, din punct de vedere juridic, 
forma de organizare a ACS Petrolul 52 nu 
permite intrarea în insolvență!

– nu am ascuns faptul că ne confruntăm cu 
probleme de natură fi nanciară, pe care, însă, cu 
sprijinul sponsorilor și al partenerilor noștri, 

avem speranța că le vom rezolva în perioada 
următoare.

Cu siguranță, situația nu este una plăcută, 
dar nici atât de dramatică pe cât o lasă de înțeles 
speculațiile din articolul în cauză. Cu ceea ce 
suntem, în schimb, de acord, este faptul că 
prestația echipei noastre a fost una demnă de 
remarcat pe parcursul acestui sezon și suntem 
convinși că vom demonstra, și în ultimele două 
jocuri din acest an, că poziția pe care o ocupăm 
în clasament nu este una întâmplătoare. Iar 
meritele li se cuvin jucătorilor și membrilor 
staff -ului tehnic, cărora le mulțumim pentru 
înțelegerea de care au dat dovadă, pentru efortul 
depus și pentru profesionalismul lor”, se arată în 
comunicatul postat pe site-ul clubului petrolist.

COSTEL LAZĂR NU MAI ESTE PREȘEDINTE LA FC PETROLUL; COSTEL LAZĂR NU MAI ESTE PREȘEDINTE LA FC PETROLUL; 
CLUBUL SPUNE CĂ EVITĂ INSOLVENȚACLUBUL SPUNE CĂ EVITĂ INSOLVENȚA
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CELE MAI BUNE ECHIPE DE LIGA 3 ÎN ANUL 2022CELE MAI BUNE ECHIPE DE LIGA 3 ÎN ANUL 2022
Care sunt cele mai bune formații din acest 

an calendaristic în Liga 3? Un clasament 
inedit, acoperind fi nalul de sezon precedent 
și cel în curs de desfășurare, are concluzii 
spectaculoase!

Analiza Federației Române de Fotbal a 
acoperit evoluțiile tuturor formațiilor din Liga 
3 în sezoanele 2021/2022 și 2022/23, dar doar 
pentru partidele programate în anul 2022. 
Practic, au fost contabilizate: ultimele 3 etape 
din sezonul regular 2021/22; play-off -ul & play-
out-ul sezonului 2021/22; primele 15 etape din 
sezonul regular 2022/23.

A fost realizat totalul de puncte obținute de 
fi ecare formație, împărțit la numărul de partide 
disputate, pentru a obține media de puncte / 
meci a echipei în anul 2022.

TREI DIN L2, CU OȚELUL ÎN FRUNTE

Din cele peste 100 de formații analizate, 
incluzând atât cele care au retrogradat și 
promovat la capătul sezonului trecut, doar 15 
echipe au reușit performanța de a avea o medie 
de minimum 2 puncte / meci în anul 2022.

Trei dintre acestea reprezintă cluburi care 
activează acum în Liga 2 Casa Pariurilor. Pe 

locul 1 în top, cu cea mai mare medie de puncte 
obținute în acest an, este Oțelul Galați (2,75 
puncte / meci). A strâns 33 de puncte în cele 12 
partide din fi nalul de sezon regular 2021/22 și 
play-off -ul ulterior.

CSC Dumbrăvița și Minaur Baia Mare, fi ecare 
cu 2,08 puncte / meci, se afl ă pe locurile 10 și 
11 ale ierarhiei. Acest trio de formații au punctat 
doar pe meciurile din sezonul competițional 
precedent.

HUNEDOARA ȘI ILFOV, PATRU DIN CINCI 
LOCURI!

Sub liderul Oțelul avem o serie de 5 formații, 
dintre care 4 provin din județele Ilfov și 
Hunedoara! Exceptând CSM Reșița, locul 4 în 
top, cu 2,33 puncte / meci, adică o reprezentantă 
a Banatului, avem două cluburi ilfovene și două 
hunedorene!

Corvinul Hunedoara este locul 2 național 
pentru L3 pe 2022, cu 2,7 puncte / meci, iar CSM 
Deva e locul 5, cu 2,25 puncte / meci.

Fotbalul din jurul Capitalei e reprezentat 
de CS Afumați, locul 3 național cu medie 2,48 
puncte / meci, și de CS Tunari, locul 6, cu 2,24 
medie de puncte obținute pe meci.

REVELAȚIA UNIREA BRANIȘTEA

În top 15, cu medii de peste 2 puncte pe meci, 
se afl ă și o echipă nou-promovată în Liga 3! Este 
vorba de gălățenii de la Unirea Braniștea, cu un 
parcurs excelent! Locul 3 în Seria 2 din actuala 

ediție, Unirea are o medie de 2,06 puncte obținute 

per meci. Și se poziționează, astfel, pe locul 14 

în ierarhia noastră anuală. E singurul club care 

punctează exclusiv prin meciuri disputate în 
ediția 2021/22, fi resc, fi ind nou-promovat.

PERFORMERE DIN TOATE ZONELE

Topul FRF închide lista performerelor de 
top, adică ierarhia primelor 15 formații, fi ecare 
cu minimum 2 puncte / meci obținute în acest 
an, evidențiind echipele de pe pozițiile încă 
nedezvăluite:

locul 7 – Foresta Suceava – medie 2,18 puncte 
pe meci

locul 8 – CSM Satu Mare – 2,17
locul 9 – CSM Alexandria – 2,11
locul 12 – CSM Focșani – 2,074
locul 13 – Gloria Bistrița-Năsăud – 2,071
locul 15 – Viitorul Șimian – 2.

VICTORIE PENTRU VICTORIE PENTRU 
CSM PETROLUL PLOIEȘTI LA TÂRGU JIUCSM PETROLUL PLOIEȘTI LA TÂRGU JIU

CSM Petrolul Ploieşti a început returul primei faze a campionatului 
cu o victorie obţinută la Târgu Jiu, pe terenul ultimei clasate din 

Conferinţa A a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, scor 74-64 (20-17, 
12-21, 21-18, 21-8)!  Băieţii pregătiţi de Mihai Popa au câştigat trei dintre 
cele patru sferturi ale întâlnirii, decisive fi ind ultimul sfert al meciului.

„Veneam după o înfrângere greu de digerat la Sibiu şi ştiam că va fi  
foarte greu dacă nu vom fi  concentraţi încă de la început. În prima repriză 
am avut probleme în luarea unor decizii în atac şi pe partea de intensitate 
în apărare, iar asta ne-a costat nişte coşuri uşoare, pe care trebuia să le 
evităm pentru a obţine un rezultat pozitiv. După pauză am făcut nişte 
reglaje, am fost mult mai concentraţi şi am câştigat meritat cred eu, 
motiv pentru care îi felicit pe băieţi, mai ales că 
parcurgem un sezon în care nu este uşor să câştigi 
în deplasare. Obiectivul meu este să practicăm 
un baschet de calitate, care să ne aducă rezultate 
pe măsură, însă astăzi nu am reuşit să facem asta 
în mare parte din meci. Mă bucură, totuşi, faptul 
că ne-am putut focusa pe partea de apărare şi 
acest aspect s-a dovedit decisiv, până la urmă”, 
a declarat Mihai Popa, antrenorul principal al 
grupării ploieștene.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au evoluat: Brkic 
(20 puncte, 15 recuperări), Misters (13, 3×3), 
Mitchell (10), Milin (9, 1×3), O. Popa Calotă (7, 
1×3), B. Popa (7), Funderburk Jr. (3, 1×3), C. 
Dinu (3, 1×3), Aughburns (2) şi Chiţu.

***
În etapa a doua a returului, echipa noastră va primi, vineri, începând cu 

ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia, vizita celor de la Rapid Bucureşti.
Partida va fi  o provocare pentru noi, ploieşteni şi nu numai, să fi m 

alături de Matei Caravia, sportiv al secţiei de fotbal a clubului care trece 
prin momente difi cile în această perioadă. Cu prilejul meciului de vineri, 
CSM Ploieşti va organiza o strângere de fonduri pentru Matei, cel care are 
nevoie de ajutor pentru a urma un tratament costisitor în străinătate. El a 
fost operat pe data de 16 septembrie pentru a-i fi  îndepărtată o tumoare 
cerebrală, iar acum trebuie să continue paşii spre însănătoşire.

La meciul de baschet, la care accesul publicului este gratuit, vor exista 
urne fi xe (la ambele intrări în sală) şi mobile, în posesia colegilor lui Matei 
de la echipa de fotbal „Under 17” a clubului, prin intermediul cărora cei 
prezenţi îşi vor putea arăta susţinerea pentru tânărul sportiv. Banii strânşi 
vor fi  depuşi în contul deschis de familia lui Matei Caravia.

Dacă vreţi să-l ajutaţi pe Matei, o puteţi face şi în următoarele conturi:
RO57 RZBR 0000 0600 2414 3443 – Cont RON
RO04 RZBR 0000 0600 2414 3912 – Cont EURO – SWIFT : RZBRROBU
Revolut: RO21 BREL 0005 5258 4614 0100 sau ANA MARIA C:@

anamaraiv2
Sau prin intermediul Asociatiei MagiCamp – cu menţiunea „pentru 

Matei Caravia Moroianu” în contul: RO19BACX0000001062715000 – 
Cont RON

Luni seară, Matei a fost prezent la antrenamentul echipei „U17” şi s-a 
încărcat cu energia şi încurajările colegilor înaintea plecării spre Italia, 
care a avut loc marți dimineaţă.
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Aho, aho și bună zi,
Cât de bună poate fi 

Cu caloriferul gheață,
Gheață și pe la mustață,
Hai, că știu ce vrei să zici,
Înjuri de Volosevici.

***
Pe mine?, sare Volo deranjat:
Păi cazanul n-am stricat,
N-am dat cu ciocanul eu,
Așa l-am luat, ce Dumnezeu!
Dumitrescu e de vină,
Nu i-ar mai fi  bine-n splină,

Că el și cu Tiseanu
Au jonglat cu banu`.
Am anunțat DNA,
(Denunț care nu era),
Era ilegal contractul
Umblau, naibii, cu furatul...

***
Iulică, din fi re mai mut,
Însă liberal temut,
Se uita mirat la Volo
Ca la curca-n gard de colo:
De trei luni încoace,
Gura nu-i mai tace,
Liniștea nu-i place,
Înjură, acuză,
Cu spume la gură,
Poate vrea încetul
Să preaia SACET-ul.
Ca să scap de balamuc,
Chiar acuma eu mă duc
Să-i dau Braziul și conducte
În loc de un pumn în frunte.
Să-și ia CAF-ul și termia
Terminăm cu gălăgia.
Nu mai vreau dureri de cap
Îi dau morții din dulap.

***
În dulap, zeci de schelete,
Putrede pe îndelete,
Au făcut degrabă...bum!

Aoleu, o fi  vreun tun?
Nu-i un tun de-ăla rusesc,
Ci unul mai franțuzesc.
Da, drăguță, în SACET
E un dezastru complet.
Ani și ani Veolia,
De-și zicea și Dalkia,
A stors bani cât a putut,
Dar nimica n-a făcut.
Iar voi, cei cu simbria,
CJ-ul și Primăria,
În CA dormit-ați bine,
Și uite c-acuma vine
Timpul decontărilor.
Aho-aho, măi, domnilor,
Bre, consilierilor,
De prin 2000 încoace,
Ați putut ceva a face
În consilii și ședințe...
Dar vouă v-ardea de fi țe!
Ați luat banii și atât,
În dorsală v-a durut.
Alți președinți și primari
Ce-oți fi  fost voi, lăutari,
N-ați dat bani de intervenții,
Doar pomană la subvenții.
Milioane ați îngropat
Conducte n-ați reparat.
Volo și cu Dumitrescu
Poate și alții de...Escu
Au căzut ca musca-n ciorbă.
Să mai spun însă o vorbă:
Dacă nu s-ar fi  certat,
La căldură-am fi  sperat...
Dar ei s-au ținut de scandal
Și sunt vinovați egal.

***
Ia sunați din zurgălăi,
Cu promoroaca pe voi!
Dați cu biciul, cu furie,
În cucoana Primărie,
Iar dacă forță mai e,
Pocniți una și-n CJ!

***
Revenind la dom` primar,
Nervii i-au picat pe-un ziar.
De fapt el este-n război
De lunea și până joi,
Vinerea e doar nervos
Cum să zic, întors pe dos.
Omul e certat cu toți,

Liberali, bunici, nepoți,
Iarbă, frunză, păsărele,
Soare, lună, chiar și stele,
Fulgeră și tună-ntruna
De parcă-ar veni furtuna.
Vinovați de toate cele
Nu de bune, ci de rele,
Alții sunt, el niciodată,
Este omul fără pată.

***
Aho, aho și bună zi,
Cât de bună poate fi 
Cu caloriferul gheață,
Gheață și pe la mustață,

Hai, că știu ce vrei să zici,
Înjuri de Volosevici.

***
Voi pe mine mă-njurați,
De ce iar mă atacați?
Am ajuns, eu, ca primar,
Să mă facă terci un ziar?
E și jenant ce spui,
Jurnalistul nu știu cui.
Ești plătit, se vede clar,
Habarnist de n-ai habar,
Să mă denigrezi.
Dar cine te crezi?
Țevile se sparg mereu,
Nu dau cu barosul eu.
CAF-ul 2 este defect
Și acum e chiar abject
Să mă-nvinuiți pe mine...
Să vă fi e, bă, rușine!
V-a pus Roberta Anastase
Să nu mă lasați în pace?

***
Să sunăm din clopoței

Aho-aho și șo pe ei!
Toată vara v-ați certat
Și prea puțin v-a păsat
Că vine iarna și e ger
Parcă-am sta la frigider.
Ne-am cam săturat
De scandal și de scuzat!
Dacă nu sunteți în stare
Ori de nu aveți valoare
Plecați acasă cu toții
Luați neveste, luați și soții!

***
Stați așa, ne-am amintit,
La asta ce-i de cârtit?
V-ați dat cu dreptu` în stângu`,

La podețele din Dâmbu.
Două punți și un podeț
V-au făcut creierul creț,
De un an n-ați fost în stare
Să terminați o lucrare!
Aho-aho, e mare lene
La proiecte europene,
Unul nu ați terminat
În doi anișori de stat
În puf, cu simbrie mare,
N-aveți, bre, nicio chemare.

***
În ăst timp, pe la județ,
Că nu-i ăsta mai isteț,
Se lucrează la proiecte,
Dar fără prea mari efecte.
S-au dat ceva dispoziții,
S-au pornit trei investiții,
Iar în rest, doar pe hârtie
-Și-alea cu apatie-
S-au făcut planuri, proiecte,
Să sperăm, fără defecte. 
Cine știe, peste ani,
Dacă vor mai fi  și bani,
Vom avea ceva șosele,
Giratorii și inele,
Variante ocolitoare,
Drumul pe la Casa Nane,
Cel ce duce la Brădet...
Hai, munciți mai cu talent...

***
Ia sunați din zurgălăi,
Cu promoroaca pe voi!
Dați cu biciul, cu furie,
În cucoana Primărie,
Iar dacă forță mai e,
Pocniți una și-n CJ.

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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