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Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) fi lozof german 
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI MIZEAZĂ ÎN 
2023 PE 1,119 MILIARDE DE LEI2023 PE 1,119 MILIARDE DE LEI
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2023 pentru puterea 2023 pentru puterea 
de la Chișinău: între de la Chișinău: între 

roz și cenușiu roz și cenușiu 

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
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Ziarul
În lumea asta sunt trei tipuri 

de indivizi. Unii care nu fac 
nimic, oricâte mijloace ar avea. 
Unii care fac doar dacă le dai 
mură în gură. Și unii care sunt 
făcuți să facă treabă și chiar fac, 
indiferent dacă au sau nu ceea 
ce le trebuie. Pentru toți este 
nevoie de timp pentru a dovedi 
din ce categorie fac parte.

Ei bine, au trecut doi ani și 
mai bine de la alegeri. E timpul 
să tragem niscaiva concluzii. 
Mai ales că urmează un an 2023 
greu și, apoi, un an de “păcălici”, 
pentru că 2024 va fi  electoral.

Dacă e să vorbim de primul 
mandat al lui Volosevici, 
Ploieștiul a avut parte la acea 
vreme, pentru prima oară după 
revoluție, de o schimbare reală 
la față, orașul căpătând aspect 
civilizat, cu linii de tramvai 
refăcute, parcări prin tot orașul, 
stadion nou, locuri de joacă, 
planuri pentru hipodrom nou, 
anvelopări de blocuri, asfalt, 
marcaje etc etc.

Ăsta a fost motivul principal 
al câștigării la pas a ultimelor 
alegeri. A văzut ploieșteanul că 
s-a făcut ceva și pentru el. Unde 
mai pui și faptul că domnia sa 
venea și cu capitalul de imagine 
sufi cient de mare, ca urmare a 
războiului din justiție, pe care 
lumea l-a văzut ca fi ind un 
abuz, confi rmat ulterior și de 
achitarea primită.

S-a lansat licitația pentru S-a lansat licitația pentru 
varianta ocolitoare varianta ocolitoare 

Bușteni-AzugaBușteni-Azuga

Primăria Ploiești are bani Primăria Ploiești are bani 
europeni pentru a reabilita europeni pentru a reabilita 

energetic 9 blocurienergetic 9 blocuri

Primăria Ploiești a publicat o primă schiță a 
bugetului pentru 2023, iar la capitolul cheltuieli se 

vehiculează cifra de 1,119 miliarde de lei. Bine, acum totul 

depinde dacă municipalitatea va utiliza banii europeni 
pentru proiectele POR 2014-2020 sau dacă va începe 
vreuna dintre investițiile derulate prin PNRR. Aproape 
45% din bugetul de cheltuieli înseamnă fonduri europene. 
Haideți să vedem doar câteva categorii de cheltuieli 
propuse de municipalitate: învățământ- 112, 241 mil. lei, 
din care fondruri UE-41,915 mil. lei; subvenție energie 
termică-45 milioane lei; salubritate și deszăpezire-31,5 
mil. lei; dezinsecție, dezinfecție și deratizare-12,3 mil. 
lei; iluminat public-13 mil. lei; subvenții SC Transport 
Călători-40 mil. lei; proiecte POR transport-402,97 mil. 
lei; asigurări și asistență socială-102 mil. lei; cultură, 
recreere și religie-87,021 mil. lei; sănătate-15,095 mil. lei; 
cheltuieli de personal aparat propriu-39 mil. lei etc.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

24 IANUARIE, ZI 
MEMORABILĂ ÎN 

ISTORIA ROMÂNIEI

Actul Unirii de la 24 ianuarie 1859 a fost 
sărbătorit și în acest an peste tot în țară. Dar 

tot cu dezbinări politice. Cele provocate de AUR în 
Capitala Unirii, am numit Iași, au fost de-a dreptul 
deplasate și lipsite de orice respect față de gloria 
înaintașilor. Tipic, nu? Și atunci, în urmă cu 164 de 
ani, a fost la fel, numai că a izbândit patriotismul pur. 
Să facem deci un recurs la memorie: reprezentanții 
Partidei Naționale, formațiune ce avea ca obiectiv 
unirea Moldovei cu Țara Românească, au oscilat o 
vreme între a avea un candidat al lor și a-l susține 
pe Grigore M. Sturdza, fi ul fostului domnitor Mihail 
Sturza. Acesta viza unirea, dar sub domnia sa și 
sub forma unui stat-marionetă care să facă jocurile 
Imperiului Rus. Cu două zile înainte de votul 
pentru alegerea domnitorului, unioniștii au înțeles 
aranjamentele lui Sturza și au hotărât să-l respingă 
și să desemneze un candidat al lor. După dispute 
aprinse, a fost acceptat comandantul micii armate 
moldovene, colonelul Alexandru Ioan Cuza, ca 
variantă de compromis între conservatorii fi loruși și 
liberalii pro-occidentali (francofi li)... Restul nu mai 
contează. Țara Românească l-a ales tot pe Cuza, 
iar Europa a recunoscut Principalele Unite ale 
Modovei și Țării Românești, cu toată împotrivirea 
imperiilor Austriac și Otoman, acesta fi ind unul 
dintre cele mai importante momente din istoria 
țării.

O nouă pagină se deschide 
în seria confl ictelor 

dintre primarul Andrei 
Volosevici și președintele Iulian 
Dumitrescu. Nu știm dacă și 
între instituțiile pe care cei doi 
le reprezintă, Primăria Ploiești 
și Consiliul Județean Prahova. 
Și nu știm nici dacă Dumitrescu 
este parte în război, de vreme ce nu a ieșit în spațiul public nici 
măcar cu o singură replică la acuzațiile lansate dinspre primar. 
Subiectul nu mai este legat de termofi care, ci de Parcul Municipal 
Vest, cel realizat de municipalitate, parțial din fonduri europene. 
„Parțial” fi indcă au fost niște penalități importante pentru 
nefi nalizarea la timp a lucrărilor. În fi ne, situația este următoarea: 
există intenția CJ Prahova de a prelua temporar parcul, în vederea 
realizării acolo a unor investiții deja aprobate, cu fi nanțare 
asigurată din fonduri europene, gen bazin de înot olimpic, 
sală pentru competiții sportive, patinoar etc. După fi nalizarea 
proiectelor, parcul ar reveni în gestiunea Primăriei Ploiești. 
Ei bine, primarul acuză că la mijloc ar fi  de fapt niște interese 
imobiliare, că proiectele pot fi  realizate pe bază de parteneriat, 
așa că l-a somat public pe Iulian Dumitrescu „să ia mâna de pe 
parc.” În plus, denuăzi vreme a îmbrăcat un tricou care conține 
un mesaj tot împotriva președintelui CJ Prahova: „Dumitrescule, 
Parcul Vest este al ploieștenilor”! Ce ne scapă nouă: dacă parcul 
ar trece temporar la CJ, parcul nu ar fi  tot al ploieștenilor? Că ne 
imaginăm că nu-l ia nimeni de acolo, să fugă cu el acasă...

Miruna BOGDĂNESCU; 
www.ziarulploieştii.ro

„DUMITRESCULE, IA „DUMITRESCULE, IA 
MÂNA DE PE PARCUL MÂNA DE PE PARCUL 
MUNICIPAL VEST!”MUNICIPAL VEST!”
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI ARE BANI 
EUROPENI PENTRU A REABILITA 

ENERGETIC 9 BLOCURI
• Problema este alta: autoritatea locală are 
restanțe serioase, ba chiar riscă să piardă 

fondurile europene, la alte patru proiecte similare 
fi nanțate prin POR 2014-2020. Deci cum să 

deschidă șantiere noi dacă nici măcar nu le-a 
deschis/închis pe cele vechi?

•Anul trecut, municipalitatea a câștigat mai multe 
fi nanțări prin PNRR și GAL, dar are neatinse vreo 

18 proiecte fi nanțate prin POR!

Primăria Ploiești a câștigat o fi nanțare nerambursabilă 
în valoare de 40.785.828,71 lei pentru reabilitarea 

energetică a  mai multor blocuri din oraș. Contractul de 
fi nanțare a fost semnat la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației, proiectul fi ind depus în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
derulat din fonduri europene. Prin realizarea acestei 
investiții, 9 blocuri, cu 360 de apartamente, vor fi  mai 
performante energetic, dar vor dobândi și estetica atât 
de necesară: bl. 4E, Bulevardul Republicii nr. 187; bl. 5A, 
B-dul Republicii nr. 199A; bl. 6A, B-dul Republicii nr. 189; 
bl. 16A, B-dul Republicii nr.122; bl. 16B1, B-dul Republicii 
nr.122; bl. 16B2, B-dul Republicii nr.122;  bl. 16C, B-dul 
Republicii 122; bl. 30D, strada Luminii nr. 2; bl. 30E, strada 
Luminii nr.4.

Toate bune și frumoase, chiar felicităm municipalitatea 
pentru fi nanțarea atrasă, dar întrebarea este alta: va fi  
capabilă să pună în practică proiectul?

Nu de alta, dar are alte patru proiecte tot pentru 
reabilitare energetică a blocurilor pe care nici măcar nu 
le-a început, fi ind chiar în pericol să piardă banii europeni. 
Și ca să nu spuneți că vorbim după ureche, vă oferim date 
furnizate la sfârșitul anului trecut de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia:

-efi cientizare energetică blocuri lot 1 (bloc 10 D, str. 
Sinăii nr. 1 și bloc 12C, B-dul Republicii), cerere de 
fi nanțare semnată la 06.06.2019 și termen de fi nalizare 
pe data de 30.09.2020, procent de realizare a investiției la 
fi nalul anului 2020 de 5%;

-efi cientizare energetică blocuri lot 2 (bloc 8B, str. 8 
Martie nr. 1A, bloc 8C1, B-dul Republicii nr. 183, bloc 
8C2, B-dul Republicii nr. 183, bloc 10 C1C2, str. Sinăii 
nr. 1A, bloc 10 F, B-dul Republicii nr. 179 și bloc 17 C, 
B-dul Republicii nr. 195A), cerere de fi nanțare semnată la 
06.06.2019 și termen de fi nalizare pe data de 30.09.2020, 
procent de realizare a investiției la fi nalul anului 2020 de  
66,40%;

-efi cientizare energetică blocuri lot 3 (bloc 11 B1B2, Piața 
Mihai Viteazul nr.4,  bloc 11 D, str. Constantin Brezeanu 
nr.1A), cerere de fi nanțare semnată la 06.06.2019 și termen 

de fi nalizare pe data de 30.09.2020, procent de realizare a 

investiției la fi nalul anului 2020 de 7,11%;

-efi cientizare energetică blocuri lot 4 (bloc 23B, str. 

Constantin Brezeanu nr. 1B, bloc 26F. B-dul Republicii nr. 

169-173, bloc 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35 și  bloc 28E, 

str. Colinii nr. 2), cerere de fi nanțare semnată la 06.06.2019 

și termen de fi nalizare pe data de 30.09.2020, procent de 

realizare a investiției la fi nalul anului 2020 de 7,68%.

Așadar, cum vor fi  autoritățile în stare să reabiliteze 

noile blocuri, dacă nici proiectele vechi nu le-a trecut, cu o 

excepție, de 10% procent de execuție?

ALTE PROIECTE OBȚINUTE PRIN PNRR ȘI GAL
De altfel, autoritățile municipale au anunțat că, în 

2022, Primăria Ploiești a reușit, prin Direcția Relații 
Internaționale, să concretizeze 20 de proiecte majore, în 
cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR), a căror valoare însumează 110 milioane euro. 
În afară de proiectul de mai sus, cel de reabilitare blocuri 
de locuințe, au fost acceptate spre fi nanțare următoarele 
investiții: 

-achiziționarea a 22 autobuze electrice noi, implicit 22 
stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă;

-construire creșă, strada Cosminele, nr. 11A;
-management inteligent al intersecțiilor din oraș;
-elaborarea/actualizarea în format GIS a PUG-ului 

pentru municipiul Ploiești;
-elaborarea în format digital GIS a PUZ-ului pentru 

zona centrală a orașului;
-stații de încărcare mașini electrice (45 buc.);
-renovare clădire Colegiul Național „Mihai Viteazul”, 

aripa Nord;
-renovare clădire Școala Gimnazială „George Coșbuc”, 

corp C2;
-renovare clădire Colegiul Național „Mihai Viteazul”, 

sediul Alianța Franceză.
Alte 10 proiecte se afl ă în analiză la ministerul de resort, 

acestea vizând dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
medicale, a serviciului public de termie, transport public 
urban, salubritate sustenabilă, reabilitare clădiri cu valoare 
arhitecturală etc.

De asemenea, în 2022, au fost semnate mai multe 
contracte de fi nanțare pentru proiecte derulate prin 
intermediul GAL Ploiești, în valoare totală de 3,8 milioane 
de euro: 

-asfaltarea străzilor Mimiului, Beiuș, Astra, Fierarilor, 
Fabricilor, Palanca, Brădetului și Smârdan;

-modernizarea unităților școlare din zonele 
marginalizate ale orașului;

-înfi ințarea unui centru comunitar integrat în vederea 
furnizării de servicii sociale și medicale;

-modernizarea blocului cu locuințe sociale Aleea 
Cătinei;

-realizarea de branșamente canalizare și extinderea 
infrastructurii de canalizare în cartierul Mimiu, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai și calității vieții persoanelor 
afl ate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Dar și aici am putea adăuga că Primăria Ploiești este 
datoare întâi de toate să termine investițiile fi nanțate 
prin POR 2014-2020. Din totalul de 22 de proiecte (21 
fi ind semnate în timpul mandatului lui Adrian Dobre), 
doar la patru s-a lucrat efectiv. Deci sunt 18 investiții de 
care muncipalitatea nu s-a atins din 2020 și până astăzi. 
Eventual, pentru unele, s-a lansat licitație de execuție a 
lucrărilor și cam atât. Ca volum al fi nanțărilor, ar fi  vorba 
despre minimum 170 milioane de euro...
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PESTE 100 DE AMENZI APLICATE DE 
POLIȚIȘTII RUTIERI ÎN PRAHOVA

Peste 100 de sancțiuni contravenționale 
aplicate de polițiștii rutieri ca urmare a abaterilor 
constatate și opt permise de conducere reținute 
de polițiști. Polițiștii rutieri au acționat pe 
drumurile naționale din județ pentru prevenirea 
și combaterea accidentelor rutiere cauzate 
de nerespectarea regimului legal de viteză, 
dar și în vederea depistării conducătorilor 
auto care conduc sub infl uența alcoolului. În 
cadrul acțiunii, polițiștii au controlat 171 de 

autovehicule și au efectuat conducătorilor auto 

84 de testări cu aparatul etilotest. Totodată, 

aparatele radar au înregistrat 71 de autovehicule 

ce se deplasau cu viteze mai mari decât limitele 

legale admise. „În total au fost aplicate 106 

sancțiuni contravenționale, în valoare de 66.695 

de lei. Totodată, au fost reținute 8 permise de 

conducere și au fost retrase două certifi cate 

de înmatriculare”, a anunțat Inspectoratul de 

Poliție Județean Prahova, care recomandă 

conducătorilor auto să adapteze permanent 

viteza de rulare la condițiile de drum și trafi c și 

să nu conducă sub infl uența băuturilor alcoolice.

Polițiștii de la Rutieră reamintesc 

participanților la trafi c că viteza excesivă sau 

neadaptată la particularitățile de drum și de 

trafi c generează accidente grave de circulație. 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

V-AȚI FI IMAGINAT CĂ SE GÂNDEȘTE 
CINEVA DIN EXECUTIVUL ȘI 

LEGISLATIVUL PLOIEȘTIULUI LA CARTE?

Se spune că lucrurile bune sau mărețe stau în detalii. Cam așa s-ar traduce și 
imaginea alăturată din Ploiești, de la intersecția a două mari artere de circulație, 

Șoseaua Vestului cu Bulevardul Republicii, cumva poartă nordică de intrare în urbe. 
Probabil, din această cauză, orașul nu poate deveni unul frumos, curat și impunător, 
fi indcă ne împiedicăm de chestiunile mărunte sau nu catadicsim să rezolvăm detaliile. 
Există în acest punct un lot de 300-400 mp care pur și simplu a devenit maidan plin 
de mărăcini sau groapă de gunoi. De asemenea, tot aici este și o clădire abandonată, o 
fostă grădiniță, sever avariată, transformată într-un soi de toaletă publică. O infecție 
generală. Atât imobilul, cât și terenul, sunt proprietate privată, aparținând unui agent 
economic de renume. Cu alte cuvinte, nu este vinovată pentru această stare Primăria 
Ploiești. Dar autoritatea publică are în schimb legi și hotărâri de consiliu prin care ar 
putea să-l oblige pe proprietar să pună lucrurile în ordine: să taie vegetația, să strângă 
mizeria, să demoleze clădirea, să împrejmuiască incinta și să amenajeze aici un parc, 
un spațiu verde, un gazon, orice care să semene a civilizație. E adevărat, s-a făcut acolo 
ceva: a fost amplasat un panou publicitar, dar oricât s-ar vrea, acesta nu poate ascunde 
mizeria. Deci: alo, Primăria Ploiești, tu nu ai ochi să vezi?

Astăzi, dorim să vorbim despre pietonalul 
„Nichita Stănescu”. Știți care, da? Spațiul 

cuprins între parcul cu același nume (cu statuia 
poetului) și blocurile de la fostul Dealu Mare. 
Prin anii 2000-2002, aici au fost amenajate 
niște pergole acoperite care au servit mai apoi 
vânzării de carte nouă sau de anticariat. Unele au 
fost transformate în stand de fl ori. Cu vremea, 
locul a căpătat o oarecare boemie. Era, să zicem 
așa, singura oază de cultură în aer liber din 
Ploiești. Prin 2018 a apărut ideea ca pietonalul 
să fi e transformat într-un fel de Centrul 
Vechi din București. Adică să avem cafenele, 
restaurante etc. Tot atunci, anticarii au fost 
trimiși în proximitatea Halelor Centrale (între 
Palatul Culturii și Piața „Toma Socolescu”). 
Când lângă carte este adus ambientul pentru 
târgurile agroalimentare, numai de respect 
pentru o brumă de act cultural nu mai poate 
fi  vorba. Dincoace, la pietonal, pergolele s-au 
transformat în plaft orme de gunoi, iar zona a 
devenit execrabilă. Executivul Primăriei Ploiești, 

dar și Consiliul Local, se chinuie de vreo patru-
cinci ani să gândească ce ar fi  util aici. Nu? 
Chiar e nevoie de un car de ani ca să știi să faci 
curățenie. Sau să creezi un proiect frumos, care 
să scoată Ploieștiul din linia asta non-culturală. 
Între timp, mobilierul s-a deteriorat. Deunăzi 
vreme, primarul Andrei Volosevici a inițiat, în 

fi ne, un proiect de hotărâre prin care pergolele, 
cu o valoare de inventar de vreo 537.000 lei, 
să fi e casate sau valorifi cate. Dar tot nu se știe 
ce vor dori onor conducătorii orașului și aleșii 
locali să facă în zonă. Auzim că preferate ar fi  tot 
crâșmele. Păi da, la ce praf este municipalitatea, 
v-ați fi  imaginat că se gândește cineva la carte?

O INFECȚIE DE LOC PE 
BDUL REPUBLICII, COLȚ 
CU ȘOSEAUA VESTULUI
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ACCIDENT PE DN1, LA BUȘTENI. TREI 

AUTO IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, la 

km 129+600, pe raza localității Bușteni. „Din 
primele verifi cări s-a stabilit faptul că, inițial, 
impactul a avut loc între două autoturisme 
conduse de doi bărbați cu vârstele de 45 de 
ani, respectiv 47 de ani, iar în urma coliziunii 
acestora, primul autoturism a fost proiectat într-
un alt autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 46 de ani”, a anunțat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. În urma evenimentului 
rutier, o femeie în vârstă de 52 de ani a necesitat 
transportarea la o unitate medicală în vederea 
acordării de îngrijiri medicale de specialitate. 

Trafi cul rutier a fost restricționat pe sensul de 
mers Brașov către Ploiești.

ACCIDENT MORTAL LA SĂLCIILE. UN 
TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 18 ANI A MURIT

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au 
fost sesizați despre faptul că pe DJ 100 C, pe raza 
localității Sălciile, a avut loc un accident grav 
de circulație. „Din primele verifi cări a reieșit 
faptul că un tânăr în vârstă de 22 de ani în timp 
ce se afl a la volanul unui autoturism pe DJ100C 
din direcţia de mers Fulga către Sălciile la un 
moment dat a pierdut controlul asupra direcției 
de deplasare a părăsit partea carosabilă unde a 
intrat în coliziune cu un cap de pod”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 

În urma impactului, un tânăr în vârstă de 18 
ani, pasager în autoturism, a murit din cauza 
leziunilor grave suferite. „Conducătorul auto 

a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat 

valoarea de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, 

ulterior fi ind condus la o unitate medicală 

pentru prelevarea de mostre biologice de sânge”, 

a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean 

Prahova. În cauză, polițiștii continuă cercetările 

pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul rutier în cadrul unui 
dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea 
unui autovehicul pe drumurile publice sub 
infl uența băuturilor alcoolice.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
AMBASADORI AI ȚĂRILOR ASIATICE, LA PLOIEȘTI

Camera de Comerț si Industrie Prahova 
a organizat, recent, vizita în județul 

Prahova a ambasadorilor țărilor din Asia în 
Romania. Au răspuns invitației înalți diplomați 
din China, Indonezia, Iran, Japonia, Malaezia, 
Pakistan, Th ailanda și Vietnam. Vizita a debutat 
cu o întrevedere la CCI la care au participat 

prefectul Virgiliu Daniel Nanu, subprefectul 
Emil Drăgănescu și consulul onorifi c al Bosnia-
Herzegivina Marius Marinescu. Amfi trionul 
întâlnirii, președintele CCI, Aurelian Gogulescu, 
a evidențiat importanța organizării acestei 
vizite nu doar prin prisma întăririi cooperării 
internaționale, ci mai ales în contextul perioadei 

actuale și a evoluțiilor post-pandemice, precum și 
al provocărilor geopolitice la nivel international. 
În cuvântul său, acesta a spus: „Camera de Comerț 
și Industrie Prahova, prin activitatea sa în sfera 
relațiilor externe și a cooperării internaționale, se 
concentrează pe trei foarte importante obiective: 
atragerea de investitori străini în județ, reducerea 
defi citului balanței comerciale și reducerea 
defi citului de forță de muncă, pentru care o soluție 
o poate constitui și importul de lucrători din 
țările asiatice.” Dupa întâlnirea de la sediul CCI 
Prahova, înalții diplomați au vizitat Universitatea 
de Petrol-Gaze și  Primăria Ploiești. Întâlnirea 
de la municipalitate, unde gazdă a fost primarul 
Andrei Volosevici, s-a concentrat asupra 
cunoașterii reciproce și cooperării bilaterale în 
domeniile economic, administrativ, cultural și 
academic. 

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 

Prahova a amendat Termo Ploiești 
cu 30.000 de lei pentru „sincope 
în furnizarea agentului termic”. 
Șeful  Comisariatului Regional pentru 
Protecția Consumatorilor Regiunea Sud 
Muntenia, Ion Iordăchescu, a confi rmat 
sancțiunea: „ca urmare a cercetării 
(n.n.-au fost nouă plângeri depuse de 
ploieșteni) s-a constatat că reclamațiile 
sunt întemeiate, operatorul economic 
fi ind sancționat conform prevederilor 
legale în vigoare. Totodată s-au dispus 
măsuri de remediere a situației, 
respectiv livrarea agentului termic 
în parametri prevăzuți.” În condițiile 
în care operatorul din subordinea 
Consiliului Local Ploiești abia găsește 
bani pentru asigurarea gazului necesar, 
amenda nu pică deloc bine, în condițiile 
unei situații fi nacniare și așa precare. În 
plus, recomandarea CRPC e aproape 
un truism: cum ar putea Termo Ploiești 
să „livreze agentul termic în parametri 
prevăzuți” din moment ce CAF 2 
este praf, având înstalații vechi, care 
„bubuie” în continuu?  

Una dintre festivitățile dedicate Zilei Unirii 
Principatelor Române a fost și Înfrățirea 

dintre orașele românești Ardud, jud.Satu Mare și 
Slănic, jud. Prahova cu orașul Sîngerei, raionul 
Sîngerei din România de Est, Republica Moldova.

Au fost prezenți primarii Ovidiu Marius Duma, 
primar Ardud, Costea Daneluș, 
pimar Slănic și Anatolie Covaliov, 
primar Sîngerei. 

Delegațiile au fost completate și 
de Rareș Enescu, consilier județean, 
CJ Prahova, Mircea Cosma, 
președinte SMV Ploiești, Andrei 
Țurcanu, director Ploiești Industrial 
Parc, afl at în schimb de experiență 
la parcul industrial din Satu Mare, 
aceștia fi ind și “nănașii», inițiatorii 
înfrățirii, Radu Roca, prefect Satu 

Mare și mulți alții. 
“Și am venit să te salut, fratele meu de peste Prut”
Într-o atmosferă de sărbătoare, acordurile de 

cooperare au fost semnate într-o ședință solemnă 
a consiliului local Ardud, Ardudul fi ind și gazda 
evenimentului!

ASTA-I MAI 
LIPSEA!

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

TRIUNGHIUL UNIRIITRIUNGHIUL UNIRII
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT PE DN1, LA COMARNIC. 
DOUĂ AUTOTURISME ȘI UN CAMION 

IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs pe DN1, km 

110+800, pe raza localității Comarnic, după ce trei 
auto au fost implicate în coliziune. „Din primele 
date a rezultat faptul că, un bărbat în vârstă de 56 
de ani în timp ce se afl a la volanul unui camion 
cu semiremorcă pe DN1 din direcția de deplasare 
Ploiești către Brașov, la un moment dat a intrat în 
coliziune cu autoturismul care circula în fața sa, 
condus de o femeie de 30 de ani, proiectându-l 
pe celălalt sens de mers unde a acroșat un alt 

autoturism condus tot de o femeie de 37 de ani”, a 

anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
În urma impactului una dintre conducătoarele 

auto, o tânără în vârstă de 30 de ani, a fost rănită. 
Conducătorii auto au fost testati cu aparatul 
etilotest, rezultatele fi ind 0,00 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Trafi cul rutier a fost restricționat 
pe sensul de mers București către Brașov, fi ind 
dirijat de către polițiștii rutieri. „Polițiștii continuă 
cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul rutier”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

UN BĂRBAT A MURIT DUPĂ CE A FOST 
LOVIT DE UN AUTO LA CEPTURA

Accidentul rutier a avut loc pe DJ102 N, în 
zona KM 33, pe raza comunei Ceptura. Potrivit 

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, un 

autoturism condus de o tânără în vârstă de 20 de 

ani ar fi  acroșat un bărbat în vârstă de 46 de ani, care 

se afl a pe partea carosabilă. În urma impactului, 

pietonul a fost declarat decedat. „Conducătoarea 

auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul 

fi ind negativ. Polițiștii rutieri continuă cercetările 
pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul rutier, în cadrul 
unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

VA FI ÎN STARE PRAHOVA SĂ 
CHELTUIE 277 MIL. EURO PRIN POTJ?

Continuare din pagina 1

ACUM ESTE 
MOMENTUL!
SAU … ADIO!

Ceea ce vedem însă 
după primii ani din 

acest al doilea mandat nu 
mai seamănă deloc cu anii 
2008-2012.

Certuri, scandaluri, lipsuri 
pe toate planurile și oale 
sparte în capul cetățeanului 
obișnuit, plătitor de taxe 
și impozite. Fapt ce dă apă 
la moară celor care pun 
realizările primarului din 
primul mandat pe seama 
contextului favorabil în care 
PDL și dna Anastase (afl ați 
la acea vreme la putere) 
au pompat bani și proiecte 
în fundul primarului de 
Ploiești.

Așa o fi ?
E întrebarea la care nu noi 

trebuie să răspundem. Cel 
obligat să o facă este tocmai 
primarul în funcție. Și asta 
în cel mai scurt timp. Și nu 
prin vorbe, ci prin fapte. 
Nu mai e timp de scuze și 
acuze. Ploieștenii au nevoie 
de acțiuni clare, de proiecte 
realizabile în maxim șase 
luni, de căldură, apă caldă…
și de tot ceea ce le-a lipsit în 
acești ani.

Pe scurt, Ploieștiul are 
nevoie de un individ care 
să facă, nu dându-i-se 
mură în gură! Capabil să 
facă din rahat bici care să și 
trosnească!

Cu alte cuvinte, dl 
primar ar cam trebui să se 
reinventeze. Repede!

Iar mie încă nu mi-a 
murit speranța…

Dar nici mult nu mai are!

Marius 
MARINESCU

La jumătatea lunii ianuarie 2023, Consiliul Județean 
Prahova a prezentat Planul Teritorial pentru o 

Tranziție Justă (PTTJ), document elaborat de CJ, în 
parteneriat cu mediul de afaceri și alți parteneri sociali. 
Județul nostru va putea atrage, dacă autoritățile și mediul de 
afaceri vor avea această capacitate, 277 de milioane de euro, 
în următorii 5-7 ani. Teoretic, ar fi  următoarele așteptări: 
1.600 noi locuri de muncă, 369 de întreprinderi nou create, 
noi capacități de energie verde de 34 MW, sprijin fi nanciar 
substanțial pentru retehnologizare în vederea scăderii 
emisiilor de dioxid de carbon pentru 665 întreprinderi mici 

și mijlocii din județ etc.
Deocamdată, pentru o mai bună înțelegere a acestui 

mecanism de fi nanțare, CJ a organizat o sesiune de 
comunicare cu primarii, cu reprezentanți ai sectorului 
economic ori din diverse instituții publice județene. Ca o 
primă concluzie a fost un fel de ridicare din umeri. Adică, 
partenerii de dialog au convenit că este nevoie de un ghid 
clar pentru scrierea proiectelor, dar și de discuții prealabile 
în vederea identifi cării oportunităților pentru fi ecare 
localitate și agent economic care ar putea accesa fonduri 
prin  POTJ.

Consiliul Județean Prahova a lansat licitația pentru proiectul denumit 
„acces rutier complementar descărcare A3, Azuga-Bușteni“ sau, mai 

pe scurt, centura sau varianta ocolitoare pe Valea superioară a Prahovei, în 
dreptul orașelor Bușteni și Azuga. Termenul pentru depunerea ofertelor 
este 23 februarie 2023. Valoarea investiției a fost calculată estimativ la 838 
milioane lei, cu o fi nanțare asigurată de Ministerul Transporturilor, prin 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., din 
fonduri europene, prin Programul Operațional de Transport 2021-2027 și 
un termen de execuție de 3 ani. Centura pe două benzi va avea o lungime de 
9,434 Km, iar traseul va începe de la intersecția cu breteaua de descărcare 
a autostrăzii A3 între Sinaia și Poiana Țapului - DN1 (km. 126+640), având 
fi nalul în Azuga, la intrare în DN1 (km. 136 +100 prin stânga). 

Lucrările presupun: construcția părții carosabile, 1 semitunel, 1 viaduct, 
11 poduri peste râul Prahova, 2 pasaje subterane, 2 pasaje supraterane, 
intersecții simple cu străzile locale și giratorii la intersecția cu DN1, lucrări 
de apărări de maluri, terasamente și de consolidare versanți. 

În luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Prahova a 
lansat  licitația și pentru proiectarea și execuția centurii Comarnic pe DN 
1, un proiect preluat de la Ministerul Transporturilor. Ocolitoarea va avea o 
lungime de 6 kilometri, este proiectată tot la o singură bandă pe sens, cu o 
durată de execuție de 20 de luni și un cost estimat de aprox. 250 milioane lei. 

În luna decembrie a anului trecut, Comisia Europeană 
a aprobat Programul Operațional Tranziție Justă 

(POTJ) 2021-2027 pentru România, acesta urmând să 
fi nanțeze măsuri pentru atenuarea impactului închiderii 
sau transformării unor activități economice dominante 
în economia locală. POTJ are o alocare de 2,5 miliarde 
de euro, de bani vor benefi cia doar 6 județe din România: 
Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Această 
fi nanțare europeană vine peste programele consacrate ale 
UE, respectiv, cadrul fi nanciar multianual sau PNRR. Că 
Prahova a fost inclusă în acest program haideți să admitem 
că este meritul conducerii liberale a Consiliului Județean 
Prahova...

S-A LANSAT LICITAȚIA PENTRU VARIANTA 
OCOLITOARE BUȘTENI-AZUGA
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BĂRBAT DIN VĂLENII DE MUNTE, 
DEPISTAT BEAT LA VOLAN DUPĂ CE A 

PROVOCAT UN ACCIDENT RUTIER
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii 

de Munte în timp ce se afl au în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu au fost sesizați despre 
faptul că pe DN1A s-ar fi  produs un accident de 
circulație soldat cu pagube materiale. „În baza 
sesizării polițiștii deplasați la fața locului au 
identifi cat un bărbat în vârstă de 39 de ani din 
orașul Vălenii de Munte, care se afl a la volanul 
unui autoturism ce prezenta avarii. Întrucât 
acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,88 
mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fi ind 

condus la o unitate medicală pentru prelevarea 
de mostre biologice de sânge”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducerea unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența băuturilor alcoolice.

FEMEIE ÎN VÂRSTĂ DE 56 DE ANI, 
LOVITĂ DE TREN LA AZUGA

Tragicul eveniment s-a produs pe raza 
localității Azuga. O femeie, în vârstă de 56 de 
ani, a fost lovită de un tren. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției, Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență, dar și un elicopter 
SMURD. În urma impactului, femeia a suferit 

amputații la picioare. Elicopterul SMURD 
a preluat victima care a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean Brașov.
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TROFEUL ERASMUS+ 2022 CÂȘTIGAT DE BIBLIOTECA TROFEUL ERASMUS+ 2022 CÂȘTIGAT DE BIBLIOTECA 
COMUNALĂ ȘIRNA - JUDEȚUL PRAHOVACOMUNALĂ ȘIRNA - JUDEȚUL PRAHOVA

• PREMIUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EUROPEAN ERASMUS+  • PREMIUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EUROPEAN ERASMUS+  
„BIBLIOTECA VERDE PENTRU O COMUNITATE DURABILĂ – LIB4GREEN”„BIBLIOTECA VERDE PENTRU O COMUNITATE DURABILĂ – LIB4GREEN”

Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova este prima bibliotecă 
din România care folosește energia solară, din anul 2014, fi ind 

recunoscută ca bibliotecă verde la nivel internațional, în urma participării 
la competiția IFLA „Green Library Award 2018”. Rezultatul obținut în acest 
concurs, locul III în topul bibliotecilor verzi din lume, a constituit o mare 
realizare, o excelentă impulsionare și motivare, dar a venit și cu asumarea 
unor noi responsabilități. Pentru că, nu-i așa, „Noblesse oblige!”.

Fiind o instituție cu o capacitate operațională mică, un singur angajat, 
biblioteca a elaborat un Plan european de dezvoltare instituțională, prin 
care internaționalizarea – mobilitățile și proiectele de cooperare – să 
reprezinte un mijloc pentru dezvoltarea bibliotecii și creșterea calității 
serviciilor oferite, în domeniul educației adulților, fi ind identifi cate și 
valorifi cate oportunitățile oferite de Programul european Erasmus+.

Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova a depus și a câștigat 
Proiectul european Erasmus+ „Biblioteca Verde pentru o comunitate 
durabilă – Lib4Green”, ce a fost fi nanțat în cadrul Programului Erasmus+ 
al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 1- Educația Adulților, a avut alocat 
numărul de proiect: 2020-1-RO01-KA104-078765 și a fost implementat în 
perioada 31 decembrie 2020 - 30 decembrie 2022. Deși a fost o perioadă 
foarte complicată, ce s-a suprapus cu pandemia de Covid-19, scopul 
proiectului a fost îndeplinit cu succes.

Așa cum ne-am propus, am putut benefi cia de experiența unei 
mari biblioteci verzi premiate la IFLA în 2018, Biblioteca Națională și 
Universitară din Zagreb (NSK). Colaborarea cu această mare bibliotecă, 
facilitată de ENSULIB, a început în 2019, prin participarea Bibliotecii din 
Șirna la expoziția internațională organizată de NSK,  „Th e World’s Best 
Green Libraries”.  

Am valorifi cat oportunitățile oferite de Programul european Erasmus+ 
pentru a ne dezvolta competențele în domeniul dezvoltării durabile, 
având ca partener această mare bibliotecă, iar în perioada 4-10 iulie 2022, 
am participat la o mobilitate de învățare de 7 zile, ce a constituit un real 
succes. Instituția gazdă a făcut tot posibilul să organizeze un job shadowing 
demn de o instituție verde de top mondial. Toți cei 11 participanți la 
mobilitate, bibliotecarul și cei 10 voluntari ce provin din mai multe medii 
profesionale, ne-am îmbunătățit competențele în tematica proiectului, 
competențele lingvistice, abilitățile organizaționale și manageriale, 
abilitățile de comunicare și de lucru în echipă.

În afară de Biblioteca Națională și Universitară din Zagreb, pe care 
am vizitat-o și în care am desfășurat cele mai multe dintre activitățile 
de job shadowing, am vizitat și alte biblioteci și comunități verzi, unde 
ne-au fost împărtășite de către bibliotecari și voluntari exemple de bune 
practici: Biblioteca Publică Savica - o bibliotecă verde de cartier din 
Zagreb, Biblioteca Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității 
din Zagreb, Biblioteca Orășenească „Ivan Goran Kovacic” din Karlovac, un 
minunat exemplu de bibliotecă verde și Biblioteca Națională de Nevăzători 
din Zagreb. Am făcut un tur al Zagrebului pe biciclete și, coordonați de 
gazdele noastre,  am vizitat  Acvariul de apă dulce, localitatea Karlovac - 
orașul verde cu cele 4 râuri și Parcul Național Lacurile Plitvice, adevărate 
exemple pentru dezvoltarea durabilă. 

Ne-am reîntors cu dorința de a ne implica în dezvoltarea durabilă 
a comunității noastre și de a duce la îndeplinire obiectivele asumate. 
Rezultatele proiectului au depășit cu mult așteptările. Am creat „Consiliul 
Verde”, un pilon de sprijin al bibliotecii, format inițial din 11 persoane, 
ca a avut rolul de a implica, până la fi nalul proiectului, 40 de adulți din 
mediul rural, în 3 acțiuni educative cu impact asupra dezvoltării durabile 
a comunității (11 membri ai Consiliului Verde au benefi ciat de mobilitatea 
de studiu din Croația, la care s-au alăturat încă 6 membri din comunitate). 
Prin noul serviciu creat, „Biblioteca Verde”, s-au desfășurat, cu sprijinul 
Consiliului Verde,  20 de ateliere de învățare și diseminare a rezultatelor 
proiectului la care au participat peste 1000 de persoane. Așa cum 
ne-am angajat, am elaborat și adoptat „Manifestul Bibliotecii Verzi pentru 
dezvoltare durabilă”, ce a fost aprobat de către autoritățile locale.

Mulțumim Agenției Naționale din România pentru coordonare și pentru 
aprecierea eforturilor depuse. Ne-a onorat primirea Trofeului Erasmus+ 
2022, în decembrie 2022, la Conferința națională de valorizare „Învață și 
dă mai departe. Perspective”!

Calde aprecieri Consiliului Verde pentru contribuția avută, tuturor 
partenerilor noștri pentru sprijin, comunității pentru implicare, iar 
participanților la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, pentru 
dedicarea de care au dat dovadă!

Manager de proiect, Responsabil de bibliotecă,
Iuliana-Camelia Pîrvu

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

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

Â Â

0788 565232 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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TREI TINERI, ACUZAȚI CĂ AU FURAT 
PEȘTE DE LA O AMENAJARE PISCICOLĂ 

DIN FULGA
Trei tineri s-au ales cu dosare penale după ce 

au fost acuzați că au furat cantitatea de 126 de 

kilograme de pește de la o amenajare piscicolă 
din Fulga. Polițiștii din cadrul Secției Rurale 
de Poliție Ciorani au fost sesizați de către 
directorul unei amenajări piscicole din comuna 
Fulga, despre faptul că persoane necunoscute 
ar fi  sustras pește din unul din bazine, ulterior 
plecând cu un autoturism. „În baza sesizării, 
polițiștii au efectuat verifi cări pe raza comunelor 
adiacente, ocazie cu care persoanele bănuite de 

comiterea faptei au fost identifi cate și depistate 

în comuna Baba Ana, ca fi ind 3 tineri cu vârstele 

de 19 ani, 22 ani respectiv 30 de ani, domiciliați 

în comuna Fulga. Cu ocazia controlului 

autoturismului, polițiștii au descoperit cantitatea 

de 126 de kilograme de pește, care a fost ridicată 

și predată directorului societății”, a anunțat 

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. Din 

verifi cări, polițiștii au stabilit că tinerii urmau 
să comercializeze peștele în cauză pe raza mai 
multor comune din apropierea orașului Mizil. 
În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști 
în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt.

INCENDIU LA O CASĂ DIN SCORȚENI
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit la o casă din satul Mislea, comuna 

Scorțeni. La fața locului, pompierii militari au 

intervenit cu patru autospeciale de stingere cu 

apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru 

localizarea și lichidarea unui incendiu ce se 
manifestă pe o suprafață de aproximativ 70 mp. 
„Au fost îndepărtate posibilități de propagare la 
a doua locuință. Salvatorii au reușit localizarea 
incendiului. Nu s-au înregistrat victime”, a 
anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
(ISU) Prahova.

VOM AVEA LIFT LA MINA UNIREAVOM AVEA LIFT LA MINA UNIREA

ACESTA ESTE DEFECT DE MAI BINE 
DE 8 ANI

Ministerul Economiei, Florin Marian 
Spătaru, a fost deunăzi vreme în județul 
Prahova, pe agenda ofi cialului fi gurând vizite 
la Salina Slănic, la o fi rmă din Băicoi și la 
administrația publică orășenească, precum și 
o întâlnire cu mediul de afaceri la Camera de 
Comerț și Industrie Prahova. De la sucursala 
Salrom, din Slănic, vin veștile cât de cât 
practice. Mai precis, ministrul a spus că a 
început procedura de achiziție a unei combine 
de extracție a sării, un utilaj cu o valoare de 5 
milioane de euro, care va crește securitatea 
în exploatare a zăcământului de sare. De 
asemenea, sunt demersuri concrete pentru 
înlocuirea vechiului lift , oprit de mai bine 
de opt ani (din 2014). Adică a fost fi nalizată 
procedura de achiziție a serviciului de 
consolidare a puțului lift ului și sunt premise 

ca, în primăvară, să existe o soluție tehnică 
pentru montarea unui ascensor nou. Spătaru 
s-a referit și la calea ferată Slănic-Ploiești, în 
prezent utilizată de un operator privat pentru 
câteva curse de transport persoane, în sensul 
consolidării căii de rulare, pentru a fi  apoi 
folosită la transportul sării. Cea din urmă 
idee este una pe care pesemne o vom vedea 
realizată peste foarte mulți ani. Cam tot peste 
mulți ani, deși angajamente, promisiuni și 
vizite au fost zeci, se întrezărește și refacerea 
lift ului de la Mina Unirea. În ceea ce ne 
privește, așteptăm fapte concrete, fi indcă de 
promisiuni ne-am cam săturat.

La Camera de Comerț și Industrie 
Prahova, unde amfi trion a fost președintele 
CCI, Aurelian Gogulescu, cei prezenți-
inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri-
au putut afl a informații privind instrumentele 
fi nanciare menite să sprijine dezvoltarea 

economiei prahovene, 
precum scheme de ajutor 
de stat care se adresează 
industriilor prelucrătoare 
și cele două programe de 
minimis  pentru economia 
circulară și pentru 
creșterea competitivității. 
Antreprenorii au ridicat 
câteva probleme din lumea 
reală economică; dacă 
ofi cialul le-a înțeles și va 
promova acele modifi cări 
inclusiv de natură legislativă 
solicitate, vom vedea.

PRIMII BANI PRIMII BANI 
EUROPENI ADUȘI EUROPENI ADUȘI 

LA POSEȘTI LA POSEȘTI 

Până în prezent, exceptând fi nanțarea facilitată 
de GAL „Plaiurile Ramidavei”, comuna 

Posești nu a atras fonduri europene prin programele 
specifi ce multianuale (POR, POAT, PNDR, POS etc.). 
Din acest an se pare că autoritățile s-au hotărât să 
îndrăznească mai mult și deja au un proiect european 
aprobat de autoritățile centrale. Este vorba despre 
o fi nanțare în valoare de 1,6 mil. lei, asigurată prin 
PNRR, pentru investiția denumită „asigurarea de 
sisteme TIC (informatice și de comunicații), respectiv, 
informatizarea în cadrul Primăriei Posești, pentru o mai 
bună relație cu cetățenii, dar și sistem de supraveghere 
video, pentru creșterea siguranței publice.” Primăria a 
mai depus și alte trei proiecte în cadrul PNRR și speră ca 
ele să primească aviz favorabil: efi cientizare energetică și 
consolidare seismică a sediului primăriei- 1,67 milioane 
de lei; creștere efi ciență energetică și consolidare 
seismică a Căminului cultural Nucșoara-2,47 milioane 
de lei; efi cientizare energetică și consolidare seismică 
Școala Poseștii Pământeni-2,59 milioane de lei. În rest, 
ca și până acum, comuna se lasă în seama fondurile 
guvernamentale, primind deja fi nanțare pentru trei 
proiecte (primul mai vechi): modernizarea străzilor 
– rest de executat, proiect fi nanțat prin PNDL-prin 
care sunt asfaltate și modernizate străzi din Poseștii 
Pământeni, Poseștii Ungureni, Nucșoara de Jos, Valea 
Plopului, Târlești (13,5 milioane de lei); extinderea 
rețelei de alimentare cu apă, prin Programul Național 
de Investiții „Anghel Saligny”, în satele Valea Stupinii, 
Poseștii Pământeni, Bodești, Târlești (8,4 milioane de 
lei); asfaltare și modernizare drumuri locale, prin PNI 
„Anghel Saligny”, în satele Nucșoara de Sus, Nucșoara 
de Jos, Valea Plopului, Poseștii Pământeni, Poseștii 
Ungureni (6,6 milioane de lei). De la Fondul de Mediu, 
primarul Valentin Spătărelu speră să primească bani 
pentru stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice și 
pentru actualizarea  Planului Urbanistic General.

PROMISIUNEA DE ÎNCEPUT DE AN:PROMISIUNEA DE ÎNCEPUT DE AN:
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Anul trecut, vă spuneam că Primăria Sinaia 
urmează să achiziționeze instalațiile de 

transport din oraș care au trecut, prin nu știm 
care privatizare mai veche, în mâna unui om 
de afaceri, sub numele de SC Teleferic Prahova 
SA. În ianuarie 2023, reprezentanții Societății 
de Transport Public Sinaia au semnat actul de 
cumpărare prin licitație publică a telecabinei, 
pentru suma de 2 milioane de euro. Primarul 
Vlad Oprea spunea că, „odată cu preluarea 
Telecabinei Sinaia și a instalațiilor de transport 
pe cablu care o deserveau, domeniul schiabil 
sinăian devine, prin numărul de instalații și 
pârtii, cel mai mare al sporturilor de iarnă din 
România și singurul de altitudine.” Bine, tot 
primarul pomenea și ceva despre o „reparație 
istorică”, confi rmând (în van, că tot nu se mai 
poate întâmpla ceva) așadar felul nu tocmai 

ortodox al privatizărilor de altădată. Între timp, 
Primăria Sinaia a realizat tot suportul pentru 

ca turiștii să utilizeze instalațiile în baza unui 

singur skipass (n.n.-un singur bilet/tichet 

pentru telecabină, gondolă, telescaun, teleschi și 

bandă), în valoare de 230 lei. În prezent, Sinaia 

are la dispoziție, ca proprietar, 11 instalații de 

transport pe cablu: 2 telecabine, 2 telegondole, 

4 telescaune, 2 teleschiuri și o bandă.

Telecabina dublă spre Cota 1400, cea recent 

cumpărată, a fost construită în 1970 și are o 

capacitate de transport de 350 persoane/h, 

lungimea traseului fi ind de 2.328 m. Cel de-al 

doilea traseu, în lungime de 1.945 m, pleacă de 

la Cota 1400 și ajunge la Cota 2000. Ambele vor 

avea nevoie, în perioada următoare, de lucrări 
de modernizare.

APARATURĂ MEDICALĂ LA SPITALUL 
SINAIA

Spitalul Orășenesc Sinaia, afl at în subordinea 
autorităților locale, a benefi ciat de proiectul 
denumit „Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare Covid-19”, în valoare de peste 12,5 
milioane lei, fi nanțat prin Programul  Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Data de 
începere a proiectului a fost fi xată la 01.11.2020, 
iar data fi nalizării, la 31.12.2021. Cu o întârziere 
de un an așadar, cauzată pesemne de birocrație, 
de lentoare etc., abia la începutul acestui an a 
fost anunțată o achiziție de echipamente, în 
cuantum de 5,2 mil. lei. Aparatura care a intrat în 
inventarul unității sanitate se rezumă la: sisteme 
de videointubație (2 buc. videolaringoscoape, 
1 buc. bronhofi broscop, 1 buc. laringoscop);  
paturi ATI - 4 bucăți;  paturi copil < 3 ani-9 buc.; 
brancarde transport pacienți-3 buc.; unități de 
aspirație-8 buc.; aparate de scanare venoase-9 
buc.; monitoare funcții vitale ATI - 5 buc.;  aparate 
medicale destinate NN (incubator de transport 1 
buc., lampă de fototerapie 1 buc., masă radiantă 
și resuscitare sală nașteri 1 buc.); cărucior mobil 
medicamente și administrare tratament - 14 

buc.; lămpi de examinare cu LED pediatrie - 3 
buc.; sisteme de administrare tratament (90 
bu: injectomate cu stație de andocare, 40 buc.; 
infuzomate cu stație de andocare); analizoare 
point of care (analizoare automate de gaze în 
sânge, 2 analizoare automate de biochimie, 1 
analizor automat de markeri cardiac, 2 analizoare 
automate de hematologie, 1 analizor automat de 
stripuri de urină, 1 analizor automat de evaluare 
a coagulării); sistem automat de identifi care 
microorganisme și efectuare de antibiograme-1 
buc.; mașini automate pentru dezinfecție - 5 
buc.; mașini automate pentru spălat pardoseli 
- 4 buc; echipamente de protecție și materiale 
sanitare de unică folosință pentru gestionarea 
riscului infecțios.

SPITAL MODULAR, LA OBOR
La rândul său, Consiliul Județean Prahova a 

obținut un proiect fi nanțat tot prin POIM 2014-

2027, denumit „Dotarea unităților sanitare afl ate 

în subordinea CJ cu infrastructură medicală de 

tip spital modular și echipamente medicale.” 

Tradus, era vorba despre construcția și dotarea 
unui spital modular în curtea secției de 
Pneumologie de la Obor a Spitalului de Urgență 
Ploiești, cu o capacitate de 32 de paturi, destinat 
pentru preluarea, triajul, îngrijirea și tratamentul 
cazurilor de infecție cu virusul Sars-CoV-2. 
Pesemne acum spitalul modular va căpăta altă 

destinație și doar izolat va mai fi  vorba despre 

Covid. Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 

14.628.837,93 lei, iar perioada de implementare a 
proiectului a fost fi xată la 15 de luni (01.04.2021-
30.06.2022). Evident că proiectul nu a fost 
terminat nici acum, în ianuarie 2023! În fi ne, 
se pare că acum se lucrează la ultimele detalii... 
Acesta va avea o suprafață de 1.211 mp, cu 12 
paturi în zona ATI și 20 la triaj. Dotarea este 
specifi că unor astfel de unități, având, printre 
altele,ventilatoare mobile/invazive, injectomate, 
EKG, defi brilatoare ș.a.

A FOST BUNĂ ȘI PANDEMIA LA CEVA!
SPITAL MODULAR APROAPE FINALIZAT, LA SPITAL MODULAR APROAPE FINALIZAT, LA 

PLOIEȘTI ȘI DOTĂRI LA UNITATEA DIN SINAIAPLOIEȘTI ȘI DOTĂRI LA UNITATEA DIN SINAIA

A fost bună și pandemia la ceva, cel puțin în România: a adus fonduri europene. 
Bine, că birocrația a făcut ca proiectele să fi e realizate după ce a trecut epidemia 

de Covid, asta este altceva. Ideea ar fi  că aparatura prinde bine, chit că boala cu 
extindere planetară și-a atenuat din efecte. Cam pe aici s-ar înscrie proiectul Primăriei 
Sinaia, de dotare a spitalului orășenesc sau cel al Consiliului Județean Prahova, de 
realizarea unui spital modular în Ploiești.

TELEFERIC SINAIA A TRECUT CU ACTE CU TELEFERIC SINAIA A TRECUT CU ACTE CU 
TOT ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUITOT ÎN PROPRIETATEA ORAȘULUI
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Deşi şeful operaţiunii Crossfi re 

Hurricane, Peter Strzok, a fost demis 

după publicarea corespondentei cu amanta sa, 

avocata Lisa Page, de asemenea din cadrul FBI, 

în care Strzok promitea să facă totul pentru a 

împiedica alegerea lui Trump în 2016, mai mulţi 

dintre membrii de atunci ai diviziei au rămas în 
posturi şi se ocupă acum de noua operaţiune 
împotriva fostului preşedinte. Mai mult, potrivit 
corespondenţei dintre directorul FBI și Comisia 
Juridică a Senatului, un membru cheie al echipei 
Crossfi re, analistul şef Brian Auten, a continuat 
să fi e implicat în investigaţii politice „sensibile”. 

UN EXEMPLU, DOSARUL LAPTOPULUI 
LUI HUNTER BIDEN

Potrivit surselor din interiorul FBI citate de 
RealClearinvestigations, Auten este cel care a 
minimalizat dovezile zdrobitoare împotriva 
fi ului candidatului democrat la Casa Albă, 
făcând ca ele să fi e considerate „dezinformare 
rusească”, în timpul campaniei electorale din 
2020. Acest demers a dus atunci la încetarea 
anchetei juridice. 

Tot Auten a avut un rol cheie în obţinerea de 
către FBI, în 2016, a unui mandat de supraveghere 
împotriva lui Carter Page, membru important al 
echipei de campanie a lui Donald Trump. 

Urmărirea lui Page a permis supravegherea 
tuturor mişcărilor electorale ale Iui Trump. 

Auten este cel care a susţinut în justiţie 
autenticitatea informaţiilor din dosarul realizat 
de fostul agent MI6, Christopher Steele, fi nanţat 
de Hillary Clinton, deşi ştia foarte bine că 
„informaţiile compromiţătoare” din dosar la 
adresa Iui Trump erau nişte făcături ordinare. 

Într-o mărturie din luna august 2022 în faţa 
Congresului, directorul FBI, Christopher Wray, 
a recunoscut că „un anumit număr” de foşti 
membri ai echipei Crossfi re Hurricane sunt încă 
angajaţii Biroului, deşi sunt cercetaţi disciplinar. 

Senatorul republican Chuck Grassley, 
membru în Comisia Juridică, i-a cerut lui Wray 
copii după dosarele şi rapoartele la care a lucrat 
Auten în ultima perioadă. 

Potrivit surselor RealClearInvestigations, este 
foarte probabil ca Brian Auten, considerat un 
expert în materie de război nuclear, să facă parte 
din echipa care examinează conţinutul cutiilor 
cu documente confi scate de la reşedinţa lui 
Trump, pe 8 august 2022. 

Şi acestea nu sunt singurele nume din FBI 
care au legături cu ancheta Crossfi re Hurricane. 
RealClearInvestigations dezvăluie existenţa unei 
întregi şerpării democrate, implicate în noua 
operaţiune de compromitere a lui Trump, în 
tentativa de a împiedica revenirea sa la Casa Albă.

OCOLUL PĂMÂNTULUI

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

„Trăim o mare răsturnare”, a avertizat șeful 
statului francez la începutul ședinţei 

Consiliului de Miniștri de după revenirea din 
vacanţă, la Palatul Elysee, insistând asupra 
recentei „serii de crize grave”, de la Ucraina, la 
secetă.

„Momentul pe care îl trăim poate părea 
structurat de o serie de crize grave (…) și s-ar 
putea ca unii să vadă destinul nostru ca fi ind 
continuu, acela de a gestiona crizele sau urgenţele. 
Cred, în ce mă privește, că ce trăim acum este mai 
curând de ordinul unei mari bulversări”, a declarat 
Emmanuel Macron, într-o alocuţiune ţinută în 
faţa miniștrilor și în mod excepţional retransmisă.

În momentul în care, confruntaţi cu această 
situaţie, „compatrioţii noștri pot reacţiona cu multă 

anxietate”, el a făcut apel la membrii guvernului 
să „spună lucrurile”, să le numească cu multă 
claritate și fără catastrofi sm”. „Aștept de la guvern 
respectarea cuvântului dar și a angajamentelor pe 
care le-am luat faţă de naţiune”, a adăugat el.

„Ce doresc să putem face în săptămânile viitoare 
și lunile viitoare e să reafi rmăm o unitate foarte 
puternică a guvernului, a forţelor majorităţii” 
în jurul „unei direcţii care ne va permite să ne 
consolidăm suveranitatea, independenţa franceză 
și europeană”.

Confruntat cu „dezvoltarea regimurilor 
iliberale” și „întărirea regimurilor autoritare”, 
președintele le-a cerut miniștrilor „seriozitate, 
credibilitate” și să nu cedeze tentaţiei demagogiei: 
„E ușor să promiţi totul și orice, uneori să spui totul 

și orice. Să nu cedăm acestor tentaţii, e tentaţia 
demagogiei. Ea înfl orește în toate democraţiile 
astăzi, într-o lume complexă care sperie. Oricând 
poate părea atractiv să spui ce vor oamenii să audă 
(…), dar trebuie mai întâi să judeci întrebându-te 
dacă e efi cient și util”,  a adăugat liderul Franţei 
fără a da exemple concrete.

Emanuel Macron a făcut apel către guvernul francez la „unitate” faţă de „marea 
răsturnare” ce marchează întoarcerea din vacanţă, defi nită prin „sfârșitul abundenţei și 

al lipsei de griji”. Un comentariu semnat La Libre Belgique și citat de rador.ro.

OPERAŢIUNEA OPERAŢIUNEA 
MAR-A-LAGO, MAR-A-LAGO, 
SUCCESOAREA SUCCESOAREA 
RUSSIAGATERUSSIAGATE

Descinderea de nouă ore a FBI, cu participarea a 30 de agenţi, la reşedinţa lui Trump 
de la Mar-a-Lago a fost dirijată de la Washington, nu din Miami, cum s-a spus iniţial.

Raidul de la reşedinţa fostului preşedinte a fost coordonat de divizia Contraspionaj din 
cadrul FBI, aceeaşi care a realizat şi faimoasa operaţiune Crossfi re Hurricane, din 2016-2017, 
privind „complicitatea” Iui Trump cu Rusia și care s-a dovedit o făcătură sinistră. 

Această dezvăluire-bombă este făcută de RealClearinvestigations, care citează documente 
FBI şi surse apropiate afacerii, consemnează yogaesateric.net. 

TRĂIM SFÂRŞITUL ABUNDENŢEI!TRĂIM SFÂRŞITUL ABUNDENŢEI!

 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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O DEMISIE NEAȘTEPTATĂ ÎNTRE LAUDE OTRĂVITE 

Prima provocare, „lovitură de imagine”, cum califi că mulți comentatori 
politici, dar mai ales lideri de partide din afara arcului puterii, peste 
care a trebuit să treacă guvernarea chiar la început de ianuarie a fost a 
cincea demisie din executivul de la Chișinău – cea a ministrului muncii 
și protecției sociale Marcel Spatari. Remanierile în guvern sunt lucruri 
fi rești, cum au afi rmat pe unde mai sincer, pe unde mai cu jumătate de 
gură, înșiși protagoniștii de la vârful arcului de guvernare. Dar par cam 
multe plecări într-o perioadă relativ scurtă, ca să nu genereze suspiciuni 
și interpretări mai puțin favorabile. Într-un an și jumătate de la investire, 
guvernul Gavrilița și-a modifi cat mai bine de 30 la sută din componența 
sa: vicepremierul Vladislav Kulminski de la reintegrare, miniștrii Viorel 
Gherciu de la agricultură, Iuliana Cantaragiu de la ministerul mediului 
și Sergiu Gaibu de la economie. Ultima demisie e a unuia dintre cei mai 
apreciați miniștri atât de conducerea de vârf, cât și de cetățeni. Dar mai 
ales de lideri sau fruntași ai partidelor neparlamentare, laudele cărora nu 
pot ascunde și săgeți otrăvite la adresa guvernării. „Cât e de simplu să fi i 
apreciat. Marcel Spatari e unul din cei doi miniștri a căror activitate a fost 
lăudată de Platforma DA. A știut să comunice cu modestie, să coopereze, să 
asculte sfaturi, să nu facă magie, dar lucruri simple și extrem de importante 
într-o situație de criză și cu un portofoliu complicat”, laudă Plîngău, liderul 
PPDA. Și colegul său Alexandru Slusari nu a ratat să comenteze: „A fost 
un ministru tehnocrat, care a activat transparent și efi cient. A muncit 
și a plecat decent. A dat un exemplu frumos altor demnitari, în special 
unor miniștri, care cu toate rădăcinile s-au agățat de fotolii”. Am renunțat 
deliberat la alte comentarii, conținutul și stilul cărora fi ind de o natură 
ce nu-și merită loc într-o cronologie scrisă a vremii. Sunt de fapt laude 
și critici ce lustruiesc mai degrabă imaginea propriei formațiuni decât 
mulțumiri aduse ministrului Spatari. Altminteri, urmăresc zilnic presa 
și nu-mi amintesc să-l fi  lăudat cei de la PPDA, darămite Plîngău. Mai 
degrabă îi dau dreptate analistului Veaceslav Ioniță, care afi rmă cu aceeași 
ocazie că „suntem prea săraci pentru a înțelege și a ne asuma costuri pentru 
miniștri buni”.

Într-adevăr, remunerarea funcțiilor de demnitate publică, a miniștrilor 
în speță, e o problemă serioasă. Atunci când șefi  de agenții, structuri 
private, consilieri de tot soiul (ANRE, Moldovagaz, Moldtelecom ș.a.) 
ridică lunar între 60-90 mii de lei, un ministru de la Chișinău nu are decât 
în jur de 15 mii de lei, iar după ce recent guvernul le-a mărit salariile 
cu puțin peste 8 mii, vor primi între 21-23 mii de lei. Dar și acest spor 
e luat în furci de opoziție. Socialiștii s-au arătat indignați de așa „decizie 
rușinoasă, umilitoare și iresponsabilă”, califi când-o ca „un act de furt de la 
propriul popor”. La câți pensionari li s-ar fi  mărit pensia, se întreabă Vlad 
Bătrîncea, secretar executiv al PSRM. Ne întrebăm și noi: dar din contul 
remunerației fostului lor lider în funcția de președinte al „Uniunii Moldo-
rusă a oamenilor de afaceri” – 160 mii lei lunar (29 mii dolari, plus bonus 
peste 14 mii dolari)? Drept că asigurat de ruși, dar în ce condiții?  

MAIA SANDU LOCOMOTIVA, EXECUTIVUL – VAGOANE JUMA 
PLINE 

E greu de spus dacă Marcel Spatari a demisionat fi ind nemulțumit de 
nivelul remunerării. E drept că încă pe 16 decembrie dânsul informa presa 
că miniștrii ar putea avea un salariu de peste 20 mii de lei, precizând că e un 
lucru binevenit, deoarece președintele, miniștrii, deputații de la Chișinău 

nu primesc salarii în plic și că ei trebuie remunerați corespunzător 
complexității și responsabilității funcției și muncii. Or, după ce a făcut 
publice pe contul său de Facebook 10 lucruri pe care le-a învățat la minister 
și pe care le lasă povață colectivului și succesorului său (lucrurile mari se 
fac împreună; oricât de bune sunt ideile tale, nu vei reuși dacă nu ai o echipă 
unită; alege și explică-ți prioritățile și argumentează; solidarizează-te cu cei 
care cer, vorbind cu oameni care au nevoi și cerințe – pune-te în pielea 
lor, înțelege-i; crește „capacitatea de absorbție” etc.), a precizat că plecarea 
sa e „o decizie personală și asumată, coordonată din timp cu colegii din 
Guvern”. Și că  rămâne în continuare alături de echipa guvernului Gavrilița, 
decât că o „va ajuta de la distanță, de la București, unde se afl ă familia sa”. 

De altfel în favoarea creșterii salariilor miniștrilor și angajaților 
ministerelor s-a pronunțat și Andrei Spânu, vicepremier, ministrul 
infrastructurii și dezvoltării regionale, în cadrul unei ședințe de guvern, în 
care Natalia Gavrilița propunea antrenarea mai multor consilieri din afară 
în contextul asigurării îndeplinirii celor nouă condiționalități de aderare 
la UE. De precizat că atât președinția, cât și majoritatea miniștrilor de la 
Chișinău sunt secundați de consilieri din România sau din UE, remunerați 
copios cu 10-15 mii de euro, în speranța că prin ei vom netezi mai lesne calea 
spre aderare. Cât de democratică și echitabilă e această situație în raport 
cu demnitarii și specialiștii locali este discutabil. Dar demisia lui Marcel 
Spatari, secondată practic în aceeași zi de alte două – ale purtătoarelor 
de cuvânt a premierului, Anastasia Tăburceanu, și a șefei statului, Sorina 
Ștefârță – pare să confi rme indirect o situație despre care presa și anumiți 
comentatori vin cu tot mai multe aluzii de la un timp încoace. Se discută 
insistent despre anumite neînțelegeri dintre cele două „vârfuri” ale puterii, 
Maia Sandu și Natalia Gavrilița. S-a scris chiar despre un „război total” 
în PAS, ce scontează înlocuirea cabinetului Gavrilița cu un guvern pro-
român condus de Dorin Recean. Și că în PAS există două tabere, antrenate 
într-o luptă acerbă: una condusă de Maia Sandu și a doua de Andrei Spînu 
și Natalia Gavrilița. Și că acesta ar fi  fost de fapt subiectul adevărat al 
reuniuni de seară (numită de opoziție și nocturnă, ca investirea guvernului 
Filip) a fracțiunii parlamentare PAS la președinție pe 13 noiembrie 2022. 
Mulți analiști consideră că Președintele Republicii Moldova se bucură de 
un suport extern fără precedent, dar Guvernul nu reușește să se ridice 
la nivelul așteptărilor cetățenilor și că acțiunile executivului știrbesc din 
imaginea șefului statului. Că executivul ar trebui să renunțe la retorica 
electorală și să se concentreze preponderent pe livrarea de rezultate 
pentru cetățeni. Expertul economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul” 
afi rmă că în bugetul de stat pentru anul 2023, peste 5,5 miliarde de lei 
sunt granturi oferite de partenerii externi, bani oferiți cetățenilor grație 
imaginii impecabile a Maiei Sandu pe plan extern. „Avem un suport politic 
fără precedent pentru președinte, pe când deputații și Guvernul au fost 
anonimi”, mai afi rmă Ioniță.

E greu să nu fi i de acord cu aserțiunea că Maia Sandu este motorul, 
locomotiva ce trage Republica Moldova spre integrarea europeană, spre 
dezvoltare și progres per ansamblu, iar guvernul mașină rămasă de motor, 
vagoane pe jumătate pline în urma locomotivei. Am putea admite că există 
sabotaj în interiorul ministerelor, nu la nivel de miniștri, ci mai jos, unde 
mulți gândesc că decât să vină cu inițiative și ulterior s-o pățească, mai bine 
nu fac nimic. Fără a fi  conștienți că în felul acesta trag imaginea președintei 
în jos. Însăși Natalia Gavrilița încă nu a dat dovada unui premier inspirat, 
fl exibil, ci mai degrabă a unui ministru al fi nanțelor, ce stă pe doi-trei saci 

ÎNTRE ROZ ȘI CENUȘIU
2023 PENTRU PUTEREA DE LA CHIȘINĂU: 

Anul iepurelui (după Marele horoscop oriental, dar și calendarul 
chinezesc) a debutat pentru guvernarea de la Chișinău cu rapoarte 

în mai puțin roz, cu promisiuni cam îndoielnice, cu declarații și acțiuni 
oarecum învăluite de mister. Ce pare a fi  cert e că 2023 va rămâne în 
continuare un an deloc ușor atât pentru putere, cât și pentru majoritatea 
cetățenilor. Or, crizele cele mai grele nu au fost încă depășite. Puterea, 
pe lângă că va trebui să facă față, la sesiunea de iarnă a APCE (23-27 
ianuarie, Strasbourg), Raportului privind onorarea obligațiunilor și 
angajamentelor în calitate de țară candidată la  aderare la UE, va mai 
trece în toamnă printr-un „sondaj”, de astă dată netrucat – alegerile locale 
generale. Rezultatele lor, alături de lipsa investițiilor și defi citul bugetar, ar 
putea defavoriza la greu actuala guvernare. Și cetățenii vor trebui să facă 
față înainte de toate unei creșteri continue a prețurilor, dar și războiului 
hibrid, purtat de politicienii care exploatează la greu provocările prin care 
trece puterea de la Chișinău. 
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VOM CUMPĂRA LUMINĂ DIN FINLANDA? ADMINISTRAȚIA DE LA 
HELSINKI ESTE PREGĂTITĂ SĂ COOPEREZE CU R. MOLDOVA

Administrația de la Helsinki este pregătită să coopereze cu 

Republica Moldova în domeniul aprovizionării cu energie. 

Subiectul a fost discutat de Natalia Gavrilița cu ministra fi nlandeză 

a Afacerilor Europene, Tytti Tuppuraine, și cu secretara de stat a 

Ministerului Afacerilor Externe din România, Daniela Gîtman, 

transmite Realitatea.md.

Prim-ministra le-a vorbit celor două despre reforma justiției, 

dezoligarhizare și procesul de integrare europeană. În context, Tytti 

Tuppurainen și-a exprimat încrederea că, în scurt timp, Republica 

Moldova ar putea începe negocierile de aderare la blocul comunitar.

„Vreau să vă asigur de tot sprijinul nostru. Suntem gata să aprofundăm 

cooperarea cu Republica Moldova și pe domeniul aprovizionării cu energie. 

Vă încurajăm să continuați să lucrați asupra realizării proiectelor începute, 

mai ales a celor care vizează fortifi carea instituțiilor. Vrem să avem membri 

ai UE cu instituții puternice, care împărtășesc aceleași valori europene”, a 

declarat ministra fi nlandeză.

La rândul său, secretara de stat pe afaceri europene din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe al României, Daniela Gîtman, a apreciat 

hotărârea Guvernului de la Chișinău de a identifi ca soluții pentru depășirea 

crizelor și a îndemnat autoritățile să conteze pe sprijinul Bucureștiului și 

al comunității europene.

„Știu că aveți o agendă încărcată pentru acest an, inclusiv urmează 

să găzduiți, pe 1 iunie, cea de-a doua reuniune a Comunității Politice 

Europene. Suntem aici pentru a vedea cum vă putem susține în procesul de 

preaderare și să vă asigurăm de tot suportul necesar”.

Sursa: timpul.md

cu bani și depune eforturi să țârâie sume mărunte pentru cutare sau cutare 
nevoi fi nanciare de stat, și nu să investească sume care să aducă la rândul 
lor profi turi considerabile. 

CORPUL DE JUDECĂTORI – O CASTĂ CU STATUT ȘI AVERI

Drept subiect al disensiunilor dintre cele două fi guri din piramida 
puterii a servit vizita surpriză a Maiei Sandu la Oradea concomitent cu a 
Nataliei Gavrilița la Berlin. Presa de la Chișinău a titrat că scopul vizitei 
președintei în România este debarcarea actualului guvern, iar cel al Nataliei 
Gavrilița, plecată singură într-o vizită externă, fără Sandu sau Igor Grosu, 
în Germania, pentru a participa la ședința închisă a Grupului parlamentar 
al Uniunii Creștin-Sociale din Bundestag, ar fi  obținerea sprijinului politic 
de contracarare a debarcării sale. Într-adevăr, în seara de 7 ianuarie Maia 
Sandu ateriza la Oradea, efectiv în secret, cu un avion TAROM de cursă, 
afl ându-se incognito printre restul pasagerilor. La coborâre din avion a fost 
preluată de câțiva ofi țeri de protecție într-o mașină a SPP cu număr de București. 
După cum anunța  mai târziu presa locală din Transilvania, a avut și o întâlnire 

cu președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan. Controversatul 
consilier politic Cosmin Gușă puncta însă pe „mize uriașe”: în realitate 
s-ar fi  pus în mișcare o întreagă fi lieră de coordonare în spatele ușilor 
închise privind următoarele alegeri prezidențiale din România, iar 
candidatul susținut de președintele Republicii Moldova ar fi  Laura Codruța 
Kovesi.  Alte voci înaintează chiar ipoteza candidaturii Maiei Sandu la 
funcția de… președinte al României. Ce să zici? Decât să aștepți dezlegarea 
fabulațiilor hăt în toamnă, în procesul desfășurării prezidențialelor pe 
malul drept al Prutului. 

Cât despre presupusele „neînțelegeri” dintre premier și șefa statului, 

Gavrilița afi rmă că relația cu președinta „este una foarte solidă” și că atunci 
„când valorile și viziunile sunt aceleași, se poate conlucra bine împreună”. 
Dânsa a mai recunoscut că nu i s-ar fi  propus să plece din funcție și să 
preia portofoliul de guvernator al BNM (avându-se în vedere experiența 
de fost ministru al fi nanțelor), ci că asemenea discuții au fost înainte de a fi  
propusă la funcția de prim-ministru. 

Nu avantajează executivul nici optimismul ministrului Sergiu Litvinenco 
pentru anul 2023. Activitatea de bază a Ministerului Justiției va fi  continuarea 
procesului de curățare a sistemului de justiție prin fi nalizarea exercițiului 
de pre-vetting, în urma căruia va fi  constituită o nouă componență a Curții 
Supreme de Justiție, Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliului 
Superior al Magistraturii. Litvinenco mai susține că justiția este o putere 
în stat, și nu un stat în stat. Corpul de judecători nu e o castă intangibilă 
pentru care trebuie să lucreze întreaga societate ca să le ofere statut și 
averi, ci un corp de magistrați afl ați în serviciul public, plătit de cetățeni 
ca să le facă dreptate. Perfect valabile afi rmațiile ministrului justiției, decât 
că deocamdată realitățile din justiție nu-i prea încununează discursul. 
Returnarea penalilor fugari, tărăgănarea deciziei judecătorești în privința 
lui Ilan Șhor, arestarea marilor corupți Igor Dodon și Marina Tauber, apoi 
transferul lor în arest la domiciliu, fi nalizat cu plasarea sub control judiciar 
nu concordă deloc cu optimismul ministrului Litvinenco. Ca să nu-i mai 
amintim de ultima cireașă pe tort din familia Dodon: la nici o săptămână 
de la prelungirea cu 60 de zile a interdicției de a părăsi Republica Moldova, 
aceeași instanță, Curtea Supremă de Justiție, admite cererea fostului lider 
al socialiștilor de a merge în România pentru perioada 28 ianuarie-5 
februarie, spre a-l însoți pe fi ul său minor, împreună cu soția și fi ul mai 
mare, pentru tratament în  urma unor complicații după COVID-19. Nu e 
clar însă ce măsuri vor lua procurorii pentru a se asigura că Dodonii vor 
reveni în țară. Să vezi atunci ce mai optimism în roz sau chiar roșu. 

Marcel Spatari, al cincilea ministru demisionar din 

Guvernul Gavrilița
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RUSOAICA INFILTRATĂ LA BAZA NATO DIN ITALIA (II)
MARINARI, FEMEI ȘI 

NECAZURI
Misiunea sa este alta. Și reușește să 

o facă de minune. Ea este acceptată 
în Liona Club „Napoli Monte 
Nuovo”, un club cu totul special: a 
fost fondat de ofi ţerii bazei NATO 
din Lago Patria, chiar și logo-ul 
urmează simbolul marţial al Alled 
Joint Force. Partenerii sunt practic 
toţi militari, angajaţi și tehnicieni 
ai Alianţei Atlantice sau ai Flotei a 
VI-a a SUA. Este vorba despre un 
comando care gestionează misiunile 
NATO și activităţile Marinei SUA 
în Europa: cea mai râvnită Ţintă de 
serviciile secrete ruse. Maria Adela 
a obţinut, în 2015, chiar  numirea 
ca secretar al clubului și este unul 
dintre cei mai importanţi membri, 
atât de mult încât își activează 
pagina de Facebook. Un locotenent 
colonel german, Oberstleutmant Th orsten, a explicat pentru Der Spigel 
că clubul era în criză. Iar apoi liderul unuia dintre cei mai mari Liona 
napolitani a recomandat-o pe Maria Adela : „Ea poate reînvia adeziunile, 
datorită relaţiilor sale internaţionale și a celor cu societatea civilă”. Colonelul 
își amintește că femeia a fost foarte activă, participa la toate evenimentele, 
și, în 2019, când adeziunile au reînceput să scadă, s-a oferit să plătească 
taxa de înscriere pentru toţi. „Nu am înţeles niciodată care erau motivele 
ei”, a spus ofi ţerul.

Acel club era o pânză de păianjen perfectă, în care agentul GRU „a 
agăţat” numeroși ofi ţeri NATO, construind o vastă reţea de relaţii, unele de 
natură sentimentală: unul dintre liderii Comandamentului Atlantic ne-a 
confi rmat că a avut o scurtă relaţie romantică, cerând anonimatul. Pentru 
toată lumea, își justifi ca cetăţenia rusă cu o poveste romanţată: s-a născut 
în America de Sud, fi ica unui german și a unei peruane. Când nu avea încă 
doi ani, mama ei single a dus-o la Moscova, pentru a participa la Jocurile 
Olimpice din 1980. Dar, apoi, a trebuit să se întoarcă în grabă în patria ei, 
încredinţând-o unei familii de cunoștinţe sovietice. Mama ei nu s-a mai 
întors și Maria Adela a crescut în URSS, cu o relaţie difi cilă cu părinţii 
ei adoptivi. „În copilărie, tatăl meu vitreg m-a violat. De aceea, am părăsit 
Rusia: nu mă voi întoarce niciodată, visul meu este să rămân în Europa și să 
mă căsătoresc aici”.

INTERIORUL CARTIERULUI GENERAL AL NATO
Printre persoanele pe care le-a frecventat s-a numărat colonelul Shelia 

Bryant, pe atunci inspector general al Forţelor Navale Americane din 
Europa și Africa: o avocată absolventă la Harvard, care a făcut parte, în 
Irak, din staff -ul generalului Jim Matis, pe atunci șef al Pentagonului. Shelia 
Bryant s-a întors acum în State, unde a fost candidată la Cameră pentru 
Partidul Democrat. Maria Adela îi spusese și ei aceeași poveste: „Mi s-a 
părut o poveste confuză și neconvingătoare. De ce ar fi  trebuit ca cineva 
să-și abandoneze fi ica în Uniunea Sovietică”. Nu era singurul element de 
îndoială. „Era greu de înţeles de unde avea banii: își deschisese un magazin și 
schimbase adesea apartamente în cele mai frumoase zone ale orașului, fără 
surse credibile de venit. Nu am vorbit niciodată despre politică cu ea și aveam 
acces limitat la informaţii militare confi denţiale care ar putea fi  de interes 
pentru GRU: eu și soţul meu ne-am limitat relaţiile la interacţiunile sociale. 
Îmi amintesc că avea legături nu numai cu ofi ţeri și ofi ciali americani, ci și 
cu belgieni, germani și italieni. Am încercat să o ajutăm în ceea ce păreau a fi  
problemele ei sentimentale cu bărbaţii…”

Aceeași impresie au avut și alte prietene, vorbind de multe pasiuni 
aparent chinuite. Persoanele pe care le-a abordat în cadrul Alianţei Atlantice 
și al Marinei SUA sunt multe. Ea a fost strâns legată de administratorul 
de Sisteme de Date de atunci al Cartierului general atlantic: o agenţie 
responsabilă cu cele mai sensibile sisteme informatice. Dar cele două s-ar 
fi  certat brusc în 2018. Femeia nu mai lucrează pentru NATO și își arătase 
disponibilitatea de a vorbi cu jurnaliștii de la Der Spiegel, dar, imediat ce 
a afl at subiectul, a refuzat. La fel ca și alţi prieteni în uniformă ai Mariei 
Adela. Mai mulţi lucrau în spitalul american din Gricignano; alţii, în 
birourile de comunicare; unii, însă, aveau mai multe poziţii operaţionale, 
de exemplu un colonel olandez. L-a invitat la ea acasă, într-un restaurant, a 
fost oaspete în apartamentele ei, cel puţin unul își amintește cumpărăturile 

făcute la buticul ei. În fi ecare an, de 
ziua sa – falsă – organiza o cină 
lângă piscină. Nu știm dacă fi zic a 
reușit să intre în baza NATO sau 
în comandamentul SUA, dar există 
indicii puternice ale prezenţei sale 
în cadrul unor ceremonii: dansurile 
anuale organizate la NATO, cel al 
Corpului Marinei, câteva seri de 
binefacere.

INFILTRAREA MAXIMĂ
Maria Adela pare să nu cunoască 

limite. Pe pagina sa de Facebook 
arată fotografi i cu o călătorie la 
Bahrain, unde se afl ă cealaltă fl otă 
militară americană și unde se 
întâlnește cu prim-ministrul, prinţul 
Al Khalifa, căruia îi dăruiește câteva 
bijuterii ale mărcii sale. Între timp, 
mută sediul companiei la Milano, la 
câţiva metri de Duomo, în birourile 
unui contabil proeminent: cel mai 

recent bilanţ arată pierderi de 300.000 de euro, probabil cheltuielile pentru 
activitatea frenetică de reprezentare.

Investigaţia noastră nu a reușit să reconstituie informaţiile pe care 
le-a obţinut spionul sau dacă a reușit să planteze viruși informatici pe 
telefoanele și computerele prietenilor ei. Însă a intrat în contact cu fi guri 
cheie din NATO și din Marina SUA: nici un agent rus nu reușise vreodată 
să pătrundă atât de adânc la vârful Alianţei Atlantice. Nu a fost posibil să 
se stabilească nici dacă există o legătură între această operaţiune și o altă 
poveste sentimentală de servicii secrete: arestarea unui colonel francez de 
la sediul din Napoli. Ofi ţerul a ajuns în închisoare la Paris, în vara anului 
2020, fi ind acuzat că ar fi  vândut dosare top secret către GRU. Însă Maria 
Adela dispăruse deja.

Ea decolează pe 15 septembrie 2018, imediat după dezvăluirile despre 
007 ruși care au răspândit otrăvuri letale în Europa. Prietenii ei napolitani 
au contactat-o degeaba pe reţelele de socializare, ultimul ei iubit – un 
antreprenor care servește în baza americană – o bombardează cu mail-uri. 
Fără răspuns săptămâni întregi. Lovitura de teatru sosește, pe 19 noiembrie 
2018, cu o postare în italiană și în engleză, în care informează că are o 
tumoare: „Adevărul pe care trebuie să-l dezvălui, în sfârșit. Încercam să 
mă ascund de mine, în unele momente am reușit. Acum părul crește după 
chimio, scurt-scurt, dar este… Îmi lipsește totul, dar încerc să respir.

P.S. Mulţumesc tuturor oamenilor care nu au încercat să mă bombardeze 
cu mesaje. Vă iubesc.

În fotografi a de profi l are o perucă blond: este ultima imagine înainte de 
tăcere. Doar lui Marcelle D’Argy Smith, fostul director al Cosmopolitan , i-a 
scris pe Watsapp în decembrie anul trecut. „Sunt atât de multe lucruri pe 
care nu le pot (și nu le voi putea) explica niciodată, dar să știi că mi-e foarte 
dor de tine”.

FATA COLONELULUI
Maria Adela a fost foarte abilă în a-și ascunde urmele. Dar o lungă 

analiză în bazele de date rusești dezvăluite în ultimii ani, împletind știrile 
disponibile și folosind soft ware-uri pentru compararea feţelor, a făcut 
posibilă descoperirea numelui ei real: Olga Kolobova, născută în 1982. 
Punctul de plecare a fost fotografi a unui pașaport vechi: o fată care dispare 
timp de 13 ani, pentru a reapărea la Moscova, la sfârșitul anului 2018, când, 
în scurt timp își cumpără două apartamente de lux și un Audi, în vreme ce 
lucra ca angajată de nivel scăzut într-un birou public.

Și nu numai atât. Tatăl său a fost decanul unei facultăţi militare de la 
Universitatea din Ekaterinburg: un colonel care a primit numeroase 
medalii, „pentru că și-a servit patria în străinătate, în Angola, Irak și Siria” și 
care, prin urmare, s-a ocupat de informaţii secrete. Colonelul s-a pensionat 
în 2007; agenţii GRU sunt adesea recrutaţi dintre copiii ofi ţerilor. Ultimul 
indiciu a fost furnizat, pentru Bellingcat, de un denunţător rus; fotografi a 
noului permis de conducere al Olgăi Kolobova, realizată în 2021, care are 
un procent mare de coincidenţă cu chipul Mariei Adela.

Dovada defi nitivă, însă, vine din imaginea de la profi lul de Whatsapp 
al Olgăi Kolobova¨este aceeași cu cea publicată de Maria Adela în ultimul 
mesaj . Pe Odnoldassnik (OK), una dintre cele mai populare reţele de 
socializare din Rusia, Olga a scris, în ultimele luni, texte de laudă faţă de 
invazia Ucrainei în grupul Prietenii lui Putin. Dar acesta este cel mai puţin 
surprinzător lucru despre incredibila sa aventură de spionaj.
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Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Sfi nții Trei Ierarhi, după cum subliniază 
slujbele dedicate lor, au apărat, cu întreaga 

lor fi ință, prin activitatea lor teologică, misionară 
și pastorală, adevărul fundamental al credinței 
noastre: Dumnezeu întreit în Persoane și unul în 
Ființă.

În textele de slujbă, ca un laitmotiv, sunt 
numiți «apărătorii Treimii», «cei care au slujit 
Treimea»: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu întreaga 
lor pricepere teologică și cu dragoste față de 
păstoriții care se afl au în pericolul de a nu 
înțelege, conform Tradiției Bisericii noastre, ce 
este Sfânta Treime.

Sfântul Vasile cel Mare a scris și a mărturisit 
împotriva ereziei ariene, cea care susținea 

că Cea de-a Doua Persoană a Sfi ntei Treimi, 
Fiul, nu este deofi ință cu Tatăl. Adică nu este 
Dumnezeu, de aceeași cinstire cu Dumnezeu-
Tatăl și cu Dumnezeu Duhul-Sfânt.

Arie Îl socotea pe Fiul lui Dumnezeu o 
creatură mai deosebită decât noi, oamenii, însă 
nicidecum Dumnezeu, născut din veșnicie.

Sfântul Vasile cel Mare s-a luptat să apere 
adevărul fundamental, că Iisus Hristos este 
deofi ință cu Dumnezeu-Tatăl, născut din 
veșnicie. Nu este un timp în care Dumnezeu-Fiul 
să nu fi  fost. El este dintotdeauna, pentru că Tatăl 
este dintotdeauna.

Arienii încercau să îi ademenească pe creștinii 
din vremea Sfântului Vasile cel Mare și să îi 
infecteze cu molima acestei erezii.

De ce Sfi nții Trei Ierarhi au considerat că este 
necesar să apere adevărul credinței în Treime, 
într-un Dumnezeu întreit în Persoane, și unul în 
Ființă?

Dacă Fiul lui Dumnezeu nu ar fi  fost deofi ință 
cu Dumnezeu-Tatăl și cu Dumnezeu Duhul-
Sfânt, nu ar fi  putut să ne mântuiască. Un om nu 
ne poate mântui.

Iisus Hristos a fost și Om desăvârșit, 
asumându-Și fi rea noastră, exceptând păcatul, 
dar este și Dumnezeu.

În felul acesta, Dumnezeu-Omul, Iisus 
Hristos, ne-a răscumpărat și S-a răstignit pe 
cruce.

El ne-a iubit așa cum numai Dumnezeu ne 
poate iubi. Nu cum iubim noi oamenii. Dragostea 
lui Dumnezeu rămâne neschimbătoare, chiar 
dacă noi Îi întoarcem spatele sau dacă Îl 
calomniem.

Dumnezeu continuă  să iubească lumea și pe 
om, chiar dacă depunem toată energia ca să Îl 
scoatem din lumea aceasta.

Numai Dumnezeu poate să iubească omul care 
Îl urăște. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu.

Sfântul Grigorie Teologul a scris împotriva 
ereziei pnevmatomahilor. Pnevnatomahii 

luptau împotriva Duhului Sfânt. Nu-L considerau 
Dumnezeu, ci o forță, o energie.

Și astăzi mai sunt oameni care Îl consideră 
pe Dumnezeu ca fi ind o forță supremă, o 
energie, adică o entitate impersonală. Energia 
este impersonală. Nu putem dialoga cu ea. Spre 
exemplu, nu putem dialoga cu energia electrică, 
este impersonală.

A fi  persoană înseamnă a dialoga. Nu putem 
numi  obiectele neînsufl ețite persoane, pentru că 
nu putem dialoga cu ele.

Sfântul Grigorie Teologul i-a lămurit pe 
contemporanii săi, contaminați de erezia 
pnevmatomahă, că Duhul Sfânt este cea de-a 
Treia Persoană a Sfi ntei Treimi, Dumnezeu 
desăvârșit, deofi ință cu Tatăl și cu Fiul. Noi 
putem dialoga cu Duhul Sfânt, i ne putem adresa.

Sfântul Grigorie Teologul a participat la 
Sinodul II Ecumenic, cel care a statornicit 
credința în Duhul Sfânt ca Dumnezeu de aceeași 
Ființă, cinstire și închinare cu Tatăl și cu Fiul.

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, în Antiohia, a 
scris împotriva anomeilor. Acești eretici 

spuneau că Dumnezeu-Fiul este asemănător în 
Ființă cu Dumnezeu Tatăl. Nu este nici numai 
o creatură perfectă, om ca noi, nici Dumnezeu 
desăvârșit. Aceasta este o minciună, o viclenie a 
minții. Este știrbită dumnezeirea Fiului.

Biserica l-a numit «cel cu gura de aur». Tăria 
sa nu consta în meșteșugirea cuvintelor, ci în 
puterea pe care o transmitea.

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur schimba 
viețile oamenilor. Le întorcea de la o viață de 
păcat, la o viață de virtute, de la întuneric, la 
lumină.

Sfi nții Trei Ierarhi au apărat Treimea pentru 
că ei apărau comuniunea. Treimea înseamnă 
comuniune.

Când doi tineri se căsătoresc, ei cred că 
dragostea lor este desăvârșită, ceva cu totul 
special. Când apare copilul, dragostea lor capătă 
mai multă valoare, consistență și mai mult adevăr, 
pentru că dragostea celor doi este împărtășită 
înspre copii.

Indiferent de cât de mulți copii vin în acea 
familie, dragostea părinților se revarsă înspre 
copiii lor.  Adevărata dragoste de care ne 
putem bucura și de care suntem conștienți este, 
întotdeauna, în trei: tată, mamă și copii. În 
momentul în care apare primul copil, părinții 
încetează să mai trăiască pentru ei înșiși. Trăiesc 
pentru copii. Totul este pentru copii, inclusiv 
agoniseala materială și investiția spirituală. Ne 
lăsăm pe noi, ca mamă, ca tată, și ne dăruim 
integral copiilor. Așa simțim că dragostea 
dintre părinți este revărsată înspre copii. Este o 
împlinire a dragostei.

Și cei care nu au copii împărtășesc dragostea 
lor spre un al treilea: Dumnezeu.

Sfânta Treime înseamnă împărtășirea 
dragostei unuia față de celălalt. Persoana 
înseamnă dialog, deschidere.

Când ne închidem în noi înșine nu mai suntem 
persoane. Ne transformăm în oameni egoiști, în 
fi ințe care ne reducem existența la dimensiunea 
biologică.

Ca persoane, ne deschidem spre o dimensiune 
spirituală. Devenim precum fl orile. Când 
ne apropiem de ele, dacă suntem buni, ne 
dăruiesc mirosul lor. ȘI fl orile îi simt pe oamenii 
răi, nu cresc dacă este răutate. Și în lumea 
necuvântătoarelor este la fel. Orice animal se 
deschide dacă simte în noi o inimă bună.

Noi, ca oameni, trebuie să avem deschidere 
spre ceilalți. Să simțim durerea și bucuria lor, să 
fi m atenți când sunt în momente de răscruce, să 
nu fi e singuri.

Biserica a considerat să îi numească pe Sfi nții 
Trei Ierarhi «apărătorii  Treimii». Ei au apărat 
comuniunea desăvârșită, sfântă, absolută.

Să luptăm pentru comuniune. În vremurile pe 
care le trăim, ea este cea mai pusă în pericol.

Găsim dezbinare foarte multă, atât în societate, 
cât și în familie sau la locul de muncă. Avem 
nevoie să ne ancorăm în Dumnezeu, modelul 
nostru de comuniune desăvârșită.

Numai rostirea numelui lui Dumnezeu ne 
dăruiește în inimă starea de comuniune, de 
iubire.

Când iubim pe cineva foarte mult, este 
sufi cient să rostim numele aceluia și primim 
dragoste. Cu atât mai mult când rostim numele 
lui Dumnezeu-Treimea. Primim comuniune și 
dorința de a fi  mai uniți”.

SFINȚII TREI IERARHI - VASILE CEL MARE, 
GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR
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de Daniel Lazăr
Editorial

DINCOLO 
DE ARENĂ 

După o pauză de aproape o lună de zile, 
revenim în atenția dumneavoastră, 

dragi cititori, cu un nou număr din Ziarul 
Ploieștii. Este prima ediție din acest an și aș 
dori să fac câteva considerații despre începutul 
în plan sportiv din 2023 pentru Prahova.

Indiscutabil, cea mai mare performanță este 
cea reușită de către Eric Maximmilian Niță, 
care a devenit campion al României la ediția 
de iarnă a Campionatelor Naționale de tenis 
rezervate categoriei de 14 ani. Dacă ținem 
cont și de rezultatele din ultima rundă a anului 
trecut, cu prestații bune în Polonia (despre 
toate acestea puteți citi într-un material 
alăturat), atunci avem în față perpectiva unui 
sportiv care poate urca în carieră în viitor.

Echipa fanion de fotbal a județului, Petrolul 
Ploiești a început cu stângul sezonul, pierzând 
la limită la Mioveni, iar baschetbaliștii de la 
CSM Petrolul Ploiești nu au putut obține în 
ultimele 5 runde măcar o victorie care să le 
asigure prezența în play off -ul Ligii Naționale.

Să sperăm că acestea din urmă nu sunt decât 
dușuri reci de iarnă și că viitorul va aduce 
cât mai multe bucurii iubitorilor sportului 
prahovean.

GÂNDURI LA GÂNDURI LA 
ÎNCEPUT DE ANÎNCEPUT DE AN

Centrul Național de Tenis din București a găzduit, în perioada 4-9 
ianuarie 2023, Campinatele Naționale Individuale de Iarnă U14, în 

acest weekend fi ind desemnați câștigătorii.
Cel mai promițător jucător prahovean, Eric Maximmilian Niță, legitimat 

la S&F Tennis System Club Sportiv de Tenis, unde este antrenat de către 
Adrian Barbu, dar și de tatăl său, Ștefan, a devenit campion național al 
României, clasându-se pe podium și în proba de dublu.

Câștigătorii ediței 2023 ai CN de Iarnă sunt Giulia Safi na Popa (CSM 
Oradea) la simplu feminin, Eric Maximmilian Niță (S&F Tennis System 
Club Sportiv de Tenis) la simplu masculin, Karina Maria Căpuzu (Asociația 
Club Sportiv Junior Pro Tenis)/Sonia Erika Butuc Cerchez (CS Dinamo 
București) la dublu feminin și Laurențiu Badea (CS Major București)/
Andrei Radu (CS Tenis Club Champion București) la dublu masculin.

La simplu masculin, Eric Maximmilian Niță s-a impus cu un dublu 6-1 
în fi nală în fața lui Radu Andrei (CS Tenis Club Champion București), 
nimeni altul decât campionul național la categoria inferioară de vârstă U12, 
dar în semifi nale a avut un meci extrem de disputat, pe durata a două ore 
și jumătate, cu principalul favorit, Laurențiu Badea (CS Major București), 
de care a trecut în trei seturi: 4-6, 6-3, 6-3. Pe locul 3 s-a clasat Laurențiu 
Badea, care a trecut în fi nala mică de Rareș Andrei Ionescu (Daimon Sport 
Club), cu 6-1, 6-0.

La dublu masculin, Laurențiu Badea și Andrei Radu au trecut de Albert 
Ion Pipie (ACS Tennis Team)/Darius Dorin (LPS Mircea Eliade București) 
cu 6-0, 6-1, iar în meciul pentru locurile 3-4, Erik Adrian Neacșa (CS 
Dinamo București)/Eric Maximmilian Niță (S&F Tennis System Club 
Sportiv de Tenis) i-au învins pe Pop Erich Andrei (ATC Elite Târgu Jiu)/
Șerban Rus Apan (Asociația Club Sportiv Orizont), cu 7-6(5), 6-3.

Eric Maximmilian Niță a reușit, și la fi nele anului trecut, două rezultate 
notabile în Polonia, la Pszczyna Cup 2022, turneu inclus în circuitul Tennis 
Europe. Eric a câștigat proba de dublu, alături de un sportiv din țara gazdă, 
Jan Skrzynski și a ajuns în semifi nale în proba de simplu.

La dublu, cei doi, care au avut statut de principali favoriți și au avut 
bye în runda inaugurală, i-au învins în fi nală pe frații Iqnacio și Sebastian 
Tejerina, scor 4-6, 6-3, 10-8, după ce în tururile anterioare au trecut de 
Vincent Fletcher/Hugo Pawel Rytelewski (ambii din Polonia), cu 6-3, 6-2 și 
pe Nikolas Papavasiliu (Cehia)/Daniil Varaksa, cu 6-4, 4-6, 10-6.

În proba de simplu, Eric Maximmilian Niță a trecut pe rând de Blajez 
Krzysko (Polonia), cu 6-1, 6-0, apoi de Jakub Vrtilka (Cehia), cu 6-1, 3-1, 
ret. și de partenerul său de la dublu, Jan Skrzynski, cu 2-6, 6-2, 6-2, pentru 
ca apoi să cedeze în semifi nale, scor 2-6, 3-6, în fața principalului favorit, 
Jan Urbanski (Polonia).

Scrimă                ALEXANDRU MACOVEI,                 ALEXANDRU MACOVEI, 
LA O ETAPĂ DE CIRCUIT MONDIAL ÎN ITALIALA O ETAPĂ DE CIRCUIT MONDIAL ÎN ITALIA
În perioada 5-8 ianuarie 2023, în Italia, la Udine, 

a avut loc etapa de Circuit Mondial la categoria 
Juniori U20 la scrimă, unde fl oretistul Alexandru 
Macovei, legitimat la Clubul Sportiv Petrolul 
Ploiești, a reprezentat tara noastră. În competiție 
au intrat 195 de fl oretiști reprezentând 33 de țări. 

Având o grupă cu trăgători experimentați, 
Alexandru a reușit să treacă mai departe cu două 
victorii, dar în prima eliminare a pierdut în fața 
australianului Colgan Th omas, încheind pe 
poziția 137.

Întors în țară, el și-a continuat antrenamentele 
sub supravegherea antrenorului Claudiu 

Moldanschi, pentru Campionatul Național de 
fl oretă juniori din 25 ianuarie.

DIANA POSPAI – LOCUL DIANA POSPAI – LOCUL 
1 LA CAMPIONATUL 1 LA CAMPIONATUL 

NAȚIONAL DE CICLOCROSSNAȚIONAL DE CICLOCROSS
Campionatul Național de Ciclocross 2022 a avut loc, în prima 

decadă a lunii decembrie 2022, la Porumbacu (județul 
Sibiu), cu 75 de sportivi de la 20 de cluburi prezenți la start.

Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a participat la această competiție 
cu 3 sportivi, Diana Pospai, David Zaharia și David Coman, cel 
mai bun rezultat fi ind al Dianei Pospai, care s-a clasat pe locul 1, în 
timp ce David Zaharia a ocupat locul 8.

Campionatul Național de Ciclocross punctează pentru sezonul 
2023, sportivii participând la categoria imediat superioară acestui 
an. S-a evidențiat Diana Pospai, care este deja campioană națională 
la MTB în 2022, în timp ce David Coman a avut probleme tehnice 
în momentul în care se afl a în top 3 al întrecerii.

Șah 5 MEDALII LA GRAND PRIX MEGACHESS 5 MEDALII LA GRAND PRIX MEGACHESS 

Sportivii secţiei de şah a CSM Ploieşti au participat, ieri, 
la concursul „Grand Prix MegaChess la Mega Mall”, 

Ediţia a VI-a, organizat de ACS Oxygen Bucureşti (Academia 
de Şah), în parteneriat cu Centrul Comercial Mega Mall 
Bucureşti. Elevii lui Petre Grigore au avut din nou evoluţii 
foarte bune, reuşind să obţină cinci medalii, dintre care două 
de aur, una de argint şi două de bronz. Cei cinci medaliaţi 
ai clubului au fost: Aur – Darius Nicolae (ELO Under 1001) 
şi Emma Davicenco (Fete, 10 ani); Argint – Eduard Ioniţă 
(Under 10 ani); Bronz – Melania Grigore (Fete, 8 ani) şi 
Vladimir Boştină (Under 8 ani).

ERIC MAXIMMILIAN NIȚĂ ESTE NOUL CAMPION ERIC MAXIMMILIAN NIȚĂ ESTE NOUL CAMPION 
AL ROMÂNIEI LA TENIS U14 LA CN DE IARNĂ 2023AL ROMÂNIEI LA TENIS U14 LA CN DE IARNĂ 2023
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Patinaj viteză

Baschet
CSM PETROLUL PLOIEȘTI CSM PETROLUL PLOIEȘTI 

VA JUCA ÎN PLAY OUTVA JUCA ÎN PLAY OUT

CLASĂRI PE PODIUM ÎN ITALIACLASĂRI PE PODIUM ÎN ITALIA
Afl aţi într-un stagiu centralizat 

la Inzell (Germania), acolo 
unde se pregătesc pentru Finala Cupei 
Mondiale de Juniori şi Campionatul 
Mondial de Juniori, ce vor avea 
loc în 2-6 februarie, respectiv 9-13 
februarie, sportivii secţiei de patinaj 
viteză a CSM Ploieşti au participat, 
în weekend, la International Junior 
Meeting „Finstral Trophy” Poliatlon, 
de la Collalbo (Italia).

Cei doi elevi ai lui Marius Băcilă 
prezenţi la competiţie, Eduard Niţu 
şi Sebastian Mihalache, au obţinut 
următoarele rezultate la Categoria 
Juniori I (A): Eduard Niţu – locul 2 
la 500 metri, locul 3 la 1000 metri, 
locul 3 la 1500 metri, locul 4 la 3000 
metri, locul 2 în clasamentul general; 
Sebastian Mihalache – locul 8 la 500 
metri, locul 9 la 1000 metri, locul 9 
la 1500 metri, locul 12 la 3000 metri, 
locul 10 în clasamentul general.

La competiţia din Italia au fost 
prezenţi 230 de sportivi din 10 ţări.

Echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiești nu a obținut 
victoria minimă necesară în ultimele cinci etape ale sezonului 

regulat, care i-ar fi  asigurat prezenţa în play off  între primele 10 formaţii 
ale Ligii Naţionale de Baschet Masculin, aşa că partea a doua a sezonului 
va însemna participarea în zona play-out a campionatului. Baschetbaliștii 
noștri au pierdut, scor 73-85 (22-25, 17-17, 21-20, 13-23), meciul decisiv 
cu BC CSU Sibiu, după ce au fost învinși la începutul acestui an și de Argeș 
Pitești și SCM U Craiova.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au jucat: Funderburk Jr. (20 puncte, 3×3), 
Mitchell (19, 5×3), O. Popa Calotă (12, 2×3), Aughburns (7), B. Popa (6, 
2×3), Misters (6, 2×3), Brkic (3), M. Milin, Ch. Chiţu şi C. Dinu.

Întrucât în ultima etapă a acestei faze a campionatului echipa noastră va 
sta, urmează o săptămână de pauză, apoi participarea în play-out-ul Ligii 
Naţionale alături de celelalte trei echipe ce merg din Conferinţa A, CSM 
Târgu Mureş, CSM VSKC Miercurea Ciuc şi CSM Târgu Jiu, şi cele patru 
formaţii ce vor veni din Conferinţa B. Certitudini sunt CSM Focşani şi 
ABC Laguna Bucureşti, celelalte două urmând să le afl ăm după etapa din 

weekend. CSM Petrolul Ploieşti va intra în play-out cu cele 5 victorii şi o 
înfrângere înregistrate în prima fază în compania „colegelor de suferinţă” 
(Mureş, Ciuc, Târgu Jiu) şi le va întâlni, tur-retur, începând cu weekendul 
4-5 februarie, pe cele patru formaţii ce vor veni din Conferinţa B. După 
faza a doua a campionatului, în play-out se va juca în sistem eliminatoriu, 
„3 din 5”, perechile din primul tur fi ind 11-18, 12-17, 13-16 şi 14-15. 
Ultimele două clasate vor retrograda în eşalonul secund.

DOUĂ CLASĂRI PE PODIUM DOUĂ CLASĂRI PE PODIUM 
LA CN DE SENIORILA CN DE SENIORI

Sportivii secţiei de atletism a CSM Ploieşti au participat, 
sâmbătă şi duminică, la prima etapă a Campionatului 

Naţional de Seniori, U23 şi U20, organizat în Sala de Atletism 
„Ioan Soter”, din incinta Complexului Naţional „Lia Manoliu”. 
Dintre elevii lui Augustin Iancu şi Robert Munteanu, cele mai 
bune performanţe au fost realizate de Alexandru Geamănu, locul 
2 la seniori în proba de 200 metri, cu timpul de 22.30 secunde 
(personal best) şi de Alexandru Zatic, locul al 3-lea la seniori în 
aceeaşi cursă, cu timpul de 22.50 secunde.

PETROLUL A RATAT STARTUL ÎN 2023PETROLUL A RATAT STARTUL ÎN 2023
Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a început 

cu stângul acest an în campionatul primei 
ligi, pierzând la Mioveni (gol ex-petrolistului 
Bogdan Rusu, în minutul 11). În plus, și 
centralul Rareș Vidican a greșit fl agrant, cu zece 
minute înainte de fi nal, atunci când, după o fază 
în care Moldoveanu a fost faultat evident în 
careu de către Burnea, a mers să vadă acțiunea la 
monitorul VAR, dar, greu de înțeles, nu a dictat 
penalty, o decizie care, așa cum a concluzionat 
toată lumea, s-ar fi  impus.

CS Mioveni: Greab – Sno (68 Rădescu), 
Garutti, Scarlatache (cpt), Burnea (87 Șerbănică) 
– Panait, Lixandru – Antal, Benchaib (76 
Diallo), Carnat (87 Balaur) – Rusu (87 Buziuc). 
Antrenor: Nicolae Dică.

FC Petrolul: Leitner – Achim (46 Irobiso), 
Meijers (cpt), Mathaus – Doua, Purtic (60 

Moldoveanu), Seto (70 Dumitriu), Velisar – 
Bratu (60 Tucaliuc), Budescu, Grozav. Antrenor: 
Nicolae Constantin.

Cartonașe galbene: Panait (71)/Velisar (29), 
Seto (34), Budescu (41), Doua (78).

Au arbitrat: George Vidican – Adrian Popescu 

și Stelian Slabu. Rezervă: Bogdan Dumitrache. 
Arbitru VAR: Florin Andrei. Arbitru AVAR: 
Iuliana Demetrescu. Observatori: Ion Marin 
(pentru organizare) și Irina Mârț (pentru 
arbitraj).

Petrolul rămâne pe locul 7 în clasament, iar 
sâmbătă, de la ora 17.00, va fi  primul meci pe 
„Ilie Oană”, cu Chindia Târgoviște.

Începând de marți, biletele pentru această 
confruntare sunt disponibile on-line, pe www.
entertix.ro (aici), putând fi  procurate și de la 
casa stadionului “Ilie Oană”, ce va fi  deschisă 
conform următorului orar: Joi, 26 ianuarie: 
14.00 – 19.00; Vineri, 27 ianuarie: 09.00 – 17.00; 
Sâmbătă, 28 ianuarie: 09.00 – 17.00.

Prețurile biletelor sunt următoarele: Peluze 
– 10 lei; Tribuna II – 30 lei; Tribuna I – 40 lei; 
Tribuna 0 – 50 lei; Lojă – 250 lei.
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Un site oarecare intitulat „Știință și mister”, 
citând ca sursă „Infoalert.ro”, scrie că-

atenție, acum reproducem minunea-„cercetările 
efectuate în laboratoarele din Vatican pe două 
schelete de îngeri confi rmă că românii sunt 
urmași direcți ai acestora, deoarece structura 
genetică a lor (n.n.-a românilor) este cea mai 
apropiată serafi milor.” Acuma, nu ne mai batem 
capul cu faptul că Vaticanul nu are laborator de 
cercetare genetică, pe noi altceva ne miră acum:

-Ce-or fi  românii nu contează,
Chiar zei să fi e, nimic nu mai șochează.
Pe mine altceva m-a frământat:
Pe îngeri cum i-ați capturat?

Hopa, stați așa, că un sâmbure de adevăr 
chiar există. Adică Firea Gabriela chiar 

se crede demiurgul acestei țări. I-auzi/vezi ce 
scrie madama fostă jurnalistă, fostă primăriță 
generală a Capitalei, parlamentar și ministreasă 
a Familiei, dar nu una oarecare, ci una bogată-
bogată, cu al ei Pandeluță moșier de Voluntari. Și 
o face fără să pună ghilimele (le punem noi, din 
bun simț): „Cine crede în Mine să-și ia crucea și 
să-mi urmeze Mie”.

-Din toată turma de oi
Zise una mai de soi:
Mi-aș lua crucea, te-aș urma,
Dar îmi dai averea ta?

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, 
a îmbrăcat un tricou pe care scrie, de 

data aceasta, nu despre căldura sau frigul 
ploieștenilor, ci despre un teren din vestul 
orașului: „Dumitrescule, Parcul Vest este al 
ploieștenilor.” Asta apropo de intenția Consiliului 
Județean Prahova de a prelua temporar în 
administrare suprafața parcului, de vreo 62 sau 

64 ha, spre a edifi ca niște chestii-trestii, gen bazin 
de înot olimpic, patinoar și un complex sportiv. 
Anterior, într-un clip video, în care sugera că ar fi  
pe-acolo niște interese imobiliare, acesta spunea: 
„Dumitrescule, ia mâna de pe Parcul Municipal 
Vest!” Iar cu o zi sau două înainte s-a luat și de 
fosta sa șefă, Roberta Anastase.

-Zi-le, zi-le, măi Andrei,
Mama lor de derbedei!
Bagă Dumi parcu-n sac
Sau îl fură în rucsac?
Ori Roberta cea fi țoasă
Ia parcul și-l duce acasă?

Ca răspuns, fi indcă Dumitrescu nu se 
obosește să deschidă gura, deputatul 

Roberta Anastase l-a catalogat pe Andrei ca un fel 
de „Nero al Ploieștiului”, adică de om care dă foc 
urbei... Senatoarea și-a făcut autocritica pentru 

faptul că l-a susținut pe Volo în alegeri și spune 
că acesta s-a rupt total de interesele orașului: „De 
aici (după alegeri) și până la momentul în care s-a 
transformat într-un „Nero de Ploiesti” nu a fost 
decât un pas. În loc să se ocupe de dezvoltarea 
Ploieștiului, care avea deja semnate proiecte de 
peste 180 milioane de euro, Volosevici a optat să 
ofere oamenilor un permanent circ (discursuri 
incoerente, conferințe de presă fără număr, 
războaie permanente cu toata lumea). Rezultatul: 
mare parte din fonduri sunt astăzi pierdute!”

-Tu ai deja un prost renume
Că nu știi, Alma, să numeri.
Acum te-ai oprit la trei
Și ni l-ai dat pe Andrei!

Dacă-l învățai pe patru,
Aveam un primar...măiastru!

Diana Șoșoacă a vorbit despre contractul 
de privatizare al Petrom. În emisiunea 

„Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS, 
senatoarea a spus că are o concluzie după ce a 
studiat întreaga situație a OMV Petrom. Ea 
spune că, „la acel moment, conducerea României 
a fost sub imperiul unui șantaj. Cine a făcut acest 
contract l-a făcut cu pistolul la tâmplă”. Asta 
aluzie la Adrian Năstase, că doar el era premier la 
acea vreme și tot el a semnat contractul păgubos 
de privatizare.

-Ai dreptate, nu zic ba,

A fost atunci ceva, cumva...
Un pistol, dar nu la tâmplă,
Cu un glonț ratat, se-ntâmplă...
A fost tras fi x în...lilieci,
Dar nu de austrieci!
După cea privatizare
Cu mătușele Tamare
Și-altele cu... termopane,
Adrian nu fu în stare
Nici măcar să se omoare...

Cică a fost aprobat consumul a unei noi 
insecte, larva gândacului de bălegar 

(Alphitobius diaperinus), care poate fi  
condiționată sub formă congelată, uscată sau 
pudră. Aceasta este a patra gînganie comestibilă 
aprobată, după greierul domestic (Acheta 
domesticus), viermele de făină (Tenebrio molitor) 
și lăcusta migratoare (Locusta migratoria). 
Adică chiar nu mai înțelegem: Europa nu mai 
are ce mânca și s-a dat pe gândaci sau totul e un 
cumplit mișto? Bine, nu ne obligă nimeni să ne 
hrănim cu aceste scârboșenii, dar totuși...puah!

-Fiecare am mâncat
Din cireșe câte-un vierme,
Dar e-al dracu` de spurcat
Să mă pui amu a-l fi erbe!
Să coc, na, o prăjitură
Cu pudră de greier în aluat,
Când duc o bucată-n gură,
Dacă se ia de cântat?

Mă doare-n băşcălie!
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SPRINTEN INFOMAR EDITURĂ și TIPOGRAFIE
E-mail:ziarul_ploiestii@yahoo.com

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
imprimate tipizate, flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage, mape de 
prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!

Tel.: 0788 217199


