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„În singurătate, fi ecare vede în el însuși ceea ce el este cu adevărat.”
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Redacție: Ploieşti, Str. Diligenţei nr. 18

www.ziarulploieştii.ro; www.zpl.ro2 
le

i

DE DOAMNE 
FEREȘTE!

Marius 
MARINESCU

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) fi losof german

Continuare în pagina 8

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ACTUALITATE 2 3ACTUALITATE OCOLUL PĂMÂNTULUI 9

Care este Care este 
adevăratul scop al adevăratul scop al 

SUA în Ucraina?SUA în Ucraina?

FINANȚARE EUROPEANĂ PENTRU 
DOUĂ SPITALE DIN PRAHOVADOUĂ SPITALE DIN PRAHOVA

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20Nr. 2037 • 9 - 15 Februarie 2023
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Ziarul
Mereu ne zicem: la 

noi nu are cum să se 
întâmple! Asta ne ține de cald, 
ca aburul ieșit din gură pe 
un frig de minus 10 grade. E 
adevărat că noi, spre deosebire 
de alții, avem o relație aparte 
cu divinitatea. Pe noi ne iubește 
Dumnezeu. De ce? Suntem mai 
buni? Nu. Așa vrea el. De ce? Că 
așa vrem noi!!

Vă spun eu de ce ne iubește? 
Că ne-a văzut cât suntem de 
handicapați (îmi scuze celor 
cu dizabilități!). Pentru că, deși 
suntem oameni, avem orbul 
găinii. Cu alte cuvinte, probabil 
că și-o fi  zis în mintea lui, aia 
mare, “și așa sunt bătuți de 
mine cu așa conducători, ce să 
le mai fac acum!?”.

Frecție!
Ne-a arătat timpul și Cel de 

sus că nu suntem cu nimic mai 
speciali. Ba chiar suntem vai 
de capul nostru de ignoranți. 
Alegem toți proștii care fac 
prostii, alegem toți hoții care 
fac hoții, alegem toți nemernicii 
care fac nemernicii și tot 
continuam.

Dar mai vine câte un 
bobârnac cum e un cutremur ca 
cel din ‘77 și ne scoală din lenea 
de a gândi.

Anvelopăm blocuri in loc să 
le consolidăm. Punem tablă pe 
casă, în loc să reparăm structura 
de rezistență. 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Zero lei de la CJ pentru CAF Zero lei de la CJ pentru CAF 
5 și zero lei pentru rețeaua de 5 și zero lei pentru rețeaua de 

termofi care din Ploieștitermofi care din Ploiești

A fost semnat contractul de lucrări A fost semnat contractul de lucrări 
pentru alimentarea cu gaze a pentru alimentarea cu gaze a 

localităților de pe Valea Slăniculuilocalităților de pe Valea Slănicului

Primăria Ploiești a câștigat fi nanțare nerambursabilă 
din fonduri europene pentru modernizarea și dotarea 

infrastructurii ambulatorii de la Spitalul de Pediatrie Ploiești. 
Valoarea totală a proiectului este de  6.109.384,66 lei, fără 
TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 12-Sănătate, gestionată 
de Ministerul Sănătății. Și Primăria Vălenii de Munte a depus 
un dosar și a primit fi nanțare chiar mai mare, de 8.939.657,12 
lei, fără TVA, pentru proiectul denumit „extinderea și dotarea 
la cele mai înalte standarde a Spitalului Orășenesc Vălenii de 
Munte, unitate de asistență medicală ambulatorie”. Dosarul din 
Văleni a obținut cel mai mare punctaj dintre proiectele depuse 
spre fi nanțare de UAT-urile din Prahova. Alte două cereri de 
fi nanțare (Urlați și Consiliul Județean Prahova) au fost trecute 
în lista de rezervă.

Un proiect depus anul trecut 
de Primăria Ploiești pentru 

modernizarea iluminatului public a 
fost recent aprobat. Acesta are o valoare 
de 6.051.518 lei (cu TVA ) și va fi  
fi nanțat din fondurile nerambursabile 
derulate prin Administrația Fondului 
pentru Mediu. Zonele care vor 
benefi cia de această investiție sunt: 
Piața Mihai Viteazul, Bulevardul 
Republicii, Piața Eroilor, Bulevardul 

Independenței, Gara de Sud și 

parțial Bulevardul București către 

Gara de Sud. Lucrările vor consta în 

modernizarea sistemelor de iluminat 
public, prin înlocuirea corpurilor de 

iluminat existente cu unele tip LED, 

completarea și extinderea sistemului 
de iluminat existent, achiziționarea și 
instalarea sistemelor de telegestiune 
aferente obiectivelor de investiții.

ÎN 10 ANI, PRAHOVA ÎN 10 ANI, PRAHOVA 
A PIERDUT 8,88% A PIERDUT 8,88% 
DIN POPULAȚIEDIN POPULAȚIE

Prahova se afl ă printre județele României cu cea 
mai mare pierdere de locuitori. Conform datelor 

Recensământului Populației și Locuințelor 2022, 
populația rezidentă a județului a scăzut cu 67.769 de 
locuitori (8,88%), ajungând la 695.117 de locuitori. 
Cea mai mare pierdere se înregistrează în localitățile 
Salcia (-28,01%), Jugureni (-26,75%), Slănic (-22,62%), 

Călugăreni (-20,80%) și Lapos (-20,02%). În municipiul 
Ploiești, populația a scăzut cu 14,01% (29.406 de 
persoane). Șase comune (Cosminele, Jugureni, Lapoș, 
Salcia,Talea șiTătaru) au mai puțin de 1000 de locuitori, 
iar cinci (Bănești, Blejoi, Bucov, Păulești, Târgșoru Vechi) 
au avut o creștere a populației.

ILUMINAT PUBLIC MODERN PE AXA ILUMINAT PUBLIC MODERN PE AXA 
NORD-SUD A PLOIEȘTIULUINORD-SUD A PLOIEȘTIULUI

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
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ZERO LEI DE LA CJ PENTRU CAF 5 
ȘI ZERO LEI PENTRU REȚEAUA DE 

TERMOFICARE DIN PLOIEȘTI

Consiliul Județean Prahova a modifi cat pentru a nu 
știm câta oară lista de obiective ce ar trebui fi nanțate 

din creditul de 165 milioane de lei, contractat în 2021. Ceea 
ce trebuie să remarcăm ar fi  faptul că lucrarea stringentă de 
înlocuire a arzătoarelor cu Nox redus la cazanul nr. 5, de la 
CET Brazi, nu a mai fost realizată. Dacă în 2021 (HCJ 6/27 
ianuarie), când serviciul de termofi care era încă la Veolia 
Energie (fostă Dalkia), era alocată pentru arzătoare suma 
de 12,310 milioane de lei, aceasta a scăzut, în 2022 (HCJ 
374/21 noiembrie), la 3 milioane de lei. Ei bine, CJ nu a 
cheltuit nici acești 3 milioane și în general nu a livrat niciun 
franc din împrumut la cazanul 5, iar anul acesta, că tot a fost 
predat utilajul la Primăria Ploiești, a tăiat toată fi nanțarea. 
Cine este responsabil că, vreme de doi ani, executivul CJ 
nu a aplicat hotărârile legislativului, asta nu cred să o afl ăm 
vreodată. Sau nu este cineva care să tragă CJ Prahova la 
răspundere. Cât despre proiectul atât de necesar privind 
rețeaua SACET, este de înțeles că CJ nu mai poate continua 
proiectul european anunțat în luna mai 2022, în valoare 
totală de 114,753 mil. lei, nemaifi ind proprietarul rețelei 
(statut juridic diferit azi, față de cel din proiectul aprobat 
spre fi nanțare). Dar un parteneriat cu Ploieștiul poate era 
o soluție. Nu? Doar și ploieștenii contribuie la formarea 
bugetului CJ Prahova! Sau și ploieștenii sunt cetățeni ai 
Prahovei!

De asemenea, înțelegem că CJ ar putea renunța complet 

la proiectul european (POR 2014-2020) de extindere, 
reabilitare, modernizare și dotarea ambulatoriului integrat 
al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Ploiești, asta 
poate și pentru că Maternitatea nu mai este astăzi unitate 
cu personalitate juridică, ci a trecut ca secție exterioară în 
subordinea Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Cât despre pasajul la intersecția DN 1 cu DJ 101 și Strada 
Buda, obiectivul a fost trecut în lista de investiții a noului 
împrumut, de 300 de mil. lei, pe care CJ Prahova deja l-a 
aprobat.

Dar haideți să vedem cum a evoluat gândirea (sau 
negândirea) CJ Prahova cu privire la utilizarea împrumutului 
pe care tot noi, prahovenii, trebuie să îl rambursăm (facem 
comparația numai între prima, penultima și ultima hotărâre 
a CJ Prahova). Sumele din tabelul de mai jos sunt în lei.

Denumire obiectiv 2021
HCJ 6/27.01 

2022
HCJ 374/21.11. 

2023 
HCJ 16.01

Înfi ințare rețea de gaze naturale Valea Slănicului 29.496.910,63 5.531.371,73 20.000.000
Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, etapa I 81.589.693,77 0 0
Înlocuire arzatoare cu Nox redus la cazanul nr. 5, CET Brazi 12.310.201,10 3.000.000 0
Reabilitare DJ 102 I Valea Doft anei km 35+100-km 37+620 7.168.485,50 7.168.485, 50 0
Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru CSEI Filipeștii de Târg, jud. 

609. 197,64 609. 197,64 609.197,64

Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare UPU a SJU 
Ploiești

12.443. 964,18 12.443. 964,18 12.443.964,18

Modernizarea și reabilitarea drumurilor judetene DJ 102K, DJ102D, DJ 
100C (POR)

4.057.110,80 72.168.949,49 72.168.949,49

Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene -DJ720(POR) 2.022.550,26 10.022. 950,26 14.715.669,34
Pasaj intersectie DN 1 cu DJ 101 si strada Buda 8.800.139, 00 8.800.139, 00 0
Reabilitare termică Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești 1.026.720,81 1.026.720,81 1.026.720,81
Extindere, reabilitare, modernizare și dotarea ambulatoriului integrat 
al SJU

2.621.707, 75 2.621.707, 75 2.621.707,75

Extindere, reabilitare, modernizare si dotarea ambulatoriului integrat al 
Spitalului de Obstetrică și Ginecologie 

147.882,85 0 0

Restaurare Casa compozitorului Paul Constantinescu Ploiești 2.705.435,71 2.685.435, 71 2.685.435,71
Spital modular (Obor) - 14.628.837,93 14.628.837,93
Achiziționare de echipamente și servicii de conectare și acces Internet 
pentru școli

- 24.292. 240 24.099.517,15

TOTAL 165.000.000 165.000.000 165.000.000

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Executivul României a adoptat o 
ordonanță de urgență prin care 

primarii, viceprimarii, președinții și 
vicepreședinții consiliilor județene 
vor primi sporuri de până la 50% 
din salariul de bază dacă gestionează 
proiecte cu fonduri europene sau prin 
PNRR. În prezent, acest spor este de 
25%, iar autoritățile române consideră 
că majorarea este necesară pentru 
a stimula șefi mea din România să 

atragă fonduri europene. Personalul 
care lucrează cu fonduri UE are de ani 
buni un spor de 50% din salariul de 
bază. Guvernul urmează să stabilească 
niște indicatori de performanță, 
adică acele criterii pe care trebuie 
să le îndeplinească șefi i instituțiilor 
publice pentru a primi banii. Ministrul 
Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a 
declarat: „legăm acest spor de indicatorii 
de performanță. S-ar putea să conteze 
numărul de contracte de fi nanțare 
încheiate, valoarea contractelor de 
fi nanțare încheiate și tipul de proiecte.” 

Ce a uitat ministrul să spună ar fi  și 
perioada de execuție a investițiilor. 
Adică nu poți lua acest spor dacă 
prelungești termenul de execuție la 
cinci ani, să zicem, deși perioada din 
contract este de trei ani. La o adică, 
primarii și președinții de CJ-uri ar 
putea special să tărăgăneze lucrările 
pentru a prelungi perioada de acordare 
a sporului. Sau, cine știe, ar trebui 
tăiate aceste sporuri în cazul în care un 
proiect sau altul primește sancțiuni sau 
corecții. Ori dacă în fi nal nu mai ajunge 
să fi e realizat din diferite motive.

SPOR DE 50% PENTRU ȘEFII CJ ȘI 
PRIMARII CARE IMPLEMENTEAZĂ 

PROIECTE EUROPENE
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AGENT DE PAZĂ LA UN SUPERMARKET, 
BĂTUT DE UN CLIENT. AGRESORUL A 

FOST REȚINUT
Polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați despre faptul că un 
agent de pază al unei unități comerciale ar fi  
fost agresat. „Deplasați la fața locului, polițiștii 
au identifi cat persoanele implicate ca fi ind 
doi bărbați cu vârstele de 40 și respectiv 43 de 
ani. Din primele verifi cări a reieșit faptul că, 
bărbatul în vârstă de 40 de ani, indignat de faptul 
că un agent de pază l-ar fi  oprit la ieșirea din 
supermarket, i-ar fi  adresat injurii și l-ar fi  lovit 
cu pumnii în zona feței. Bărbatul de 43 de ani nu 
a necesitat transportarea la o unitate medicală 

de specialitate”, a precizat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. În baza probatoriului 
administrat, față de bărbatul în vârstă de 40 de 
ani din municipiul Ploiești a fost luată măsura 
reținerii pentru 24 de ore, urmând să fi e 
prezentat unității de parchet pentru luarea unei 
măsuri preventive. „În cauză, polițiștii continuă 
cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii 
și liniștii publice”, a anunțat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova.

VITEZOMAN PE CENTURA DE VEST A 
PLOIEȘTIULUI

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost depistat, 
pe Centura de Vest a Ploieștiului, în timp ce 

conducea mașina cu o viteză peste limita legală. 
Pe un sector de drum, conducătorul auto a apăsat 
mai tare pedala de accelerație, autoturismul 
fi ind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 
154 de km/h. Bărbatul nu mai are permis timp 
de 90 de zile, iar pentru viteza excesivă trebuie 
să achite o amendă în valoare de 1.305 lei. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI 
PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE A 

LOCALITĂȚILOR DE PE VALEA SLĂNICULUI

VOLOSEVICI GARANTEAZĂ 
CĂ SACET FUNCȚIONEAZĂ 

FĂRĂ PROBLEME

Autoritățile locale au anunțat, luni, că a fost pornită turbina de gaz 
de la CET Brazi ce aparține Sistemului de Alimentare Centralizată 

cu Energie Termică (SACET) Ploiești. Municipalitatea afi rmă că:
„Punerea în funcțiune a acestei instalații de cogenerare va permite să 

se asigure un surplus de 20% la capacitatea de furnizare a gigacaloriei 
la nivel SACET. Simultan, turbina de gaz va produce și curent electric 
pe care administrația publică îl va valorifi ca, pe piața de profi l, într-un 

cuantum estimat conform prevederilor legale în vigoare.” Primarul Andrei 
Volosevici a spus că miercuri municipalitatea va lua licența fi nală și va 
porni și cazanul de abur 5 pe care l-a preluat în data 31 ianuarie a.c. de 
la Consiliul Județean Prahova. Ofi cialul îi asigură pe ploieșteni că, „din 
8 februarie a.c., tot ceea ce înseamnă sistemul de instalații la nivel SACET 
este în regulă și va funcționa la parametri normali, pentru a aduce, fără 
probleme, în casele ploieștenilor căldura și apa caldă necesare, reușind astfel 
să asigurăm o gestionare optimă a serviciului ploieștean de termofi care.”

Volosevici a recunoscut că nu a făcut aceste lucruri de unul singur: 
„vreau să îmi exprim mulțumirile conducerii Prefecturii Prahova, care ne-a 
oferit sprijinul instituțional necesar depășirii acestei situații de criză, dar 
și specialiștilor din domeniul energetic, care ne-au asigurat consiliere de 
specialitate și susținere tehnică, pentru optimizarea capacității de producție 
și livrare a energie termice din oraș.” 

Președintele Consiliului Județean Prahova, 
Iulian Dumitrescu, a semnat contractul 

de proiectare și execuție a lucrărilor pentru o 
investiție așteptată de două decenii pe Valea 
Slănicului, respectiv,  „Înfi ințare rețea inteligentă 
de distribuție gaze naturale în comunele Cocorăștii 
Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic”.
Valoarea proiectului este de 146.960.000,00 lei 
(exclusiv TVA), iar fi nanțarea este asigurată din 
fonduri europene, prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM). Contractul de 
lucrări a fost câștigat de fi rma Avi Prod Group, 
iar într-un comunicat de presă al Consiliului 
Județean Prahova se arată că „lucrările urmează 
să fi e fi nalizate până pe 31 decembrie 2023.”

Prin proiect sunt propuse spre racordare 
8.159 de gospodării și instituții publice (8.041 
gospodării și 118 instituții publice) dintr-un total 
de 13.468 de gospodării din cele nouă localități, 
ceea ce înseamnă un grad de acoperire a rețelei 
de alimentare cu gaze de 60,58%.

Investiția presupune realizarea unei infracturi 
de distribuție în lungime de 297,880 km, 
constituită atât din conducte subterane, cât și 

supraterane.
CJ Prahova mai spune că, „prin racordarea 

clienților noncasnici (instituții publice și operatori 
economici), se va îmbunătăți calitatea serviciilor 
publice prin: alimentare cu energie termică,
asigurare a apei calde menajere, utilizarea 
gazelor în procesele de producție sau în activitatea 
curentă cu impact direct asupra competitivității 
operatorilor economici sau a calității serviciilor 
publice prestate de către instituțiile publice, 
reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca 
urmare a utilizării combustibilului solid.”

La semnarea documentelor, în prezența 
primarilor de pe Valea Slănicului, Iulian 
Dumitrescu a declarat:„Am promis și mă țin de 
cuvânt. În câteva luni, prahovenii de pe Valea 
Slănicului vor fi  racordați la rețeaua de distribuție 
a gazelor naturale. Acest proiect va îmbunătăți 
calitatea vieții locuitorilor orașului Slănic, 
respectiv a celor 8 comune din zonă și va aduce noi 
posibilități de dezvoltare economică. Mă bucur că, 
în calitate de președinte al CJ Prahova, am reușit să 
mișc lucrurile pentru ca visul locuitorilor privind 
accesul la gaze să se transforme în realitate.”
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

INCENDIU LA UN AUTOTREN PE 
AUTOSTRADA A3. PERICOL DE 

EXPLOZIE
A fost alertă în Prahova după ce 

un incendiu a izbucnit, pe Autostrada 
A3, fi ind afectată încărcătura unui 
autotren. Pompierii prahoveni au fost 
solicitați să intervină pentru localizarea 
și lichidarea focului. Pompierii militari 
ajunși la fața locului au reușit, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență (ISU) Prahova, decuplarea 
capului tractor de încărcătură pentru 
a împiedica propagarea și la acesta. 
„În momentul producerii incendiului, 
autotrenul transporta 24 tone de uree 

granulată (concentrație de 46,5 % azot). 
Din cauza pericolului mare de explozie, 
comandantul intervenției a ordonat 
adoptarea unei tactici defensive, pentru 
protejarea echipajelor ce acționează la 
acest incident”, a precizat Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Prahova. 
Pentru câteva zeci de minute, trafi cul 
rutier pe autostrada A3 a fost blocat 
complet. La fața locului au intervenit 
o autospecială și o ambulanță B2 de la 
Detașamentul 2 Ploiești, precum și o 
autospecială de la Balta Doamnei.

INCENDIU LA UN AUTOBUZ, ÎN 
MĂGURELE

Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu 
care a izbucnit la un autobuz care circula 
pe raza localității Măgurele, la ieșire 
spre Bălțești. Incendiul a fost lichidat 
de un pompier afl at în timpul liber. 
Plt.adj. Daniel Câmpeanu, din cadrul 
Detașamentului Vălenii de Munte, a 
acționat pentru lichidarea incendiului 
folosind cinci stingătoare și a reușit 
deconectarea contactului general. 
„În autobuz se afl au 50 de persoane 
care s-au autoevacuat”, a anunțat 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
(ISU) Prahova, care a precizat că nu au 
fost înregistrate victime. ISU Prahova 
a anunțat că incendiul a afectat doar 
compartimentul motor.

Consiliul Județean a organizat o întâlnire cu primarii din Prahova, 
tema discuției fi ind axată pe posibilitatea de accesare în 2023 a 

fondurilor de mediu, fi nanțate de Administrația Fondului pentru Mediu 
(AFM). La întrevedere au participat Iulian Dumitrescu, președintele 
CJ Prahova și Andrei Antipa, vicepreședintele AFM. Dumitrescu le-a 

recomandat primarilor să-și pregătească din timp proiectele, ținând 
cont că principiul de acordare a banilor este „primul venit, primul 
servit“. De asemenea, acesta i-a asigurat de tot sprijinul instituției pe 
care o conduce în oferirea de consultanță pentru proiectele pe care 
intenționează să le depună. Pentru 2023, Ministerul Mediului, prin 
AFM, va asigura fi nanțare pentru următoarele programe: Casa Verde 
fotovoltaice, Rabla Plus, Rabla Clasic, Rabla Flote, iluminat public, 
microbuze electrice, „Prima conectare”-PNRR, programul de realizare a 
pistelor pentru biciclete, efi ciență energetică în clădiri publice, programul 
pentru casarea autovehiculelor uzate, „Fabrici de reciclare“ PNRR, Rabla 
pentru electrocasnice, programul referitor la conștientizarea și educarea 
publicului privind protecția mediului.

S-A STABILIT TRASEUL DRUMULUI PLOIEȘTI-GĂIEȘTI

Consiliul Tehnico-Economic al 
Companiei Naționale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere a aprobat traseul 
viitorului drum expres Găești-Ploiești, a anunțat 
secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, 
Ionel Scrioșteanu. Acesta va face legătura între 
autostrada A1 București-Pitești și autostrada A3 
București-Ploiești. Drumul va avea 81,5 km-7 
km drum de legătură cu DN72, 46 de structuri 
(poduri și pasaje) și 9 noduri rutiere. Acesta 
va traversa, în Prahova, localitățile Mănești, 
Filipeștii De Târg, Cocorăștii Colț, Târgșoru 
Vechi, Brazi, Bărcănești, Ploiești.

Lucrurile sunt însă departe de a fi  terminate: 
contractul pentru studiul de fezabilitate a fost 
semnat în august 2020 cu Asocierea Search 
Corporation-Mega Engineering, pentru 16 
milioane lei și o durată inițială de doi ani. 
Ulterior, acesta a fost prelungit cu aproape un 
an pentru că nu s-a stabilit cum va fi  conexiunea  
cu A3 Ploiești-Brașov. În cel mai scurt timp 

vor începe forajele pentru realizarea studiilor 
geotehnice și celelalte activități necesare 
studiului de fezabilitate. De asemenea, urmează 
și depunerea documentațiilor necesare emiterii 
certifi catelor de urbanism de la Consiliul 

Județean Dâmbovița și Consiliul Județean 
Prahova. Abia după fi nalizarea tuturor acestor 
documente se va trece la licitația de executare a 
lucrărilor ceea ce, în opinia noastră, mai durează 
cel puțin doi ani.

PÂNĂ LA DESCHIDEREA 
ȘANTIERULUI MAI ESTE ÎNSĂ 

CALE LUNGĂ

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

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

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

FINANȚĂRI PENTRU 
13 PROGRAME 

DESFĂȘURATE DE AFM
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ACCIDENT PE DN1, ÎN ZONA PARALELA 

45. UN AUTOTURISM S-A RĂSTURNAT
Accidentul rutier s-a produs pe DN 1, zona 

Paralela 45, pe sensul de mers Ploiești către 
Brașov, după ce un autoturism s-a răsturnat 
în afara părții carosabile. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției și echipaje 
medicale. Conducătorul auto, în vârstă de 27 de 
ani, și un pasager, în vârstă de 23 de ani, au fost 
transportați la spital pentru îngrijiri medicale 
de specialitate. Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest care a indicat o valoare 
negativă.Trafi cul rutier a fost dirijat de polițiștii 
rutieri.

ACCIDENT PE DJ101L, ÎN COMUNA 
MĂGURELE. DOUĂ PERSOANE RĂNITE

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii 
de Munte au fost sesizați despre faptul că pe 

DJ 101L, în comuna Măgurele, s-a produs un 
accident rutier soldat cu vătămarea corporală 
a două persoane. „Din primele verifi cări, a 
reieșit faptul că o tânără în vârstă de 33 de ani, 
afl ându-se la volanul unui autoturism, ar 
fi  pierdut controlul direcției de deplasare, 
părăsind partea carosabilă, moment în care a 
intrat în coliziune cu un copac pe care l-a rupt. 
În urma impactului, au rezultat două victime, 
doi bărbați cu vârstele de 30, respectiv 34 de ani. 
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ”, a anunțat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. În 
cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

La propunerea aleșilor locali liberali, 
Consiliul Local Ploiești a adoptat o 

hotărâre (HCL 45/01.02.2023) prin care familiile 
vor primi un stimulent fi nanciar pentru nou-
născuți, în cuantum de 2.000 lei/nou născut. 
Administrația a informat că banii se vor acorda 
începând cu această lună. Noul stimulent va 
fi  susținut din bugetul local, prin intermediul 
Administrației Serviciilor Sociale Comunitare 
Ploiești (A.S.S.C.). Primăria Ploiești a clarifi cat 
lucrurile astfel: „Părinții copiilor născuți după 
data de 1 februarie 2023 pot depune cererile pentru 
obținerea stimulentului fi nanciar pentru nou-
născuți la Serviciul Prestații Sociale din Ploiești, 
din cadrul ASSC, cu sediul în Piața Eroilor, nr.1A. 
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

-stimulentul se acordă o singură dată fi ecărei 
familii/familii monoparentale/părinte pentru 
nașterile survenite după intrarea în vigoare a 
prezentei hotărâri, pe bază de cerere însoțită de 
documente doveditoare;
-în cazul nașterilor gemelare, de tripleți sau 
multipleți, stimulentul se va acorda pentru 
fi ecare copil;
-termenul de depunere a solicitării este de două 
luni de la data nașterii copilului;
-cel puțin un părinte să aibă domiciliul stabilit 
în Ploiești, cu cel puțin 6 luni înainte de data 
nașterii copilului; 
-stimulentul fi nanciar nu se acordă părinților 
care înregistrează datorii față de bugetul local.”

Pentru acordarea banilor este nevoie de 
următoarele acte:

-actul de identitate al părinților în termen de 
valabilitate (original + copie);
-certifi catul de naștere al copilului (original + 
copie)/actele doveditoare ale adopției;
-cerere tipizată și acord cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal;
-extras de cont pentru efectuarea viramentului 
bancar.

Informații suplimentare se pot solicita la 
telefoanele 0745/231.893, 0743/331.483 și 0244/ 
527.191 interior 111.  

Cererea tip se poate descărca de pe site-ul 
www.asscploiesti.ro și poate fi  transmisă 
împreună cu actele doveditoare pe adresa de 
e-mail: sps@asscploiesti.ro .

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

De centura ocolitoare a orașului Vălenii de Munte auzim de cel 
puțin de 13-14 ani. Investiția a fost rând pe rând promovată și 

abandonată ba de parlamentarii de Prahova, ba de fostele conduceri 
ale Consiliului Județean Prahova, ba de autoritățile orășenești. Acum, 
fi rește că, în „era centurilor” (n.n.-aluzie la proiectele încă în fașă ale CJ, 
de construire a variantelor ocolitoare la Mizil, Păulești, Bănești-Valea 
Doft anei, Comarnic și Azuga-Bușteni), era cazul să fi e readus în discuție 
și drumul ocolitor de la Vălenii de Munte. În opinia noastră, aceasta ar fi  
trebuit să fi e a treia prioritate, drumul de centură de la Vălenii de Munte 
fi ind mai important decât cel de la Păulești sau Mizil ori Valea Doft anei. În 
fi ne, deocamdată a fost făcut un prim pas, ceea ce nu înseamnă că varianta 
chiar va fi  și construită. Consiliul Județean Prahova a aprobat pregătirea 
și promovarea proiectului de infrastructură rutieră „Varianta ocolitoare 

Valenii de Munte” spre a fi  depus și fi nanțat din fonduri europene, în 
cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (PR SM). Totuși, 
în viziunea CJ, această investiție ar fi  prioritatea cu numărul II (oare de ce, 
fi indcă primarul din Văleni provine de la PSD și nu este din același partid 
cu conducerea CJ?). La numărul 1, Consiliul Județean va promova -și tot 
pentru o fi nanţare europeană, în cadrul PR SM-modernizarea a 57,479 
km de drumuri județene, după cum urmează (atenție, este vorba despre 
anumite tronsoane):

-extinderea la 4 benzi de circulație (câte 2 pe sens) a DJ236, cel recent 
construit în spatele Metro și care face legătura între DN1 și DN1A;

-modernizare și reabilitare DJ146  Loloiasca-Tomșani-Magula, care face 
legătura între DN 1B Ploiești-Buzău și DN1D Albești-Urziceni;

-reabilitare și modernizare DJ103S, drum ce face legătura între comuna 
Colceag și comuna Tomșani, satul Magula;

-modernizare și reabilitare DJ 100B (DN1 Potigrafu, Balta Doamnei, 
Autostrada A3, Gherghița), drum afectat de trafi cul greu odată cu crearea 
conexiunii cu A3, prin nodul Gherghița;

-modernizare și reabilitare DJ 139 Puchenii Mari-Pietroșani-Mălăiești-
Buchilași-Goga-Cătunu-Berceni-Ploiești prin zona Mihai Bravu (acesta va 
prelua o mare parte din trafi c, odată cu deschiderea autostrăzii Ploiești-
Pașcani);

-reabilitare DJ102N Ceptura-DN1B-Inotești-Colceag-Parepa-Rușani-
DN1D;

-reabilitare și modernizare DJ101S Comarnic-Secăria-Valea Doft anei;
-reabilitare și modernizare DJ101R Breaza;
-modernizare DJ101P, drum ce face legătura între DN1 și comuna 

Poiana Câmpina;
-modernizare DJ100E Mislea-Telega-riveran estul Câmpinei.

CE DRUMURI VREA SĂ 
MODERNIZEZE CJ ÎN CADRUL 

PROGRAMELOR ADR SUD-MUNTENIA

REVINE ÎN ACTUALITATE CENTURA DE LA VĂLENII DE 
MUNTE, DAR JUDEȚUL O VEDE PE LOCUL AL DOILEA, 

CA IMPORTANȚĂ, DUPĂ ALTE 10 DRUMURI JUDEȚENE

CÂND ȘI CUM SE ACORDĂ STIMULENTUL 
FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUȚI
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ÎN 10 ANI, PRAHOVA A PIERDUT 8,88% DIN 
POPULAȚIE. CELE MAI DRASTICE DIMINUĂRI 

SUNT LA SALCIA, JUGURENI ȘI SLĂNIC

Primele date publicate de Institutul Național de Statistică referitoare 
la Recensământul Populației și al Locuințelor 2022 arată că Prahova 

a pierdut 67.769 de locuitori. Dacă în 2011, județul avea 762.886 de 
locuitori (cifre ofi ciale, Recensământ 2011), în 2022, aceasta a scăzut la 
695.117 de locuitori, pierderea fi ind așadar de 8,88%. În cifre absolute, cea 
mai mare scădere o înregistrează municipiul Ploiești, cu o diminuare de 
29.406 de locuitori, dar ca procente, cea mai severă scădere a populației 
se consemnează în Salcia (-28,01%), Jugureni (-26,75%), Slănic (-22,62%), 
Călugăreni (-20,80%) și Lapos (-20,02%).

SLĂNIC PIERDE 22,62% DIN POPULAȚIE
În cele 14 orașe din Prahova (Ploiești-rangul I, Câmpina-rangul II, 12 

orașe-rangul III), populația a scăzut cu 44.110 de locuitori. Cea mai severă 
pierdere, în cifre absolute, se înregistrează la Ploiești (minus 29.406 de 
locuitori), dar ca rată de scădere, rezultată prin raportarea la populația din 
2011, cele mai drastice date vin de la Slănic, cu un minus de 22,62%! (vezi 
tabel 1)

Situația ar sta în felul următor:
-procente de scădere a populației mai mari de 10%: Slănic, Ploiești, 

Plopeni, Sinaia, Azuga, Câmpina;
-scăderi în cifre absolute: Ploiești, Câmpina, Slănic, Mizil, Sinaia, Băicoi, 

Breaza și Plopeni;

-orașe cu cele mai mici procente/cifre de pierdere a populației: Vălenii de 
Munte și Urlați.

Dacă la Plopeni și Slănic, orașe rămase fără putere economică, după 
închiderea principalelor capacități industriale, scăderea pusă pe seama 
migrației este explicabilă, în cazul Ploieștiului, lucrurile sunt oarecum 
confuze. Pesemne aici ar fi  vorba despre migrația înspre comunele limitrofe 
Păulești, Târgșoru Vechi, Blejoi și Bucov, toate înregistrând plusuri de 
populație.

CINCI COMUNE AU „CÂȘTIGAT” LOCUITORI
În privința comunelor, pierderea este pusă pe seama sporului natural 

negativ, migrației înspre orașe ori în țările Uniunii Europene, ultimele 
provocate de subdezvoltarea și sărăcirea unor localități rurale situate la 
mare distanță de centrele industriale. Prahova are cinci comune în care 
numărul de locuitori a crescut, toate putând fi  socotite un fel de „dormitor” 
pentru Ploiești (patru comune) și Câmpina (o comună). De asemenea, 
acolo unde sporul natural a fost pozitiv sau localitățile au dezvoltare 
economică, diminarea populației a fost minoră, de sub 3%. 

Dar haideți să vedem care sunt cele mai relevante date:
-comune cu creșteri ale populației: Bănești, Blejoi, Bucov, Păulești, 

Târgșoru Vechi. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la Păulești;
-comunele cu cele mai mari scăderi ale populației (peste 20%): Boldești 

Grădiștea, Călugăreni, Jugureni, Lapoș, Salcia. Salcia deține recordul, cu o 
depopulare de 28,01%;

-scăderi ale populației cu 10 până la 20 de procente: Apostolache, 
Adunați, Ariceștii Zeletin, Balta Doamnei, Bătrâni, Bertea, Cărbunești, 
Ceptura, Chiojdeanca, Ciorani, Colceag, Cosminele, Dragănești, Gornet 
Cricov, Gura Vadului, Mănești, Olari, Păcureți, Poienarii Burchii, Provița 
de Sus, Puchenii Mari, Sălciile, Secăria, Șirna, Șoimari, Starchiojd, Tătaru, 
Tinosu, Tomșani, Vărbilău.

-comune cu cele mai mici pierderi ale populației (sub 3%): Bălțești, 
Cornu, Drajna, Florești, Gherghița, Iordăcheanu, Lipănești, Măgureni, 
Plopu, Râfov, Surani;

-comune cu mai puțin de 1000 de locuitori: La recensământul din 2011, 
două localități aveau mai puțin de 1.000 de locuitori, respectiv, Jugureni și 
Tătaru. În 2022, numărul localităților cu mai puțin de mia de locuitori a 
crescut la șase: Cosminele, Jugureni, Lapoș, Salcia,Talea șiTătaru. Jugureni 
rămâne comuna cu cel mai mic număr de locuitori, 449, pierderea față de 
recensământul precedent fi ind de 26,75% (164 de persoane);

-comune cu mai mult de 10.000 de locuitori: În 2011, în categoria 
comunelor mari, cu mai mult de 10.000 de locuitori, fi gurau Bucov, 
Filipeștii de Pădure, Măneciu și Valea Călugărească. În 11 ani, Filipeștii 
de Pădure și Măneciu au scăzut sub această cifră, dar a intrat într-un așa 
zis top localitatea Târgșoru Vechi. Altfel spus, azi mai avem trei localități 
cu peste 10.000 de locuitori: Bucov, Târgșoru Vechi și Valea Călugărească. 
(vezi tabel 2)

PRAHOVA, PRINTRE CELE MAI DEPOPULATE JUDEȚE DIN 
ROMÂNIA

La nivel național, România a pierdut peste 1,1 milioane de locuitori, iar 
cele mai mari pierderi ale populației le înregistrează Bucureștiul,  scăderea 
fi ind cauzată fi e de sporul natural negativ, fi e de migrația în localitățile 
„dormitor” din jurul metropolei. Urmează o serie de județe care au rămas 
fără 50-160.000 dintre locuitori: Prahova, Hunedoara, Teleorman, Olt și 
Dolj. Prezența Prahovei în această categorie este oarecum surprinzătoare. 
Dacă în cazul celorlalte județe afl ate în această categorie depopularea poate 
fi  pusă pe seama sărăciei, în cazul județului nostru, explicația trebuie căutată 
în altă parte, fi indcă Prahova este a șasea sau a șaptea putere economică a 
țării, deci motivația pauperizării populației nu stă în picioare. Sau poate că 
avem de a face cu cifre înșelătoare. Ori cu o migrare spre Capitală sau alte 
zări ale lumii...

Nr. 
crt. Localitate Populatie 

2011
Populatie 

2022 Diferențe %

TOTAL JUDEȚ 762.886 695.117 -67.769 -8,88
1 Ploiești 209.945 180.539 -29.406 -14,01
2 Câmpina 32.935 28.993 -3.942 -11,97
3 Azuga 4.440 3.901 -539 -12,14
4 Băicoi 17.981 16.722 -1.259 -7,00
5 Boldești Scăeni 11.137 10.298 -839 -7,53
6 Breaza 15.928 14.871 -1.049 -6,59
7 Bușteni 8.894 8.368 -526 -5,91
8 Comarnic 11.970 11.106 -864 -7,22
9 Mizil 14.312 12.962 -1.350 -9,43
10 Plopeni 7.718 6.709 -1.009 -13,07
11 Sinaia 10.410 9.071 -1.339 -12,86
12 Slănic 6.034 4.669 -1.365 -22,62
13 Urlați 10.541 10.131 -410 -3,89
14 Vălenii de Munte 12.257 12.044 -213 -1,74

Tabel 1

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
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Nr.
crt. Localitate Populatie 

2011
Populatie 

2022 Diferențe %

TOTAL JUDEȚ 762.886 695.117 -67.769 -8,88
1 Adunați 2.104 1.896 -235 -11,17
2 Albești Paleologu 5.683 5.145 -538 -9,47
3 Aluniș 3.661 3.351 -310 -8,47
4 Apostolache 2.164 1.930 -234 -10,81
5 Ariceștii Rahtivani 8.704 8.173 -525 -6,05
6 Ariceștii Zeletin 1.224 1.038 -186 -15,20
7 Baba Ana 3.894 3.546 -348 -9,86
8 Balta Doamnei 2.652 2.374 -278 -10,48
9 Bălțești 3.434 3.350 -84 -2,45
10 Bănești 5.240 5.426 +186 +3,55
11 Bărcănești 9.384 8.762 -622 -6,63
12 Bătrâni 2.147 1.792 -355 -16,53
13 Berceni 6.186 5.925 -261 -4,22
14 Bertea 3.239 2.701 -538 -16,61
15 Blejoi 8.575 9.254 +679 +7,92
16 Boldești Gradiștea 1.817 1.433 -384 -21,13
17 Brazi 8.094 7.811 -283 -3,50
18 Brebu 7.103 6.576 -527 -7,42
19 Bucov 10.388 10.787 +399 +3.84
20 Călugăreni 1.279 1.013 -266 -20,80

21 Cărbunești 1.642 1.450 -192 -11,69
22 Ceptura 4.717 4.019 -698 -14,80
23 Cerașu 4.628 4.196 -432 -9,33
24 Chiojdeanca 1.728 1.510 -218 -12,62
25 Ciorani 6.720 5.934 -786 -11,70
26 Cocorăștii Colț 2.837 2.681 -156 -5,50
27 Cocorăștii Mislii 3.229 3.000 -229 -7,09
28 Colceag 5.103 4.413 -690 -13,52
29 Cornu 4.516 4.444 -72 -1,59
30 Cosminele 1.068 926 -142 -13,30
31 Drăgănești 4.941 4.432 -509 -10,30
32 Drajna 5.168 5.102 -66 -1,28
33 Dumbrava 4.505 4.342 -163 -3,62
34 Dumbrăvești 3.537 3.294 -243 -6,87
35 Fântânele 1.953 1.821 -132 -6,76
36 Filipeștii de Pădure 10.358 9.736 -622 -6,01
37 Filipeștii de Târg 7.689 7.450 -239 -3,11
38 Florești 6.993 6.891 -102 -1,46
39 Fulga 3.482 2.899 -583 -16,74
40 Gherghița 1.977 1.918 -59 -2,98
41 Gorgota 5.207 4.696 -511 -9,81
42 Gornet 2.928 2.670 -258 -8,81
43 Gornet Cricov 2.318 1.976 -342 -14,75
44 Gura Vadului 2.285 1.979 -306 -13,39
45 Gura Vitioarei 6.003 5.571 -432 -7,20
46 Iordăcheanu 5.150 5.107 -43 -0,83
47 Izvoarele 6.577 6.127 -450 -6,84
48 Jugureni 613 449 -164 -26,75
49 Lapoș 1.229 983 -246 -20,02
50 Lipănești 5.308 5.264 -44 -0,83
51 Măgurele 4.749 4.444 -305 -6,42
52 Măgureni 5.777 5.674 -103 -1,78
53 Măneciu 10.331 9.642 -689 -6,67
54 Mănești 3.994 3.551 -443 -11,09
55 Olari 2.146 1.769 -337 -17,57
56 Păcureți 2.149 1.754 -395 -18,38
57 Păulești 5.886 7.985 +2.099 +35,66
58 Plopu 2.359 2.390 -31 -1,31
59 Podenii Noi 4.860 4.590 -270 -5,55
60 Poiana Campina 4.746 4.361 -385 -8,11
61 Poienarii Burchii 5.163 4.631 -532 -10,30
62 Posești 3.990 3.636 -354 -8,87
63 Predeal-Sărari 2.337 2.127 -210 -8,99
64 Provița de Jos 2.264 2.131 -133 -5,87
65 Provița de Sus 2.042 1.719 -323 -15,82
66 Puchenii Mari 8.825 7.854 -971 -11,00
67 Râfov 5.297 5.213 -84 -1,59
68 Salcia 1.171 843 -328 -28,01
69 Sălciile 1.945 1.657 -288 -14,81
70 Sângeru 5.449 5.230 -219 -4,02
71 Scorțeni 5.634 5.087 -547 -9,71
72 Secăria 1.243 1.078 -165 -13,27
73 Șirna 4.935 4.243 -692 -14,02
74 Șoimari 3.026 2.611 -415 -13,71
75 Șotrile 3.328 3.142 -186 -5,59
76 Starchiojd 3.770 3.299 -471 -12,49
77 Ștefești 2.137 1.929 -208 -9,73
78 Surani 1.655 1.635 -20 -1,21
79 Talea 1.074 925 -149 -13,87
80 Târgșoru Vechi 9.117 10.433  +1.316 +14,43
81 Tătaru 969 784 -185 -19,09
82 Teișani 3.565 3.343 -222 -6,23
83 Telega 5.523 4.990 -533 -9,65
84 Tinosu 2.443 2.138 -305 -12,48
85 Tomșani 4.461 3.908 -553 -12,40
86 Vadu Săpat 1.678 1.528 -150 -8,94
87 Vâlcănești 3.502 3.244 -258 -7,37
88 Valea Călugărească 10.657 10.096 -561 -5,26
89 Valea Doft anei 6.162 5.706 -456 -7,40
90 Vărbilău 6.644 5.896 -748 -11,26

Tabel 2

La polul opus, doar trei județe au înregistrat creșteri ale populației: 
Ilfov, Suceava și Bistrița-Năsăud. În cazul Ilfovului, creșterea este explicată 
de explozia economică a județului, dar dincolo, majorarea este pesemne 
absolut întâmplătoare.

CONSECINȚE ALE SCĂDERII POPULAȚIEI
Scăderea populației va avea consecințe și asupra viitoarelor alegeri locale 

și parlamentare. Astfel, dacă legea se va respecta ad-litteram, Ploieștiul va 
avea cu 4 consilieri locali mai puțin în viitorul mandat, iar Prahova va avea 
doar 10 deputați și 4 senatori (va pierde un deputat și un senator). Doar 
Consiliul Județean nu va avea de suportat și va rămâne cu același număr 
de consilieri. Neplăcut este că impactul va cădea și asupra bugetelor locale 
ori a numărului de angajați de la primării. La o primă analiză, de exemplu, 
Poliția Locală Ploiești ar putea pierde 60 de salariați, iar la Primăria Ploiești,

de la un maximum de 800 de posturi, se va ajunge la un maximum 
de 699. La acest moment, numărul de posturi reglementat este de 740. 
Asta dacă nu cumva politicienii vor modifi ca legile astfel încât norma de 
reprezentare să fi e scăzută, iar numărul de angajați să rămână același.

TÂLHĂRIE PE O STRADĂ DIN 
PLOIEȘTI. BĂRBAT REȚINUT, DUPĂ CE 
A SMULS LĂNȚIȘORUL DE LA GÂTUL 

UNUI TÂNĂR
Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați de către un bărbat 
despre faptul că prietenului său i-ar fi  fost 
smuls lănțicul de la gât în urmă cu puțin timp. 
„În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața 
locului, din primele verifi cări reieșind faptul 
că persoana vătămată, un tânăr în vârstă de 
19 ani din municipiu, în timp ce se afl a pe 
strada Malu Roșu, ar fi  fost abordată de un 
bărbat, posibil afl at sub infl uența alcoolului, 
iar după o scurtă discuție, acesta din urmă i-ar 

fi  smuls lănțicul pe care tânărul îl avea la gât”, 
a precizat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. În imediata apropiere a locului 
faptei, polițiștii au depistat persoana bănuită. 
Este vorba despre un bărbat în vârstă 36 de 
ani, tot din municipiu. „În baza probatoriului 
administrat, față de bărbatul în cauză a fost 
luată măsura reținerii pentru 24 de ore, 
urmând să fi e prezentat unității de parchet 
competente cu propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive”, a anunțat Inspectoratul 
de Poliție Județean Prahova. În cauză, potrivit 
IPJ Prahova, cercetările sunt continuate de 
polițiști în cadrul unui dosar penal deschis 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie 
califi cată.
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ZECI DE PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA ȘI ÎN 
ALTE CINCI JUDEȚE. DEPOZIT ILEGAL DE 
PRODUSE PETROLIERE ÎN APROPIERE DE 

PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție 

a Municipiului București - Serviciul de Investigare 
a Criminalității Economice - Sector 2, sub 
supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
București, au pus în executare 60  mandate de 
percheziție domiciliară pe raza municipiului 
București și județelor Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, 
Giurgiu și Teleorman, într-un dosar penal în care 
sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fi scală în formă continuată 
și agravată.  „În fapt, în perioada 2019 - 2022, 
persoanele ar fi  creat și implementat un mecanism 

infracțional prin care, folosind mai multe societăți 
comerciale de tip fantomă, ar fi  înregistrat și declarat 
fi scal mai multe achiziții ce nu ar fi  avut conținut 

economic, producând un prejudiciu de aproximativ 

2.000.000 de euro”, a precizat Direcția Generală de 

Poliție a Municipiului București. Ulterior, în urma 

perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit un 
depozit ilegal de produse petroliere în apropiere 
de Ploiești, pe raza localității Ghighiu. Polițiștii 
au identifi cat cinci rezervoare de suprafață, trei 
bazine subterane din beton și trei autocisterne, 
toate conținând cantitatea de 210.000 de litri de 
combustibil lichid, fără documente de proveniență, 
respectiv o instalație prelucrare reziduuri petroliere, 
montată ilegal. De asemenea, polițiștii au identifi cat 
și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, sisteme 

informatice, documente de evidență-contabilă, 
precum și aproximativ 115.000 de lei. „Pentru 
recuperarea prejudiciului cauzat, au fost identifi cate 
bunuri mobile și imobile, deținute de persoanele 
bănuite, fi ind dispusă luarea măsurii sechestrului 
asigurator până la concurența sumei de aproximativ 
10.500.000 de lei. În urma audierii persoanelor 
implicate, față de 7 persoane a fost dispusă măsura 
reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi  prezentate 
magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt 
continuate, sub supravegherea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de evaziune fi scală în formă continuată 
și agravată.  Acțiunea a benefi ciat de sprijinul 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală a Vămilor”, a precizat DGPMB.

Continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU

Partidul ACUM, Partidul Volt România, 
Partidul ACTIV și Partidul ROMÂNIA 

ECO, noile partide ecologiste și progresiste din 
România, susțin inițiativa societății civile de a 
ataca decizia Consiliului Justiție și Afaceri Interne 
al Uniunii Europene, rezultată din opoziția 
Austriei, de respingere a aderării României la 
Spațiul Schengen. 

Această inițiativă este formulată într-o 
scrisoare deschisă adresată Parlamentului 
European și Comisiei Europene, fi ind și un 
îndemn la acțiune pentru Guvernul României.

Solicitarea de a apela la justiția europeană 
vine din faptul că nu putem rămâne indiferenți 
la eșecurile clasei politice de până acum și nici la 
tratamentul nedrept aplicat țării noastre.

Este nevoie de mobilizare și de efort comun 
pentru a susține aderarea țării noastre la Spațiul 
Schengen. Scrisoarea deschisă este un apel la 
acțiune și unitate pentru români, oriunde s-ar 
afl a. Este momentul să ne unim forțele, indiferent 
de culoarea politică, pentru a fi  recunoscuți și 
respectați ca cetățeni europeni. 

„Sperăm că inițiativa societății civile, pe care 
o sprijină și formațiunile noastre, va contribui la 
activarea și mobilizarea reprezentanților partidelor 
guvernamentale, la o implicare a lor mai fermă în 

atingerea obiectivului susținut de cetățenii României 
și refl ectat în petiția «România în Schengen».” – 
afi rmă Bogdan Barbu, copreședinte ACUM.

„Prin acest demers, vrem să trimitem un 
semnal clar – atât comunității europene, cât și 
autorităților noastre – că aderarea la spațiul 
Schengen rămâne o prioritate națională, ce trebuie 
urmărită folosind toate mijloacele și pârghiile pe 
care le avem la dispoziție. Întârzierea intervențiilor 
de rezolvare a acestei situații riscă să submineze 
valorile europene, într-un context în care unitatea 
europeană este pusă la încercare.” – susține 
Mihaela Sirițanu, copreședinta Volt România.

„Nu putem lăsa eșecul guvernării actuale să 
fi e un eșec al tuturor românilor. Dacă cei afl ați la 
putere nu reușesc să ne reprezinte interesele, e cazul 
să se facă simțită inițiativa cetățenească. Așa cum 
se arată în Scrisoarea deschisă, blocarea accesului 
României la spațiul Schengen îi discriminează 
pe români în comparație cu ceilalți europeni. 
Scrisoarea este un mod prin care putem combate 
această discriminare și sper să fi e semnată de 
cât mai mulți cetățeni români.” – spune Ileana 
Borțun, copreședinta partidului ACTIV.

„Îndemnăm toți românii să semneze și să 
distribuie mesajul adresat instituțiilor europene și 

Guvernului României, pentru ca acesta să ajungă 
la destinație însoțit de glasul comun al cetățenilor 
unui stat care are dreptul la tratament egal în 
ceea ce privește libertatea neîngrădită pentru 
circulația bunurilor în interiorul granițelor 
UE!” – spune Răzvan Stănciulescu, președintele 
partidului ROMÂNIA ECO. 

Scrisoarea deschisă poate fi  găsită aici: 
https://www.romania-in-schengen.eu/, precum 
şi pe paginile de Facebook ale partidelor 
semnatare.

Partidele ACUM, VOLT ROMÂNIA, ACTIV 
și ROMÂNIA ECO sunt partide ecologiste și 
progresiste recent înfi ințate, care susțin valorile 
europene, un viitor sustenabil pentru toți cetățenii, 
libertatea și solidaritatea. Ele au alcătuit un grup 
de inițiativă care vrea să fi e o alternativă la cartelul 
partidelor tradiționale.

Bogdan Barbu, 
Copreședinte al Partidului ACUM
Mihaela Siriţanu, 
Copreședintă a Partidului VOLT ROMÂNIA
Ileana Borțun, 
Copreședintă a Partidului ACTIV
Răzvan Stănciulescu, 
Președinte al Partidului ROMÂNIA ECO

București, 7 februarie 2023

NOUA COALIȚIE VERDE NOUA COALIȚIE VERDE 
SPRIJINĂ ATACAREA SPRIJINĂ ATACAREA 
DECIZIEI AUSTRIEI DECIZIEI AUSTRIEI 

PRIVITOARE LA SCHENGEN LA CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIEPRIVITOARE LA SCHENGEN LA CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIE

DE DOAMNE FEREȘTE!

Facem totul cu fundul în sus. Toți 
neaveniții fac blocuri, toți samsarii 

au ajuns dezvoltatori imobiliari. Toți 
ne pricepem la construcții. Totul până 
într-o zi, în care vine un cutremur ca cel 
din Turcia de zilele astea și majoritatea 
clădirilor cu mai mult de două etaje vor 
fi  puse la pământ, ca un castel de cărți 
de joc. Inclusiv coșciugul din beton 
numit Blocul 7 etaje, ori cel din Jianu, 
cele din Baraolt, de pe Cameliei, din 
Vest, si miile de case vopsite doar pentru 
vânzare, dar neconsolidate.

Doamne ferește!
Doar… până te nimerește!

Pentru anul 2023, în unitățile de tratament 
balnear afl ate în proprietatea Casei 

Naționale de Pensii Publice, este asigurat 
un număr de maximum 60.420 de bilete de 
tratament balnear, repartizate pe maximum 
19 serii de trimitere. Între stațiunile din 
proprietatea CNPP, sucursale ale Societății de 
Tratament Balnear și Recuperare a Capacității 
de Muncă „TBRCM” SA), fi gurează Amara, 
Buziaș, Covasna, Geoagiu, Lacu Sărat, 
Moineasa, Băile Olănești, Pucioasa, Sărata 
Monteoru, 1 Mai și Bala. Lista stațiunilor 
disponibile  va fi  actualizată după încheierea 
contractelor cu alte unități de profi l, iar aici ar 
putea fi gura complexul de la Eforie, Mangalia, 
Techirghiol, Felix, Călimănești, Herculane etc.

BILETE DE TRATAMENT PENTRU BILETE DE TRATAMENT PENTRU 
PENSIONARIPENSIONARI
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În opinia fi losofului, Washingtonul dorește să 
priveze Moscova de posibilitatea de a rezolva 

criza ucraineană pe cale diplomatică, ceea ce 
poate tensiona la limită situaţia din lume. NATO 
a luat o astfel de decizie la summitul desfășurat la 
baza aeriană Ramstein, din Germania.

„La acel summit, Alianţa, inclusiv Europa, au 
adoptat poziţia ofi cială a Statelor Unite, conform 
căreia Rusia este necesar să fi e într-atât de slăbită 
încât să nu mai poată întreprinde acţiuni de 
asemenea amploare. Dacă ne gândim mai bine, 
asta înseamnă că Moscova este nevoie să fi e 
slăbită mai mult decât a fost slăbită Germania de 
Tratatul de la Versailles, din 1919. Ei ar fi  nevoie 
să strivească forţele Rusiei mult mai serios, astfel 
încât să nu mai poată purta negocieri, să nu se 
mai ocupe de diplomaţie”, a explicat Chomsky.

Istoricul este dezamăgit de disponibilitatea 
ţărilor europene de a se supune necondiţionat 
deciziilor Casei Albe, pentru a evita statutul de 
„trădători” ai valorilor occidentale.

 „Europa susţine acum acest punct de vedere. 
Americanii au promovat întotdeauna această 
politică, dar Germania și Franţa au dus un fel 
de proces diplomatic alternativ. La acest summit 
însă, ele au adoptat, pur și simplu, poziţia Statelor 
Unite”, a concluzionat Chomsky.

Cercetătorul a subliniat nedreptatea unei 
astfel de atitudini faţă de confl ictul ucrainean, 
amintind atât de metodele americane de a 
impune propria ordine în Irak, Siria sau Liban, 
cât și de cum este redat în mass-media ceea ce se 
petrece în Ucraina.

„Este foarte interesant să urmărești ce se scrie 
în SUA. Acolo, ceea ce se petrece în Ucraina 
este denumit un confl ict „neprovocat”. Singura 
situaţie în care s-ar putea folosi această formulare 
presupune înţelegerea faptului că ceea ce se petrece 
de fapt, cât se poate de provocat. Iată de ce este 
necesar să fi e repetată această frază. Nimeni nu o 
folosește când vine vorba despre alte confl icte”, a 
constatat lingvistul.

Prin provocare, Chomsky are în vedere 
vechea dorinţă a Washingtonului de a împinge 
Kievul în Alianţa Nord-Atlantică, în pofi da 
atât a protestelor permanente ale Moscovei, cât 
și a avertismentelor din partea politicienilor 
americani cu experienţă.

„Încă de acum 30 de ani, cu mult înainte de 
Putin, Rusia a dat de înţeles că intrarea Ucrainei 
în NATO, o alianţă militară ostilă, va însemna 
depășirea liniei roșii, ceea ce nu va accepta niciun 
lider rus. Nici Gorbaciov, nici Elţîn, nici Putin. 
Unii dintre înalţi reprezentanţi ai SUA au înţeles 
acest lucru: George Kennan, Henry Kissinger, 
Jake Madlock, William Burns, înţelegerea acestui 
aspect există de mult. Începând din anii 1990, ei 
urmăresc să-i avertizeze pe ofi cialii americani că 
tentativele de a include Ucraina în NATO vor fi  
nesăbuite și provocatoare”, a declarat Chomsky.

CARE ESTE ADEVĂRATUL CARE ESTE ADEVĂRATUL 
SCOP AL SUA ÎN SCOP AL SUA ÎN UCRAINA?UCRAINA?
Susţinând Kievul și construind o coaliţie a ţărilor occidentale, Statele Unite se străduiesc să 

slăbească la maximum poziţia Rusiei, a declarat istoricul american Noam Chomsky, fi losof 
și lingvist, într-un interviu acordat lui Rick Sterling de la publicaţia mexicană El Universal, 
relatează RIA Novosti.

Noam Chomsky
În mijlocul tulburărilor și controverselor, este 

util să trecem în revistă cele mai importante 
evenimente precedente și să analizăm cum s-au 
petrecut. Iată câteva fapte istorice care au condus 
la criza actuală din Ucraina.

Fapt 1.
În februarie 2014, o lovitură de stat a răsturnat 

guvernul ucreainean care ajunsese la putere 
în urma unor alegeri certifi cate de OSCE 
(Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa). Preşedintele Viktor Ianukovici a fost 
forţat să fugă, pentru a-şi salva viaţa. Această 
situaţie a fost analizată la acea vreme de către 
Seumas Milne, care a scris  : «Încercarea de a 
introduce Kievul în tabăra vestică prin înlăturarea 
unui lider ales a făcut ca acest confl ict să devină 
unul sigur. Ar putea fi  o ameninţare pentru noi 
toţi». 

Fapt 2.
Lovitura de stat a fost promovată de ofi cialii 

Statelor Unite. Neo-conservatori precum 
Victoria Nuland şi John McCain au susţinut 
activ protestele. După cum s-a confirmat 
într-un apel telefonic înregistrat în secret. 
Nuland a stabilit compoziţia guvernului după 
lovitura de stat cu săptămâni înainte. Mai târziu, 
Nuland s-a lăudat că a cheltuit cinci miliarde 
de dolari în această campanie, timp de două 
decenii. Înainte ca lovitura de stat să fi e «moşită», 
Nuland a respins cu hotărâre un posibil acord 
de compromis european, care ar fi  condus la un 
guvern tot de compromis. «La dracu’ cu UE», 
a spus ea. Nuland a reuşit lovitura de stat, dar 
vicepreşedintele Biden a fost cel care s-a afl at 
la vârful acţiunii. După cum spune Nuland în 
apelul telefonic, Biden a reprezentat nivelul  cel 
mai înalt de la care liderii pucişti au primit laude. 
Ulterior, fi ul lui Joe Biden a benefi ciat personal 
de lovitura de stat. Victoria Nuland are şi mai 
multă putere acum ca subsecretar de stat pentru 
afaceri politice, Serviciile secrete americane, cum 
ar fi  Agenţia Centrală de Informare (CIA), cu 
siguranţă au fost şi ele implicate.

Fapt 3.
Guvernul instaurat după lovitura de stat a 

acţionat imediat cu ostilitate faţă de cetăţenii 
săi vorbitori de rusă. Pentru aproximativ 30% 
dintre cetăţenii ucraineni, limba rusă este limbă 
maternă, dar, în prima zi de la preluarea puterii, 
noul regim a acţionat pentru ca limba rusă să 
nu mai fi e o limbă ofi cială de stat. Au urmat 
apoi şi mai multe acţiuni ostile. După cum se 
documentează în videoclipul «Crimele naziştilor 
Euromaidan», un convoi de autobuze care se 
întorceau în Crimeea a fost atacat. În Odesa, 
peste treizeci de oponenţi ai guvernului loviturii 
de stat au murit când au fost atacaţi, iar clădirea 
Camerei de Comerţ din Odesa a fost incendiată.

Fapt 4.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 

când germanii au invadat Uniunea Sovietică, au 
existat simpatizanţi nazişti în vestul Ucrainei. 
Această simpatie continuă şi astăzi sub forma lui 

Svoboda şi a altor partide naţionaliste de extremă 
dreapta. Guvernul ucrainean a adoptat chiar o 
legislaţie care îi face eroi pe colaboratorii nazişti, 
în timp ce înlătură statuile ridicate în cinstea 
patrioţilor antinazişti. Situaţia a fost descrisă în 
urmă cu trei ani într-un articol  : «  Neo-naziştii 
şi extrema dreaptră sunt în marş în Ucraina  ». 
Autorul s-a întrebat de ce SUA sprijină aceste 
evoluţii. Sub preşedintele Poroşenko (2014-
2019), naţionalismul a crescut şi chiar şi Biserica 
Ortodoxă s-a despărţit.

Fapt 5.
Secesiunea Crimeei, Doneţk şi Lugansk este 

un rezultat direct al loviturii de stat din 2014. 
În Crimeea, un referendum a fost organizat 
rapid. Cu 83% prezenţă la vot şi 97% votând 
pentru, locuitorii din Crimeea au decis să se 
separe de Ucraina şi să se reunească cu Rusia. 
Crimeea făcea parte din Rusia din 1783. Când 
administraţia Crimeei a fost transferată Ucrainei 
în 1954, toţi făceau parte din Uniunea Sovietică, 
transferul făcându-se atunci fără consultarea 
populaţiei.

În provinciile Lugansk şi Doneţk de la graniţa 
cu Rusia, majoritatea populaţiei vorbeşte limba 
rusă şi locuitorii nu au nimic împotriva Rusiei. 
Regimul instaurat de lovitura de stat de la Kiev 
a fost şi a implementat politici cu care aceştia nu 
au fost deloc de acord. În primăvara anului 2014, 
Republicile Populare Lugansk şi Doneţk şi-au 
declarat independenţa faţă de regimul de la Kiev.

Fapt 6.
Acordurile de la Minsk, din 2014 şi 2015, au 

fost semnate de Ucraina, rebelii ucraineni, Rusia 
şi alte autorităţi europene. Ele au fost concepute 
pentru a opri vărsarea de sânge din estul 
Ucrainei şi pentru a păstra integritatea teritorială 
a Ucrainei, acordând în acelaşi timp o oarecare 
autonomie provinciilor Lugansk şi Doneţk. Acest 
fapt nu este unul neobişnuit, existând 17 zone 
autonome în Europa. Acordurile au fost ulterior 
respinse de guvernele de la Kiev şi Washington, 
fapt care a condus la decizia Rusiei, din 21 
februarie 2022, de a recunoaşte Republicile 
Populare Doneţk (DPR) şi Laganski (LPR).

Dar nu este cumva ilegală secesiunea conform 
dreptului internaţional ? SUA şi NATO nu prea 
au credibilitate să se opună secesiunii, deoarece 
au promovat destrămarea Iugoslaviei, secesiunea 
Kosovo de Serbia, secesiunea Sudanului de Sud 
de Sudan şi eforturile secesioniste kurde în Irak 
şi Siria etc.

Secesiunea Crimeei este justifi cată de istoria sa 
unică şi sprijinul popular copleşitor. Secesiunea 
Lugansk şi Doneţk poate fi  justifi cată de lovitura 
ilegală de stat de la Kiev, din 2014.

Intervenţia SUA, atât deschisă, cât şi secretă, 
a fost un factor major al evenimentelor din 
Ucraina. SUA au fost principalul instigator al 
confl ictului.

(Nota autorului)
Am vizitat Crimeea în 2017 şi am discutat cu 

diverşi oameni, inclusiv cu ofi cialii consiliului 
municipal ales de cetăţeni. Nu există nicio îndoială 
cu privire la sprijinul copleşitor pentru reunifi carea 
cu Rusia.

SUA, PRINCIPALUL INSTIGATOR AL CONFLICTULUI DIN UCRAINA. 
FAPTELE ISTORICE
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FILAT, ARESTAT ȘI ELIBERAT DE ACELAȘI MAGISTRAT 
Pe 31 ianuarie curent, CEDO a emis o hotărâre în cauza fostului lider 

PLDM Vlad Filat prin care constată violarea Art. 6 din Convenția pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, și anume 
dreptul la un proces echitabil și public. Curtea spune că nu era necesară 
„excluderea publicului din procesul penal al reclamantului în fața instanței 
de fond și a instanței de apel” și că „Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat 
numai asupra admisibilității recursurilor depuse de părți, fără a fi  audiat, 
și că această instanță nu a remediat în niciun caz lipsa de publicitate a 
procedurii în fața instanțelor inferioare”. Amintim că pe 15 octombrie 
2015, în plenul legislativului de la Chișinău, procurorul general de atunci, 
Corneliu Gurin, solicita, în baza unui autodenunț făcut la CNA de Ilan 
Shor, ridicarea imunității deputatului (la acel moment) Vlad Filat. În acea 
ședință Filat a susținut un discurs prin care lăsa să se înțeleagă că acțiunea 
este orchestrată pe la spate de Vlad Plahotniuc, prim-vicepreședintele 
PDM de atunci, mai ales că în ajun, liderii fracțiunilor ce alcătuiau alianța 
de guvernare conveniseră asupra demiterii procurorului general interimar 
Corneliu Gurin. Și că Plahotniuc deține controlul asupra Procuraturii 
Generale, CNA și întregului sistem judecătoresc, cu ajutorul căruia 
manipulează mai mulți deputați și întreaga societate. Filat mai avertiza 
că va face dezvăluiri prin care toată clasa politică „va sări în aer”. Reținut 
sub acuzația de trafi c de infl uență și luare de mită, este evacuat în sensul 
adevărat al cuvântului direct din sala de ședințe și condus la CNA, unde i se 
va incrimina că în perioada în care a fost premier a primit bunuri și servicii 
necuvenite în valoare de 250 de milioane dolari. Arestul preventiv pentru 
30 de zile va fi  prelungit zeci de ori, iar 51 ședințe de judecată, ținute șapte 
luni, va fi  condamnat pe 27 iunie 2016 la nouă ani închisoare cu executare 
în penitenciar de tip închis. Este eliberat condiționat la 3 decembrie 2019, 
nu mult după demiterea guvernului Sandu (ACUM+PSRM) și investirea 
guvernului „tehnocrat” Filip (PSRM+PDM), controlat total de președintele 
pro-rus Igor Dodon. 

Reacțiile, în formule de disculpări, au curs gârlă. Dodon se arăta 
surprins și susținea că în spatele eliberării ar sta fostul guvern Sandu, iar 
Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, se disculpa că instituția sa 
nu a fost parte la procesul de examinare a demersului de eliberare înainte 
de termen. Și doar Alexandru Slusari, vicepreședinte de legislativ și PPDA, 

se declara în dezacord cu decizia instanței, considerând că Filat nu ar fi  
fost străin de furtul miliardului. Eliberarea a fost posibilă în baza unei 
încheieri a judecătorului Victor Rațoi, cel care în octombrie 2015 a emis 
mandat de arest preventiv pe numele lui Filat. Dar de fapt a fost luată în 
baza cererii lui Filat la CEDO din 9 august 2018. Pe 9 ianuarie 2019 Curtea 
a decis examinarea cererii în regim prioritar și după examinare a redus 
pedeapsa cu 685 de zile (un an și zece luni), magistrații de la Chișinău doar 
conformându-se deciziei Înaltei Curți. 

REVENIRI ȘI RETRAGERI DE „RESPONSABILITATE 
ENORMĂ”?

Afl at încă la închisoare, Vlad Filat declara în iulie 2019 că nu va reveni 
în politică, precizând că „acum este alt om”. Poate doar va oferi consultanță 
dacă va dori cineva. La o zi după eliberare își reconfi rma declarația: 
„Planurile mele de viitor țin de viața mea privată și nu au legătură cu 
activitățile politice”. O jumătate de an mai târziu, situația s-a schimbat. 
Pe 16 august 2020 Congresul PLDM îl realege președinte al formațiunii. 
Filat le cere scuze colegilor pentru că „în mandatele precedente, nu a făcut 
tot posibilul pentru a proteja partidul și membrii acestuia”, declară că 
„și-a învățat lecția” și că revine „nu într-o funcție, ci într-o responsabilitate 
enormă”. Era destul de previzibil că regimul Dodon e pe ducă, de aceea la 
doar trei zile, obișnuit cu alianțele, Filat propune celor de la PAS și PPDA 
formarea unui bloc unic pentru prezidențialele și parlamentarele anticipate, 
dacă acestea vor avea loc. PAS răspunde că are deja propriul candidat, iar 
PPDA găsește demersul întârziat. PLDM a califi cat poziția PAS „pripită, 
regretabilă și lipsită de viziune politică”. Nici în parlamentarele anticipate 
nu s-a reușit formarea unui bloc electoral. Estimând șansele PAS de a avea 
o majoritate în legislativ, PLDM a reiterat propunerea de bloc electoral 
către PPDA, dar răspunsul acestora (de a participa pe listele PPDA) l-au 
găsit umilitor. Din care motiv PLDM a găsit de cuviință să nu participe la 
anticipate și a îndemnat oamenii săi să voteze cu PAS. 

Probabil tot din acest motiv, pe 29 aprilie 2021, la nici un an de la 
revenirea sa în politică Filat decide din nou să se retragă de la conducerea 
partidului al cărui fondator este. O decizie asumată, declara presei Filat. 
„Am capacitatea să iau decizii de retragere, inclusiv de a face un pas în 
urmă atunci când situația o impune. Sunt și motive de ordin personal, 
însă baza acestei decizii este situația politică care s-a creat, la nivel de 
țară, și în particular, în raport cu mine. Nu mi-am dorit ca anumiți 
politicieni să se folosească de numele meu”. Va rămâne însă, episodic, 
în câmpul politic de la Chișinău, când cu propuneri de unifi care a celor 
două state românești, când cu fi losofări privind integrarea europeană, 
ba chiar și cu critici la adresa actualei guvernări. „E o chestiune de timp 
când se va întâmpla reunifi carea țării”, declara într-un interviu pentru 
Newsweek România. „Avem nevoie la Chișinău de un leadership care știe 
unde merge. Poate în sensul Snagovului românesc, cel puțin între partidele 
de dreapta, să avem un proiect de țară, care, indiferent ce partid se afl ă 
la guvernare, să fi e implementat. Iar din partea partenerilor occidentali, 
sunt sigur, vom avea sprijinul necesar”. Ideea reunifi cării cu România o va 
reitera și în decembrie 2022, în toiul crizei energetice. Potrivit lui, calea 
spre integrarea în UE este prinsă între războiul din Ucraina și prețul la 
gaze, care a bulversat nu doar economia, ci și viețile a milioane de oameni. 
„Vestita și clamata integrare în UE nu va duce la creșterea volumului de 
gaze naturale în subsolul moldav după cum nici curentul electric importat 

După un urcuș nu neapărat fulminant, dar destul de promițător, și ajuns unul 
din protagoniștii „Istoriei de succes a Republicii Moldova”, apoi o perioadă de 

dizgrație, cu o condamnare și peste patru ani de închisoare, ulterior, după eliberare 
înainte de termen și oscilații între politic și revenirea în afaceri, la sfârșitul lui ianuarie 
curent fostul premier Vlad Filat lansează în spațiul public semne clare de revenire în prim 
planul politicii de la Chișinău. Asta după ce pe 30 ianuarie afl ă că a câștigat la CEDO 
cauza intentată împotriva statului Republica Moldova în procesul fabricat de adversarul 
său politic Vlad Plahotniuc și justiția capturată de acesta. Vestea l-a făcut atât de fericit, 
încât în nici o săptămână a reușit să scalde mai multe surse media în fi losofări, acuze și 
predicții de o nouă carieră politică, să-și însăileze ad-hoc o vizită la București, unde s-a 
întâlnit cu Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților. Ca duminică, la sfârșit de 
săptămână, să-și permită un respiro în satul de baștină, în beciul părinților, dând cep la un 
butoi de „Cabernet 2022, cel mai bun vin din lume, pentru că e produs de mama și tata”, 
după cum notează sub fotografi a de pe contul său de Facebook. Până unde se vede totuși 
Vlad Filat în politica dintre Nistru și Prut, dacă nu mai mult?  

FOSTUL PREMIER VLAD FILAT, FOSTUL PREMIER VLAD FILAT, 
ÎNTRE JUSTIȚIE ȘI POLITICĂ?ÎNTRE JUSTIȚIE ȘI POLITICĂ?

Adriana Bețișor, procurorul care a gestionat dosarul, ocolind a privi direct 

în ochi condamnatul Filat 



Nr. 2037 • 9 - 15 Februarie 2023Pagina 11
ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

din Transnistria cu compromisuri de neacceptat și chiar trădătoare 
nu ne vor asigura independența energetică. Reunifi carea cu România 
ar reprezenta soluția la criza energetică și economică. Împreună am fi  
nu doar puternici, dar ne-am împăca și cu istoria în care tot rătăcim 
fără noimă”. Doar că Vlad Filat, încă politician și probabil încă om de 
afaceri, crede că până a se întâmpla un act juridico-politic de reunifi care 
reintegrarea trebui să decurgă ca o fi nalitate fi rească a unui proces de 
integrare, fi e că e vorba de domeniul energetic, fi e de educație, de o piață 
comună agrară etc. Iar atunci când va veni momentul să fi e adoptat acel 
act juridico-politic, atunci va fi  o fi nalitate logică și un proces fi resc de 
reunifi care. Un lucru pare să rămână ascuns în umbra declarațiilor: e 
Vlad Filat un sincer și dezinteresat promotor al Unirii sau își netezește 
o nouă cale spre Olimpul politic de la Chișinău. Dezlegarea pare să ne o 
ofere recenta decizie a CEDO.

ÎNTRE JUDECATA MAGISTRAȚILOR ȘI CEA A 
ELECTORATULUI 

Vlad Filat a așteptat decizia CEDO timp de șapte ani și patru 
luni. Dar Curtea nu l-a declarat absolut nevinovat, ci doar că i-a fost 
încălcat, procedural, dreptul la un proces echitabil și public. Și că statul 
va trebui să-i achite un prejudiciu moral de 7.500 euro, sumă nu chiar 
atât de mare comparativ cu alte condamnări și raportată la averile 
de milioane ale fostului premier. Va continua Filat lupta în instanțele 
naționale pentru rejudecarea cazului, mai are chef să lupte prin instanțe? 
Înaripat de decizia Înaltei Curți europene, Filat consideră că a fost asasinat 
politic în cadrul unei înțelegeri ticăloase, ceea ce este adevărat. Pare decis 
să-l tragă la răspundere pe fostul procuror general Corneliu Gurin pentru 
dosarul intentat împotriva sa și acuzațiile inventate. Mai mult, Vlad Filat își 
propune chiar să se implice în curățarea sistemului de justiție și critică 
în termeni duri inclusiv actualele reforme din justiție, dar și faptul că 
magistrații ce au luat anterior decizii controversate sau procurori ce au 
instrumentat dosare la comandă pe vremea statului capturat mai sunt 
în funcții. Criticile merg și mai departe, spre vârful piramidei politice, 
iar aici deja se întrevăd substraturile unui jind politic. Filat critică 
gradul de îndeplinire a acquis-ului comunitar și contrapune actualei 
guvernări Acordul de Asociere la UE și de Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător, prezentat ca istorie de succes a guvernării de atunci. Mai 
mult, fostul premier spune că cei din PAS (cu referire directă și la Maia 
Sandu) „au o atitudine ticăloasă (!?) față de cei din PLDM”. Nici mai mult 
nici mai puțin. Se alătură Filat hoardelor de opozanți ai actualei puteri, 
care vor să răstoarne guvernul și chiar pe Maia Sandu?

Cu rejudecarea cazului e o chestie discutabilă dacă va avea succes. Ca 
și cu recuperarea averilor puse sub sechestru. Cu justiția de la Chișinău și 
probele care ar putea veni de la aceiași Vlad Plahotniuc și Ilan Shor s-ar 
putea să-și complice situația. Unde mai pui că mai are un dosar, în care 
este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cât despre 
o nouă revenire în politica mare va avea și aici de plătit niște polițe. „Ne 
pregătim, împreună cu colegii din PLDM, foarte organizat, de alegerile 
locale din toamnă. Am participat cu colegii la întruniri prin localitățile 
unde au avut loc anticipate. Am demonstrat că PLDM are capacitatea 
să obțină rezultate”, declara Filat la aceeași televiziune. Dar cum va explica 
electoratului în ce mod și-a dobândit fabuloasele-i averi, celor care abia 
de au cu ce plăti facturile împovărătoare și nu pot ține piept creșterii 
prețurilor? Cum va demonstra alegătorilor mai informați și adversarilor 
de competiție electorală că aceste averi, precum și „asasinatul politic” nu 
au fost rezultatul unei competiții de îmbogățire între doi rivali politici, 
alias rechini oligarhici – Filat și Plahotniuc? Precum și relațiile cu Ilan 
Shor, rolul său în concesionarea (2012)  Aeroportului Internațional 
Chișinău pe 49 ani către consorțiul rusesc Avia-Invest, decizie puternic 
contestată și astăzi. În sfârșit, când va face promisele dezvăluiri prin care 
toată clasa politică „va sări în aer”?

ION CRISTOIU SCRIE CĂ ION CRISTOIU SCRIE CĂ 
IOHANNIS PREGĂTEȘTE IOHANNIS PREGĂTEȘTE 

OPINIA PUBLICĂ PENTRU OPINIA PUBLICĂ PENTRU 
TRIMITEREA DE ROMÂNI TRIMITEREA DE ROMÂNI 

SĂ LUPTE ÎN UCRAINASĂ LUPTE ÎN UCRAINA
Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu scrie că președintele Klaus 

Iohannis pregătește românii, prin mass-media, pentru intervenția 
Armatei Române în Ucraina.

Într-un articol publicat pe blogul său, Ion Cristoiu notează că statul 
român ar fi  decis, „fără ca cetățenii să fi e informați” ca soldații săi să lupte 
în Ucraina. Conform jurnalistului, decizia ar fi  fost luată de Klaus Iohannis.

El a amintit și de ordinul modifi cat de MApN, prin care se permite 
antrenarea militarilor ucraineni în România. Din acest motiv, crede 
Cristoiu, a fost forțată și demisia lui Vasile Dîncu din funcția de ministru 
al Apărării.

„Aceasta e prima etapă a ceea ce se prefi gurează a fi  implicarea militară 
directă a multor țări europene sub forma unei Coaliții multinaționale.

Tancurile, elicopterele trimise acum nu sunt pentru militarii ucraineni, 
depășiți numeric de ruși, ci pentru militarii Coaliției multinaționale.

Am putea spune că țările participante își trimit deja armamentul greu de 
care vor avea nevoie proprii militari cînd vor declanșa Războiul împotriva 
Rusiei alături de Ucraina.

Nu demult presa a dezvăluit și MApN s-a văzut obligat să confi rme 
că printr-un ordin emis pe 17 noiembrie 2022, păstrat secret, MApN a 
modifi cat legislația astfel încît România să poată instrui pe teritoriul ei 
trupe ucrainene.

Ordinul emis pe șest, semnat nu întîmplător de un secretar de stat și nu 
de ministrul PSD-ist al Apărării, a transpus în practică decizia României de 
a participa la Misiunea Militară de Asistență în sprijinul Ucrainei înfi ințată 
pe 15 noiembrie 2022 de Consiliul de Afaceri Externe a UE.

Și altor țări li s-a cerut participarea. Unele, precum Croația, au refuzat 
văzând în accept o implicare periculoasă a țării în Război.

Altele au acceptat, nu înainte însă de a informa opinia publică și chiar de 
a obține binecuvîntarea Parlamentului.

România a decis însă fără ca cetățenii să fi e informați, fară ca în Parlament 
să se nască vreo dezbatere. Totul a fost păstrat secret.

Și nu întâmplător.
Politica militară și extern a României a fost confi scată de un singur om: 

Klaus Iohannis. Și nimeni din România nu știe ce a clocit și ce clocește 
Klaus Iohannis în ce privește implicarea țării în Războiul din Ucraina.

Klaus Iohannis ia angajamente în secret în numele României, conduce o 
implicare a țării în război tot mai mare pe zi ce trece.

Pentru a se putea desfășura în voie a forțat demisia lui Vasile Dâncu, 
ministru care a refuzat să fi e nasturele de la prohabul lui Klaus Iohannis 
și l-a impus în funcția de ministru pe Angel Tâlvar, care nu-i ridică nici o 
problemă.

Sub acest semn al târârii României în aventuri iresponsabile, numai și 
numai pentru a face rost de un post la NATO sau la UE după încheierea 
mandatului, Klaus Iohannis lucrează de zor la participarea României la 
Coaliția multinațională.

Schimbarea de abordare din partea celor două posturi rechiziționate 
de Klaus Iohannis ține de pregătirea românilor pentru momentul în care 
România va trimite trupe pe front în cadrul așa-zisei Coaliții multinaționale.

Va fi  un fel de Români treceți Prutul spus de Ion Antonescu în șoaptă!”, 
a scris Ion Cristoiu.
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„Unul dintre cele mai relevante citate îi 
aparţine lui Strobe Talbott, secretar 

de stat adjunct în administraţia Clinton, care a 
declarat, pentru Time: „În secolul ce vine, conceptul 
de naţiune va fi  unul demodat; toate statele vor 
recunoaște o singură autoritate globală… Până la 
urmă, suveranitatea naţională nu a fost o idee atât 
de măreaţă”, scrie Brandon Smith, pe site-ul său, 
Alt-market.us.

În același articol, Strobe Talbot mai spune: 
„Lumea liberă e formată din instituţii fi nanciare 
multilaterale, care depind de cât de mult își doresc 
statele să cedeze din suveranitatea lor. FMI ar putea 
să dicteze politici fi scale, ar putea stabili chiar taxele 
pe care un guvern să le impună cetăţenilor. Acordul 
GATT prevede care este limita taxelor de import. 
Aceste organizaţii pot fi  văzute ca niște proto-
ministere ale comerţului, fi nanţelor și dezvoltării 
ale unei lumi unite”.

În 1974, Richard Gardon, membru al Council 
on Foreign Relations, scria următoarele: „Pe scurt, 
va trebui să construim „Casa Ordinii Mondiale” de 
sus în jos. Asta va stârni confuzie, însă vom reuși 
mai ușor erodând suveranitatea naţională bucăţică 
cu bucăţică decât printr-un atac frontal de modă 
veche”. De atunci, Noua Ordine Mondială și-a 
schimbat numele de mai multe ori, pe măsură 
ce publicul a devenit mai sensibil la conspiraţii. 
S-a numit Ordinea Mondială Multilaterală, s-a 
numit A Patra Revoluţie Industrială sau Marea 
Resetare. Denumirea s-a schimbat, însă înţelesul a 
rămas mereu același. În ultimii doi ani, pe fondul 
crizelor „noua ordine” despre care vorbeau elitele 
s-a instalat deja, fără surle și trâmbiţe, fără a se 
menţiona ceva despre asta. Embrionul unui guvern 
global a apărut, iar el se numește acum Consiliul 

pentru Capitalism Incluziv. 
Elitele din Forumul Economic Mondial au 

considerat că pandemia de covid este criza perfectă 
pentru implementarea multor politici globaliste, 
sub forma Marii Resetări. S-a dovedit însă că 
pandemia nu a fost atât de periculoasă pe cât s-a 
estimat, iar populaţia nu a fost atât de docilă pe cât 
s-a sperat. Forumul Economic Mondial este unul al 
globaliștilor de top, însă Consiliul pentru Capitalism 
Incluziv pare să fi e organul care se va ocupa de 
implementare și mai puţin de teorie. Fondatoarea 
grupului este Lynn Forester de Rothschild, membră 
a dinastiei Rothschild. Papa Francisc și Vaticanul 
s-au aliniat, în 2020, la acest Consiliu, iar unul dintre 
discursurile Consiliului a fost că toate religiile lumii 
trebuie să se unească cu deţinătorii capitalului, 
pentru a constitui o societate și o economie 
echitabile pentru toţi. Misiunea aceasta amintește 
despre conceptul „shared economy”, promovat de 
Forumul Economic Mondial: un sistem în care nu 
mai deţii nimic, nu mai ai viaţă privată, împrumuţi 
tot ce ai nevoie, depinzi total de guvern și… „ești 
fericit”. Cu alte cuvinte, scopul „capitalismului 
incluziv” este să prostească masele și să le facă să 
accepte o versiune robotizată a comunismului. 
Consiliul pentru Capitalism Incluziv este condus 

de un nucleu care-și spune „supraveghetorii”. 

Printre membrii grupului se numără Master Card, 

Allianz, Bank of America, Johnson&Johnson, 

Visa, Rockefeller, Foundation, Ford Foundation și 
multe alte companii din întreaga lume. Este un soi 
de guvern corporatist, cu un Congres format din 
reprezentanţi ai corporaţiilor și din lideri politici 
maleabili. Una dintre misiunile principale ale 
Consiliului este să modifi ce modelele economice și 
să „promoveze echitatea și incluziunea” . Este ironic 
cum membrii Consiliului spun că „prea puţini 
oameni au acumulat prea multă avere, ceea ce 
dovedește un fapt; capitalismul nu funcţionează, 

când ei înșiși sunt cei care au fraudat sistemul 
pentru a aduna bogăţia în propriile mâini. Însă ei 
nu sunt „capitaliști”, ei sunt o aristocraţie. Chiar 
credeţi că acești oameni vor construi un sistem 
nou, care să nu le mai aducă benefi ciile de până 
acum?

O altă misiune a Consiliului este să implementeze 
controalele și taxarea emisiilor de carbon în numele 
schimbărilor climatice, cu scopul de a ajunge la 
„zero emisii”. Însă știm că așa ceva este imposibil 
fără prefacerea totală a industriei actuale, alături 
de suferinţa a miliarde de oameni. Ei spun că 
oamenii sunt dușmanii Pământului, motiv pentru 
care trebuie să cedeze controlul elitelor, care să se 
asigure că nu facem rău planetei. 

Membrii Consiliului, inclusiv șeful Bank of 
America, sugerează că nu au nevoie de guverne 
pentru a coopera în vederea stingerii obiectivului. 
Ei spun că ingineria socială poate fi  implementată 
direct de corporaţii, fără ajutor politic. Aceasta 
este, de fapt, defi niţia „guvernului din umbră”: o 
cabală corporatistă care implementează schimbări 
sociale fără nici cea mai mică supraveghere 
și responsabilitate. Așa s-a extins ideologia 
progresistă – cu sute și chiar mii de corporaţii care 
au acţionat ca roiul de albine.

Oare Consiliul pentru Capitalism Incluziv va fi  
forma fi nală a guvernului global? Probabil că nu. 
Însă este începutul lui; un guvern al corporaţiilor 
și al elitelor fi nanciare, care va guverna în interesul 
corporaţiilor și elitelor fi nanciare. Este un guvern 
care nu are reprezentare politică, care nu se supune 
regulilor supravegherii activităţii și nici nu este 
validat de alegători. Sunt niște conglomerate, 
iar partenerii lor iau decizii unilaterale pentru 
societate, într-un mod centralizat. Și, pentru că 
marile corporaţii acţionează nu ca și cum ar fi  
parteneri ai guvernului politic, ci ca și cum ar fi  
separate de guvern, ele vor putea susţine mereu că 
pot face tot ce vor.”

UN ALT AVATAR AL NOII ORDINI MONDIALEUN ALT AVATAR AL NOII ORDINI MONDIALE
Mulţi ani, agenda guvernanţei globale era doar șoptită la ureche, în cercurile elitiste, însă 

din când în când, câte unul dintre ei începea să vorbească cu voce tare despre asta. Poate 
din aroganţă sau poate pentru că simţeau că populaţia trebuie să înceapă să accepte posibilitatea 
existenţei acestei agende. Când o menţionau, îi spuneau „Noua Ordine Mondială”. George H.W. 
Bush, Barack Obama, Gordon Brown, Tony Blair și alţii au ţinut discursuri despre „Noua Ordine 
Mondială”. George Soros și Henry Kissinger au menţionat de mai multe ori acest concept, de-a 
lungul anilor”, amintește cotidianul.ro.(C.M.)

Bobi a împlinit la 1 februarie 30 de ani şi 
266 de zile. El a trăit toată viaţa alături 

de familia Costa în satul rural Conqueiros din 
Leiria, Portugalia. El face parte din rasa Rafeiro 
do Alentejo, câini folosiţi la paza animalelor 
domestice, cu o speranţă medie de viaţă de 12-
14 ani. Anterior, cel mai bătrân câine a fost Bluey 
(1910-1939), din Victoria, Australia, care a trăit 
până la 29 de ani şi 5 luni.

În 1992, Bobi a fost înregistrat la Serviciul 
medical veterinar din Leiria, care a confi rmat 
data naşterii. De asemenea, vârsta lui Bobi a 
fost verifi cată de Uniunea naţională a medicilor 
veterinari (SIAC).

Bobi a venit pe lume împreună cu alţi trei pui 
masculi într-o anexă în care familia Costa depozita 
lemne. “Aveam opt ani”, a declarat Leonel Costa, 
acum în vârstă de 38 de ani. “Tata a fost vânător şi 
am avut mereu mulţi câini”, a adăugat el.

Din cauza numărului mare de 
animale pe care le deţineau deja, tatăl 
lui Leonel a decis că nu puteau păstra 
puii nou-născuţi. A doua zi după ce 
s-au născut, părinţii lui Leonel au 
luat puii în timp ce mama lor, Gira, 
era absentă. În graba lor, ei nu au 
realizat că au lăsat unul în urmă.

Leonel şi fraţii săi au observat că 
Gira a continuat să viziteze anexa şi au decis să o 
urmeze. Acolo l-au descoperit pe Bobi. Ei au decis 
să ţină secretă existenţa lui Bobi. Părinţii l-au 
descoperit în cele din urmă pe Bobi și puiul Bobi 
a rămas astfel în familie. Leonel crede că unul 
dintre cei mai importanţi factori ai longevităţii lui 
Bobi este “mediul calm şi paşnic” în care trăieşte, 
“departe de oraşe”.

Secretul “longevității” lui Bobi
Câinele nu a fost niciodată legat în lanţ sau 

în lesă şi s-a putut plimba întotdeauna liber prin 
pădure şi pe terenurile agricole din jurul casei 
familiei Costa.

În ceea ce priveşte alimentaţia, Leonel a declarat 
că Bobi a mâncat întotdeauna “ce mâncam noi”. 
“Mergem regulat cu el (la veterinar), iar analizele 
au arătat întotdeauna că se descurcă bine pentru 
vârsta lui înaintată”, a precizat Leonel.

Mama lui Bobi, Gira, a trăit până la 18 ani, iar 
cea a altui câine al familiei a murit la 22 de ani. 
Bobi va împlini 31 de ani în luna mai.

CEL MAI VÂRSTNIC CÂINE ÎN VIAŢĂ ARE CEL MAI VÂRSTNIC CÂINE ÎN VIAŢĂ ARE 
30 DE ANI ŞI TRĂIEŞTE ÎN PORTUGALIA 30 DE ANI ŞI TRĂIEŞTE ÎN PORTUGALIA 
La două săptămâni după ce Spike, din Statele Unite, a fost declarat cel mai bătrân 

câine în viaţă din lume, Guinness World Records a primit dovada existenţei unui 
exemplar canin mai vârstnic decât el. Bobi, născut la 11 mai 1992, nu este doar cel mai 
vârstnic câine în viaţă, ci şi cel mai bătrân din toate timpurile, scrie Agerpres.



Nr. 2037 • 9 - 15 Februarie 2023Pagina 13
MOZAIC

Părinte Gabriel, Parohia Sf. Gheorghe Nou - Ploieşti

Medicina clasică DE CE ESTE PERICULOASĂ GRĂSIMEA 
DIN ZONA ABDOMENULUI

DE LA CE DIMENSIUNE A TALIEI PUTEM 
CONSIDERA GRĂSIMEA ABDOMINALĂ 

CA FIIND NESĂNĂTOASĂ?
Dimensiunile diferă în funcţie de fi zionomia 

fi ecărei persoane, însă în general putem spune că 
o talie ce depășește 102 cm la bărbaţi și 88 cm 
la femei poate fi  considerată una nesănătoasă. 
Asta nu înseamnă că măsurile de reducere a 
circumferinţei taliei trebuie începute atunci când 
s-a ajuns aici. Cu cât mai devreme e adoptat un 
stil de viaţă activ și sănătos, cu atât va fi  mai ușor 
să se menţină o circumferinţă normală a taliei.

DIN CE MOTIVE ESTE GRĂSIMEA DE PE 
ABDOMEN MAI PERICULOASĂ DECÂT 

DE PE COAPSE SAU DIN ALTE ZONE? CE 
RISCURI IMPLICĂ EA DIN PUNCT DE 

VEDERE MEDICAL?
Grăsimea în cantităţi excesive este în general 

periculoasă, însă cea din zona abdominală aduce 
după ea riscuri sporite. Motivul principal este 
legat de faptul că, pe lângă grăsimea vizibilă, 
afl ată sub suprafaţa pielii, în zona abdominală 
se formează și o grăsime în profunzime, numită 
grăsime viscerală. Această grăsime se dezvoltă 
în jurul organelor vitale din zona abdominală, 
împiedicându-le să funcţioneze la capacitate 
optimă, fenomen care sporește riscul de infarct 
miocardic, accident vascular cerebral etc.

DE CE ESTE CONSIDERATĂ ATÂT DE 
NOCIVĂ LA FEMEILE TRECUTE DE 50 DE 

ANI?
Motivele sunt legate tot de grăsimea viscerală, 

femeile afl ate la menopauză fi ind în special 
expuse, deoarece începând cu această perioadă 
grăsimea acumulată tinde să nu se mai depună 
în special în zona coapselor, acumulându-se în 
schimb în jurul abdomenului. Acest fenomen 
e cauzat de scăderea nivelului de estrogen, iar 
pericolul este amplifi cat de faptul că grăsimea se 
acumulează în general pe fondul pierderii masei 
musculare, caracteristică înaintării în vârstă. 
Astfel, greutatea femeii rămâne aproximativ 
constantă, aspect ce face acumularea grăsimii 
mai greu de depistat.

CE REGIM ALIMENTAR AR TREBUI SĂ 
URMEZE O PERSOANĂ CU EXCES DE 

GRĂSIME ÎN ZONA TALIEI?
Dieta este cea mai importantă componentă 

în lupta contra kilogramelor în plus și a grăsimii 
acumulate în exces. O dietă corespunzătoare este 
în general una bazată pe fructe, legume, cereale 
integrale, pește gras (bogat în acizi grași omega 
3) și produse lactate degresate. De asemenea, 
pe cât posibil, trebuie exclus din alimentaţie 
zahărul, care împreună cu grăsimile din carne și 
lactate constituie principalii vinovaţi de creșterea 
în greutate.

SPORTUL ÎN CE MĂSURĂ AJUTĂ?
Sportul este un bun aliat în lupta contra 

grăsimii în exces, însă efectele sale sunt mai 
mult indirecte decât directe. Deși prin activitate 
fi zică se ard calorii, numărul acestora este prea 
mic pentru a face o diferenţă reală, în lipsa 
unui regim alimentar corespunzător. În schimb, 

sportul reglează anumite procese din organism, 
întărește masa musculară și crește nivelul de 
energie al unei persoane. 30 de minute de sport 
efectuate zilnic reduc semnifi cativ riscul de boli 
cardiovasculare.

LA CE MEDIC SĂ MERGEM ÎN CAZUL 
ÎN CARE AVEM ACEASTĂ GRĂSIME 

PERICULOASĂ?
În primul rând, trebuie vizitat medicul de 

familie. Acesta vă va examina și în baza unor 
eventuale simptome prezente, va recomanda un 
profi l lipidic pentru a vă cunoaște exact nivelul 
grăsimilor și al glicemiei din sânge. Presupunând 
că grăsimea abdominală în exces nu a provocat 
încă alte complicaţii, un medic nutriţionist poate 
fi  de mare ajutor persoanelor supraponderale 
sau obeze, acesta lucrând împreună cu pacienţii 
pentru a crea un regim alimentar personalizat 
pentru fi ecare caz în parte. Cea mai importantă 
componentă sunt însă voinţa pacientului și 
conștientizarea de către acesta a pericolului 
la care se expune continuând să aibă un stil de 
viaţă care favorizează acumularea de grăsimi. 
Medicul poate doar să recomande soluţii, însă 
este de datoria pacientului să aibă autodisciplina 
necesară pentru a le urma.

Au fost vremuri când au lipsit vladici din scaunele lor, când de 
sinoade, de consistorii şi de protopopi nu era vorba, când şcoli de 

preoție nu se pomeneau, Dar n-au fost niciodată vremuri în care, de când 
se tine minte, satul să nu-şi aibă preotul lui; legiuitorii din 1893 au crezut 
că un preot poate păstori mai multe sate. Când, după groaznicul război din 
urmă (1914-1918), se răriseră şirurile preoților şi sate întregi urcau dealul 
Mitropoliei să ceară preot. Aceasta nu era una din cererile pretențioase, 
obişnuite după mari tulburări sociale, ci înfățișa tradiția puternică, făurită 
de veacuri, că ,,sat fără popa” nu se poate închipui.

Căci iarăşi adevăr este. Preotul a fost cu totul legat de sat. În vechime, 
îmbrăcămintea preotului nu se deosebea de a sătenilor. Doar pletele şi 
barba (azi aproape nici acestea) au făcut cunoscut pe preotul îmbrăcat în 
aceeaşi cămașă alba şi cu acelaşi cojoc ca şi săteanul. Mâna lui care da 
binecuvântarea a ştiut să mănuiască, după regiuni, barda dulgherului sau 
coarnele plugului, căci viața e grea, copiii sunt numeroşi, gospodăria lui se 
cade să fi e pildă în sat, iar de leafă cu gradații şi adaose nu putea fi  vorba.

Durerea săteanului era și a preotului. Când se pustia satul, nu putea 
rămâne în urmă preotul; şi el umplea pădurile. Când birurile apăsau satele, 
nu era scutit nici preotul: şi el se vindea cu ocina lui, ajungând legat de 
brazdă ..sărac lipit pământului.” În bocetul sătencei la mormântul soțului 
sau al fl ăcăiandrului, s-a amestecat de atâtea ori lacrima curată a preotului 
vaduv cu copii de crescut sau cu fl ăcăi duşi în patru scânduri; el nu-i cuc 
în sat. Dacă poți încropi cât de cât cronica bisericii și a satului, este meritul 

preotului. Pe foile albe ale cărților de slujbă, pe margini și la sfârşit de 
capitole, însemnat-a preotul fărâme din viața satului: la leatul cutare s-a 
zidit sfânta noastră biserică, din pajişte, de cutare; iar la leatu cutare, în 
ziua cutare după sfânta liturghie s-a cutremurat tare pământul şi a căzut 
turla şi bolta sfi ntei biserici şi s-a tras clopotul singur, pomeneşte-mă, frate 
preot, și pe mine nevrednicul preot cutare ca m-am ostenit de am adus în 
dasagi aceste cărți tocmai de la Bucureşti; să se ştie de când a fost ciuma 
cea cumplită, că mi-a răposat preoteasa şi copiii și mai tot satul s-a stins: 
mare durere; ne-au ajuns pacatele noastre cele multe. La proscomidie, pe 
chenarul ferestrei, să nu se strice zugrăveala, fi ecare preot şi-a însemnat 
numele ca sa-l pomenească urmaşii la sfânta liturghie; şi aşa poți întregi 
şirul preoților satului, iar din pomelnicul bisericii poți alcătui genealogii 
săteşti şi poţi studia onomastica românească.

Ne lăudăm cu colindele noastre, curate ca zăpada Crăciunului şi 
mângâioase ca un glas de copil nevinovat. Iată, învățații au arătat că aceste 
colinde sunt create de preoți. Cunoștințele de Scriptură, de vieți de sfi nți 
și de dogma afl ate în colinde nu puteau să se găsească în vremea creării 
lor decât în mintea preoților. Adaosul poporului, inspirat din zugrăveala 
bisericii, din săvârşirea tainelor şi din alte credințe vechi, se cunoaşte uşor.

La începuturile lui, învăţământul românesc, tot cu banul preoților s-a 
ținut. Birul şcolilor strâns numai de la preoti era de zece lei pe an sub 
numele dulceag de plocon, se strângea cu catastive și se întrețineau cu 
el şcolile. Vorbirea aleasă a săteanului a fost apărată de cartea preotului. 
Din uşile împărăteşti a sunat cuvântul ales al Evangheliei; iar din strana 
dascălului a răsunat troparul artistic alcătuit de Mineiele lui Chesarie...

Din gospodaria mai înstărită a preotului, din aerul mai curat al casei 
lui, s-au ridicat, o dată cu înfi ințarea şcolilor pentru săteni, mai ales a 
seminariilor, şiruri numeroase de feciori de preoți trebuincioși pentru 
viața tot mai complicata, a neamului nostru. În învățământ, în artă, în 
politică, ei au adus stăruința la muncă, cumpănirea în gând şi în vorba...”

Reprodus după Niculae M. Popescu, Preoți de mir adormiți în Domnul, Bucureşti, 1942, p. 3-5.

Pr. prof. Niculae M. Popescu (1881-1963) a fost preot, profesor la Facultatea de Teologie din 

Bucureşti, membru al Academiei Române, autorul unor lucrări privitoare la trecutul Bisericii.

DESPRE VIAȚA PREOȚILOR ROMÂNI DESPRE VIAȚA PREOȚILOR ROMÂNI 
DE LA SATE - DE ALTĂDATĂDE LA SATE - DE ALTĂDATĂ

Știm cu toţii că o greutate peste cea normală afectează sănătatea întregului organism. Cu atât 
mai important este să luăm măsuri dacă avem o conformaţie care favorizează acumularea de 

grăsime în zona taliei. 
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DINCOLO DINCOLO 
DE ARENĂ DE ARENĂ 

SPERANȚE SPERANȚE 
ÎN SPORTÎN SPORT

Scrimă

În urmă cu un deceniu, Ploieștiul 
respira baschet de nivel european 

în fi ecare an, pentru că echipa de atunci 
era campioană an de an și aducea 
nume mari ale continentului în Sala 
Sporturilor Olimpia. Echipa a dispărut 
subit, sportul cu mingea la coș a ajuns 
doar ca sport de masă, până când CSM 
a reînfi ințat secția de seniori. A reușit, 
acum doi ani, promovarea în prima 
ligă și iată că acum, având alături și una 
dintre cele mai importante companii 
din urbe alături, Coral Impex, a dat 
lovitura cu formația U17, care s-a 
califi cat en-fanfare la turneul fi nal al 
EYBL. 

Și Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, 
afl at în cel de-al 65-lea an al existenței 
sale, face fi guri frumoase în competiții 
internaționale, dovadă stând rezultatele 
reliefate în paginile alăturate. 

Și, în fi nal, să îi urăm lui Florin 
Pârvu succes în noua sa ipostază, de 
antrenor al echipei fanion a județului, 
FC Petrolul Ploiești!

Baschet

CSM Petrolul Ploiești s-a califi cat pentru Turneul 
Final al Conferinţei Sud din cadrul European 

Youth Basketball League din postura de câștigătoare 
a Grupei A după ce s-a impus în toate cele patru 
meciuri ale Turneului 2, desfășurat în aceste zile la 
Ploiești, și a ajuns la un bilanţ general de 7 victorii 
și o singură înfrângere. Marți, băieţii pregătiţi de 
Ionuţ Ivan și Cristi Trandafi r au câștigat fără drept de 
apel ceea ce a fost, practic, fi nala grupei, cu Știinţa 
București, scor 85-56 (18-18, 20-13, 23-15, 24-10), și 
nu mai au nevoie de alte calcule legate de califi care. 

Eroii victoriei au fost: Codruţ Dinu (25 puncte, 
7×3), David Rașoga (16), Robert Pătraru (14, 4×3), 
George Angelian (13), Christos Manthopoulos 
(7), Rareș Mihalache (4), Răzvan Popa (3), Rareș 
Movileanu (3, 1×3), Armand Suciu, David Naum, 
Alexandru Dimov și Mihai Oprea.

Turneul Final va avea loc, foarte probabil, la Skopje 
(Macedonia de Nord) în luna aprilie și va avea la start 
opt echipe: cele trei câștigătoare de grupe, cea mai 
bună ocupantă de loc 2 plus alte patru formaţii cărora 
EYBL le va acorda câte un „wild card”. Turneele 
secunde ale celorlalte două grupe sunt programate în 
perioada 9-12 februarie (Grupa B) și 23-26 februarie 

(Grupa C).
Felicitări, băieţi, și mulţumiri sponsorilor principali 

– „Coral Impex” și „Starea Naţiei” – pentru implicarea 
în participarea băieţilor în competiţie europeană!

La fel ca la primul turneu, EYBL a oferit și premii 
individuale la fi nalul competiţiei de la Ploiești. Având 
ca reper statisticile din cele patru meciuri din Sala 
„Olimpia”, reprezentanta EYBL, Martina Aho, i-a 
premiat pe Christios Manthopoulos – MVP al echipei, 
pe George Angelian – selecţionat în „5”-ul turneului, 
și pe Codruţ Dinu – MVP al turneului! La turneul din 
Germania, Codruţ Dinu a fost considerat cel mai bun 
jucător al echipei noastre, iar George Angelian a fost, 
și atunci, fi ind inclus în „cel mai bun 5” al competiţiei. 
În cele 8 partide ale acestei faze, Codruţ Dinu a avut 
medii de 20.3 puncte/meci, iar George Angelian a 
încheiat competiţia cu 14.5 puncte/meci.

Rezultatele echipei noastre în cele două turnee 
au fost următoarele: 63-49 vs Academy Istanbul, 61-
68 vs Balkan Botevgrad, 84-62 vs NTSV-Wildcats 
Hamburg, 72-58 vs Inter Bratislava, 67-55 vs London 
Elite, 92-70 vs Debrecen Academy, 78-55 vs Napoli 
Basket și 85-56 vs Știinţa București.

Echipa națională de tenis a României a învins Th ailanda, 3-2 la 
general, în disputa din orașul Nonthaburi, care a contat pentru 

play off -ul Grupei 1 Mondiale Davis Cup by Rakuten și va juca, în luna 
septembrie 2023, în Grupa Mondială I.

Sâmbătă, 4 februarie, au avut loc meciurile Pruchya Isaro/Th antub 
Suksumrarn vs. Marius Copil/Victor Vlad Cornea 4-6, 6-2, 6-4, Kasidit 
Samrej vs. Nicholas David Ionel 4-6, 1-6 și Yuttana Charoenphon vs. 
Filip Cristian Jianu 0-6, 2-6.

În primul joc al întâlnirii, Nicholas David Ionel a fost învins de 
Yuttana Charoenphon, în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-1. În al doilea 
meci, Filip Cristian Jianu l-a învins în trei seturi, scor 6-4, 6-7(5), 6-2, 
pe Kasidt Samrej și a adus punctul egalizator echipei noastre.

În perioada 25-28 ianuarie 2023, la București, s-au derulat întrecerile 
Campionatului Național de Scrimă Cadeți și Juniori, la fl oretă feminin și 

masculin. La această competiție, CS Petrolul Ploiești a participat, după o pauză de 
aproape 10 ani, cu fl oretiste la categoria Cadete.

Participarea la acest concurs a fost posibilă în urma parteneriatului cu Consiliul 
Județean Prahova, care sprijină sportul de performanță, CS Petrolul modernizând 
anul trecut sala de scrimă, sportivii secției benefi ciind astfel de cele mai bune 
condiții de pregătire.

Cel mai bun rezultat al clubului nostru a fost obținut la fl oretă Juniori de către 
Alexandru Macovei, care a terminat pe locul 8.

CSM PETROLUL PLOIEȘTI CSM PETROLUL PLOIEȘTI 
S-A CALIFICAT LA TURNEUL FINAL AL EYBL U17S-A CALIFICAT LA TURNEUL FINAL AL EYBL U17

CS PETROLUL PLOIEȘTI, DUPĂ CS PETROLUL PLOIEȘTI, DUPĂ 
O PAUZĂ DE UN DECENIU, CU O PAUZĂ DE UN DECENIU, CU 

FLORETISTELE DE LA CATEGORIA FLORETISTELE DE LA CATEGORIA 
CADETE, LA CN DE SCRIMĂCADETE, LA CN DE SCRIMĂ

                ROMÂNIA ÎNVINGE                 ROMÂNIA ÎNVINGE 
ÎN THAILANDA ȘI VA JUCA ÎN ÎN THAILANDA ȘI VA JUCA ÎN 

GRUPA I MONDIALĂGRUPA I MONDIALĂ
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RAPORT DUPĂ PRIMA LUNĂ DE ACTIVITATE A NOII CONDUCERI 
Fotbal

Sportivi ai secției de patinaj viteză de la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești 
au fost prezenți la FINSTRAL TROPHY’S, care a avut loc la Collabo 

(Italia), în perioada 21-22 ianuarie 2023.

Felea Eufi mia a ocupat locul 2 la fete, având record de competiție 
în proba de 300 de metri, Irina Felea a fost a doua la JD, iar Alexandru 
Mereuță s-a clasat al treilea la JD.

La o lună de la demisia lui Costel Lazăr din 
funcția de președinte al clubului de fotbal 

Petrolul Ploiești, noua conducere a prezentat o 
radiografi e a situației actuale a clubului.

„Dragi petroliști,
Este obligația noastră ca, după o lună de la 

preluarea mandatului, să venim în fața voastră 
cu un raport și o informare corectă, care să 
refl ecte situația la zi a Clubului de Fotbal Petrolul 
Ploiești. După ce veți parcurge acest text, veți afl a 
care este situația în care se afl ă clubul nostru și 
care sunt perspectivele acestuia pe termen scurt, 
mediu și lung.

La fi nalul anului trecut, am preluat conducerea 
executivă a clubului, conștienți fi ind de faptul că 
ne afl ăm în fața unei situații de criză profundă. 
Această criză era și este generată exclusiv de 
două componente:

a) decizii manageriale și economice complet 
neinspirate, greșite chiar, ale fostei conduceri,

b) decizii/contracte viciate, unele chiar 
împotriva intereselor clubului, ale fostului 
departament de marketing.

În timp, acest tip de management defectuos 
a generat datorii ale clubului în valoare de 
aproximativ 2,1 milioane de euro, către terțe 
părți: de la jucători foști sau actuali, la bugetul de 
stat sau diferiți prestatori de servicii.

În efectuarea unei analize cât mai corecte, dar 
mai ales în evaluarea bonității și perspectivelor 
clubului pe termen mediu și lung, am solicitat 
sprijin. Am benefi ciat de expertiza a trei 
persoane fără de care clubul ar fi  intrat, deja, 
în colaps: domnul Iulian Nica, proprietar al 
supermarketurilor ”La Cocoș” și sponsorilor 
MRS și Efb et. Într-o mai mare sau mai mică 
măsură, alături de ei au mai fost implicați oameni 
cu experiență certă și rezultate incontestabile în 
domenii precum strategie economică, organizare 
și resurse umane, marketing și comunicare, 
printre care îi enumerăm pe Peluza 1 „Ilie Oană”, 
Peluza „Latină”, „Maniacs”, „Knot&United”, 
Robert Burlacu, Bogdan Dinu, Dragoș 
Machițescu, Bogdan Păun, Iuliano Ene sau 
Mircea Dumitrache. Datorită celor menționați, 
Petrolul Ploiești are astăzi una dintre cele mai 
clare structuri de funcționare și unele dintre cele 
mai reduse cheltuieli administrative. Suntem, 
probabil, clubul de fotbal din România cu cea 
mai redusă schemă de personal TESA.

Cel mai important, avem un foarte bun plan 
de redresare economică pe termen mediu și 
lung, P&L pentru cunoscători, care poate fi  pus 
la dispoziția oricui vrea să vadă ce afacere solidă 
este Petrolul.

Pe data de 5 ianuarie, am preluat efectiv 
conducerea executivă a clubului Claudiu Tudor, 
președinte, și Sevastian Botnari, director executiv. 
Primele decizii pe care le-am luat au urmărit 
două obiective: reducerea cheltuielilor, inclusiv 
prin renegocierea salariilor, în scopul blocării 
creșterii datoriilor. Am atins acest obiectiv și, 
pe lângă plata cheltuielilor curente, am reușit să 
blocăm producerea unor datorii suplimentare de 
aproape 250.000 euro; rediscutarea contractelor 
cu actualii sponsori ai echipei, care reprezintă 
una dintre principalele noastre surse de venituri. 
Discuțiile sunt în curs și le mulțumim acelora 
care au înțeles cât de important este sprijinul lor 
pentru echipă și pentru sufl area petrolistă.

Credem că este important ca dumneavoastră, 
suporterii, dar și comunitatea prahoveană din 
care facem parte, să cunoască exact ce înseamnă 
Petrolul Ploiești, în cifre, astăzi.

– bugetul anual necesar pentru funcționarea 
clubului este de aproximativ 4,2 milioane euro, 
și reprezintă: baza salarială brută: 70%; cheltuieli 
privind activitatea echipei de seniori: 26%; 
cheltuieli privind activitatea administrativă și de 
juniori: 4%.

Veniturile care acoperă acest buget se compun 
din: aproximativ 1 milion euro ticketing și 
merchandising, aproximativ 1 milion euro din 
drepturi TV, aproximativ 1 milion euro sunt din 
sponsorizări și publicitate – contracte semnate. 
Acestea sunt datele certe, clare și verifi cabile.

Ne afl ăm în diferite stadii de negociere 
cu diferiți parteneri, pentru contracte de 
sponsorizare și/sau publicitate care, împreună 
cu venituri rezultate din maximizarea activității, 
estimăm că vor genera venituri de aproximativ 
1,5 milioane euro – 1,7 milioane euro până la 
fi nalul sezonului.

Până atunci, ne confruntăm cu realitate 
dureroasă, care este generată de datoriile vechi, 
și care ne poate duce în imposibilitatea de a 
mai funcționa în Liga I. Trebuie să știți că acești 
jucători ai Petrolului și echipa tehnică din spatele 
lor, care ne-au adus atâtea momente frumoase, se 
confruntă cu situația deloc plăcută a restanțelor 

fi nanciare, pe care o știm și pe care nu am 
ascuns-o, dar ei vin la antrenamente și la meciuri 
din atașament față de club și de echipă. Chiar și 
în acest context, mulți dintre ei au fost de acord 
cu reducerea drastică a veniturilor salariale 
pentru că au înțeles că, dacă vom trece acest hop, 
avem, cu toții un viitor în Liga I. Le mulțumim și 
îi asigurăm că nu vom uita gestul lor.

Conducerea executivă a clubului se afl ă în 
aceeași situație. Totuși, există ceva care ne face să 
nu cedăm, și anume efortul comunității create în 
jurul acestui club.

Mare parte a serviciilor de marketing, 
publicitate și comunicare sunt făcute voluntar și 
le mulțumim pe această cale prietenilor: Ionuț 
Cărbureanu (Contrast Media Production), celor 
de la Studio Panda – care ne întrețin website-ul 
și celor de la Negativ Media, pentru tot ce fac 
pentru Petrolul. Avem lângă noi parteneri care 
mereu ne-au fost alături la greu: Efb et, MRS, 
Ramatuelle, La Cocoș, Barrier, Actemium și alții, 
pe care o să-i cunoașteți.

Pentru prima dată, simțim alături autoritățile 
locale și județene, ceea ce este un mare plus 
pentru noi.

Și, ca de obicei, vă simțim alături pe voi, cei 
care ne susțineți dintotdeauna: fanii echipei. 
Pe înțelegerea și pe prezența voastră ca al 
doisprezecelea jucător în meciurile de acasă 
contăm în egală măsură ca pe sprijinul celorlalți.

Acesta este situația la zi a clubului Petrolul 
Ploiești. Am publicat-o pentru a pune capăt 
oricăror speculații. La începutul lunii martie vom 
veni în fața dumneavoastră cu un nou raport de 
activitate. Sperăm ca el să fi e unul pozitiv.

Până atunci, parafrazând o sintagmă celebră, 
le transmitem tuturor celor care nu ne vor binele: 
Da, Petrolul trece prin momente grele acum, dar 
Petrolul nu se predă!”, se arată în comunicatul 
postat pe site-ul ofi cial al clubului Petrolul 
Ploiești.

FLORIN PÂRVU, NOUL ANTRENOR AL 
PETROLULUI PLOIEȘTI

Înfrângerea la scor, 0-5 de la Botoșani, l-a 
determinat pe tehnicianul Petrolului Ploiești, 
Nicolae Constantin, să demisioneze de la 
conducerea echipei, marți fi ind anunțat numele 
noului tehnician al “lupilor galbeni”. Acesta este 
Florin Pârvu, care a condus, miercuri, primul 
antrenament al „galben-albaștrilor”, urmând 
ca luni, de la ora 20.00, să debuteze ofi cial pe 
banca echipei, în meciul de pe „Ilie Oană” cu 
AFC Hermannstadt, din cadrul etapei a 25-a a 
Superligii.

CS PETROLUL – PARTICIPARE LA FINSTRAL TROPH’S, LA COLLABO (ITALIA)CS PETROLUL – PARTICIPARE LA FINSTRAL TROPH’S, LA COLLABO (ITALIA)

FC PETROLUL PLOIEȘTI:FC PETROLUL PLOIEȘTI:
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