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CHELTUIELI DE 1,2 MILIARDE DE LEI 
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Ziarul
Acu’ vine luna mai și cu 

ea și rocada. La premier. 
La ea mă refer. Planul e să se 
schimbe ce e de schimbat, 
dar să nu se modifi ce mai 
nimic, doar pe ici-colo, prin 
părțile esențiale. E un fel de 
“cooperativa” lui nea Mitică 
Dragomir, în care jucătorii știu 
că-i blat și trebuie doar să “facă 
frumos” până la fl uierul fi nal.

De aia îmi și sună înlocuirea 
lui Ciucă cu Ciolacu a schimb 
de prizonieri.

Totul, în timp ce “armatele” 
celor din coaliția contra naturii 
PNL-PSD sunt la cantină. Papă. 
Au ciolan de ros cam toți. Iar 
cine nu are, cu răbdare, așteaptă. 
Oricum n-au ce altceva să facă. 
Mai e un pic și gata. Le vine și 
lor rândul. Sau așa speră.

E însă o liniște nefi rească!
Ceva se coace. Iar cel mai 

bine se vede din teritoriu. Și din 
bobi îmi iese că nu e de bine. 
Nici pentru unii, nici pentru 
alții. Boabele galbene, la prima 
mână aruncată pe masă, s-au 
spart în două. La fel și cele roșii. 
Mai puține, ce-i drept.

Cert este că “bucătarul” a 
decis. Vor fi  victime și de o parte 
și de alta. Februarie și martie 
sunt luni de foc. S-au dospit și 
ceva dosare. Sunt vehiculate și 
câteva “victime”. Orașe mari din 
județ. Și nu numai. În special 
din curtea lui Ciucă.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ÎNCĂ 2 MILIOANE DE ÎNCĂ 2 MILIOANE DE 
EURO PENTRU SJU, EURO PENTRU SJU, 
DE LA OMV PETROMDE LA OMV PETROM

La prima zăpadă, Ploieștiul La prima zăpadă, Ploieștiul 
și parțial județul au fost iar și parțial județul au fost iar 

prinse pe picior greșitprinse pe picior greșit

Consiliul Județean Prahova Consiliul Județean Prahova 
vrea să împrumute vrea să împrumute 
300 milioane de lei300 milioane de lei

Consiliul Județean Prahova a anunțat că OMV Petrom 
suplimentează cu aproape 2 milioane de euro contribuția 

pentru modernizarea blocului operator de la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești. Suma se adaugă sponsorizării de 3 milioane de 
euro, de anul trecut, utilizați pentru reabilitarea sălilor de operații 
și dotarea lor cu aparatură medicală modernă. 

CEO OMV Petrom, Christina Verchere, a declarat, printre 
altele: „mă bucur că putem contribui la îmbunătățirea serviciilor 
medicale pe care le oferă Spitalul Județean și sunt impresionată de 
progresul remarcabil cu 
modernizarea primelor 
7 săli de operații. Cu 
această nouă contribuție, 
suntem mai aproape de 
modernizarea completă a 
acestei unități vitale pentru 
comunitatea prahoveană.”

Președintele CJ Pra-
hova, Iulian Dumitrescu, 
a amintit că anul trecut 
au fost reabilitate / dotate 
șapte săli de operație, 
iar noua sponsorizare 
va fi  folosită pentru 
modernizare / aparatură 
nouă  la alte 4 săli de 
operație.

Consiliul Județean Prahova a votat bugetul pentru 
anul 2023, iar datele arată cam așa: venituri 

totale-1.048.522,25 mii lei, cheltuieli totale-1.238.522,25 

mii lei. Defi citul de 190.000,00 mii lei va fi  acoperit din 
excedentul exercițiului bugetar înregistrat la sfârșitul 
anului 2022.

La secțiunea de funcționare, veniturile sunt estimate 
la 440.850,00 mii lei, cheltuielile la 460.635,00 mii lei, 
defi citul (19.785,00 mii lei ) fi ind fi nanțat din excedentul  
pentru lucrările de refacere a infrastructurii.

Secțiunea de dezvoltare se bazează pe venituri de 
607.672,25 mii lei, cheltueili de 777.887,25 mii lei, cu un 
defi cit fi nanțat din excedentul din anul anterior.

De remarcat ar fi  că bugetul de dezvoltare este pentru 
prima dată mai mare decât cel de funcționare. Ideea 
este ca proiectele, cel puțin cele fi nanțate din fonduri 
europene, să și fi e realizate. În ceea ce ne privește, dată 
fi ind experiența ultimilor ani (vezi articolul de la pag 8), 
avem rezerve că se va întâmpla asta.

Clubul Sportiv Petrolul – Clubul Sportiv Petrolul – 
65 de ani 65 de ani 

de la înfi ințarede la înfi ințare

Primăria Ploiești a preluat de la Consiliul 
Județean Prahova grupul energetic 

5 de la CET Brazi, adică acel mult discutat 
CAF 5, capabil să funcționeze în sistem de 
cogenerare. De altfel, Consiliul Local a adoptat, 
pe 31 ianuarie 2023, o hotărâre în acest sens. 
Viceprimarul Daniel Nicodim a anunțat că în 
perioada următoare se vor întruni comisiile și 
pentru preluarea CAF 6, ambele considerate 
soluția fi nanciară salvatoare pentru operatorul 
de termofi care Termo Ploiești, date fi ind 
capacilățile de cogenerare existente (pot 
produce concomitent și agent termic, dar și 
energie electrică), cu posibilitate de vânzare în 
piață a energiei electrice. Singura problemă ar 
fi  că grupul 5 are un consum ridicat de gaz, dar 
probabil că lucrurile vor intra în normalitate 
din punct de vedere economic. 

PRIMĂRIA PLOIEȘTI PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
A PRELUAT CAF 5A PRELUAT CAF 5

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Administrația Națională de Meteorologie a anunțat 
din timp codul galben de ninsoare și vânt. 

Portocaliu, la munte. Ba, în Prahova, pe 26 ianuarie, a fost 
organizat, la Instituția Prefectului, un soi de comandament 
de deszăpezire. Iar a doua zi, acest comandament cică a fost 
activat. Și ce să vedeți, pe 27 ianuarie, când a căzut prima 
zăpadă peste Prahova, instituțiile tare s-au mai mirat și 
evident că nu au fost capabile să reacționeze prompt. În 
Ploiești, în prima zi de zăpadă nici măcar nu au fost scoase 
utilajele. Și apoi, în județ, câteva drumuri au fost blocate.

CUM DESEORI SE ÎNTÂMPLĂ LA NOI, SUBIECTUL 
A FOST TRANȘAT POLITIC...

Iar toate atacurile l-au vizat indirect -poate meritat, 
nu știm- pe președintele Consiliului Județean Prahova, 
liberalul Iulian Dumitrescu. Invers însă nu s-a întâmplat la 
fel. Adică Dumitrescu nu s-a obosit să dea vreo replică.

De exemplu, reprezentanții Instituției Prefectului, 
entitate condusă de PSD, au fost prezenți pe drumurile 
din Prahova și au avut grijă să strecoare o frază: „la acest 
moment, în județ se circula cu difi cultate, în condiții de iarnă, 
preponderent pe drumurile județene din zona de nord, 
unde există blocaje temporare pentru care reprezentanții 
prefecturii se asigură că se intervine cu utilaje și material 
antiderapant.” Rețineți așadar: nu pe drumurile naționale, 
nu pe drumurile orășenești sau comunale, ci doar pe cele 
județene, deși noi știm că au fost blocaje și în interiorul 
localităților. Între noi fi e vorba, Prefectura nici măcar nu 
poate să se „asigure că se intervine cu utilaje și material 
antiderapant”, dat fi ind faptul că de pildă Consiliul Județean 
sau primăriile nu sunt în raport de sobordonare. Cel mult 
poate să vorbească, să roage, să ceară sprijin Guvernului, 
fi indcă nu poate obliga pe nimeni la nimic. Dar să zicem că 
este în ordine faptul că oamenii au mers în județ, să vadă, 
să constate. Dar interesant este că, plecând de la Casa Albă, 
dar nu pe jos, ci cu mașina, prefectul și cei doi subprefecți 
nu au zis nici pâs despre halul în care se afl a Ploieștiul, în 
prima zi de ninsoare.

Și ca să ne întărim spusele, președintele PSD, Bogdan 
Toader, deputat și fost președinte al CJ, s-a legat tot de 
drumurile județene, într-o postare publică: „Mai conduce 
cineva județul Prahova?

Ieri, am fost sesizat că s-a oprit apa în Câmpina, Păcureți 

și Vărbila. Astăzi, 27 ianuarie, am fost anunțat că drumurile 
județene spre Provița de Jos, Șotrile și Bătrâni sunt blocate de 
prima ninsoare! 

Vă pasă câtuși de puțin de prahoveni?” Nici Toader n-a 
pomenit nimic despre municipiul reședință de județ. Dar 
domnia sa are o scuză: nu locuiește în Ploiești!

CONSILIUL JUDEȚEAN N-A RIPOSTAT...
În acest timp, Consiliul Județean Prahova a emis 

câteva comunicate de presă prin care era anunțată starea 
drumurilor din zona sa administrativă. Au fost amintite 
și fi rmele care acționează pentru deszăpezire ( Coni-
zona de sud, Roni Civil Interoute-zona de est și SCDA 
Infrastructură-zona de vest) și, surpriză, în nordul Prahovei 
se pare că nu avem operator de deszăpezire. În fi ne, CJ a 
spus că, de vineri și până duminică inclusiv, s-a acționat cu 
37 până la 42 de utilaje. O fi  mult, o fi  puțin? În orice caz, 
au fost câteva probleme la Provița de Jos, Șotrile și Cornu, 
dar cel mai important ni se pare faptul că 14.661 de case 
au rămas fără curent electric: Valea Doft anei, Comarnic, 
Buștenari, Telega, Azuga, Măneciu, Predeal Sărari, Brătești, 
Poienarii Burchii, Melicești, Cerașu, Tătaru, Jugureni, 
Călugăreni, Udriște, Drăgănești, Pietriceaua, Provița de Jos, 
Scorțeni, Șotrile. Pe teren, operatorii electrici au trimis 20 
de echipe. Dar treaba cu electricitatea nu ține de CJ. În fi ne, 
DJ 713, drumul care face legătura din DN 71 Târgoviște-
Sinaia cu zona Padina-Peștera, a fost închis temporar.

UN PLOIEȘTI PRINS NEPREGĂTIT

În Ploiești, cum bine știți, vineri, pe 27 ianuarie, în 
prima zi de ninsoare, a fost rău spre foarte rău. Niciun 
utilaj nu a fost scos pe străzi cel puțin până pe la orale 14-
15.00. Oricum, pe străzile mici, nici luni nu ajunsese vreo... 
lopată. A fost așa, zăpadă neagră cu apă, în unele zone 
aceasta ajungând la 7-10 cm. Iar pe carosabil a fost... scuzați 
termenul, o fl eșcăială imposibilă! În fi ne, duminică orașul 
era circulabil, nu în starea de blocaj și rușinoasă neglijență 
precum vineri. Interesant este că Primăria Ploiești n-a 
catadicsit să iasă nici cu informare de presă, nici cu scuze. 
Știm doar că OPC a amendat operatorul cu vreo 2. 500 lei...

Una peste alta însă, mică sau mare, zăpadă aduce 
nemulțumiri participanților la trafi c. Nu și agricultorilor. 
Nu și iubitorilor sporturilor de iarnă. Da, este adevărat, pe 
domeniul public este obligația autorităților să intervină cu 
utilaje. Dar pe niciun cetățean n-ar trebui să-l doară mâna 
să dea omătul la o parte din fața casei lui. De asemenea, 
există un cor de înjurături din partea șoferilor, dar nu i-am 
auzit pe mulți să evite o ieșire cu mașina în zonele unde deja 
știu că sunt probleme. Dacă ar face-o, ar dispărea multe din 
difi cultăți într-un anotimp în care, ei da, se întâmplă să mai 
și ningă!
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LA PRIMA ZĂPADĂ, PLOIEȘTIUL 
ȘI PARȚIAL JUDEȚUL AU FOST 
IAR PRINSE PE PICIOR GREȘIT

Acuma, că a nins, ce să-i facem, întâmplător iarna 
mai cade și zăpadă, din când în când! Dar veșnic 

toată țara-sau aproximativ toată țara- este prinsă pe 
picior greșit când natura o ia fi e și un pic razna. Nu a fost 
cazul acum, fi indcă ninsoarea viscolită nu e o noutate 
pe meleagurile noastre. Și nici măcar nu a bătut vântul 
peste tot, în Ploiești nicicum.
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SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT • SĂPTĂMÂNA PE SCURT
EXPLOZIE ÎNTR-UN APARTAMENT DIN 

MIZIL
Explozia a avut loc în apartamentul unui bloc 

situat pe strada Mihai Bravu din Mizil. „Explozia 
nu a fost urmată de un incendiu. Defl agrația s-a 

produs pe fondul acumulării de gaze. Pe lângă 
apartamentul în cauză, au mai fost afectate 
ușile a trei apartamente de la etajele inferioare. 
În urma recunoașterii s-a stabilit faptul că nu 
se impune evacuarea locatarilor din celelalte 
apartamente. Salvatorii au identifi cat și salvat o 
victimă, femeie în vârstă de 80 ani, conștientă”, 
a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean 
Prahova. Tot ca urmare a exploziei, luneta de la 
un autoturism s-a spart. Femeia prezenta arsuri 
de gradul I și II, la nivelul capului și membrelor 
superioare, pe aproximativ 15% din suprafața 
corporală. Ulterior, victima a fost transportată 
la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, pentru investigații 
suplimentare. Pentru gestionarea operativă 

a incidentului, la fața locului au acționat o 
autospecială de stingere, o autospecială de primă 
intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

INCENDIU VIOLENT LA O CASĂ DIN 
APOSTOLACHE

Incendiul a izbucnit la o casă situată în 
satul Buzota, comuna Apostolache. „Incendiul 
s-a manifestat generalizat, pe o suprafață de 
aproximativ 150 mp, cu posibilități de propagare la 
vecinătăți”, a precizat Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență (ISU) Prahova. Pentru localizarea și 
lichidarea acestuia pompierii au acționat cu două 
autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. 
Incendiul a fost lichidat după două ore. Din 
fericire nu au fost înregistrate victime.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA VREA SĂ 
ÎMPRUMUTE 300 MILIOANE DE LEI

Din acest nou credit, de 300 milioane de lei, instituția va asigura 
cofi nanțarea următoarelor obiective de investiții:

-Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și 
strada Buda: 98.000.000,00 lei;

-Variantă Ocolitoare Păulești: 50.000.000,00 lei;
-Variantă Ocolitoare Mizil: 44.000.000,00 lei;
-Variantă Ocolitoare Bănești- Valea Doft anei: 98.000.000,00 lei;
-Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere 

video a trafi cului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea 
unui centru de management al trafi cului prin aplicații video specializate 
(actualizare): 10.000.000,00 lei.

BOGDAN TOADER LE-A CERUT COLEGILOR SOCIAL-
DEMOCRAȚI SĂ NU VOTEZE ÎMPRUMUTUL

Imediat cum a auzit despre această intenție, președintele PSD Prahova, 
deputatul Bogdan Toader, fost președinte al CJ în perioada 2016-2020, 
a comentat acid: „Stupefi ant! În numai doi ani și câteva luni din mandat, 
Iulian Dumitrescu reușește „performanța” să îndatoreze Prahova într-un 
ritm amețitor! După ce, în vara anului 2021, Consiliul Județean Prahova a 
încheiat un contract de împrumut cu Unicredit Bank pentru 165 de milioane 
de lei (la care se adaugă comisioane și dobânzi de alte zeci de milioane), acum 
pregătește marea lovitură: UN NOU ÎMPRUMUT, aproape dublu ca valoare!

Un nou șoc de care bugetul Prahovei nu are nevoie pentru următorii 
minimum 10 ani.

Lista scurtă a obiectivelor pentru care cere Dumitrescu un nou împrumut 
cuprinde, surprinzător, tocmai investiții pe care le prezenta ca fi ind fi nanțate 
din alte fonduri, respectiv din Programul Anghel Saligny (...) De aceea, le voi 
solicita colegilor mei social-democrați din Consiliul Județean să nu voteze 
pentru contractarea acestui nou credit care ar arunca Prahova în fața unui 
tăvălug al datoriilor pentru următorii 10 ani! 

De asemenea, le cer reprezentanților CJ să facă publică lista tuturor plăților 
efectuate din împrumutul de 165 de milioane de lei! Unde s-au dus banii, 
având în vedere că, în teren, nu se vede nimic palpabil? Cumva pe SF-uri fără 
număr pentru proiecte care nu se știe dacă se vor materializa vreodată?”

DATE CONFUZE ÎN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA

Dar haideți să facem și noi propria analiză despre ce înseamnă investițiile 
vizate de cofi nanțarea din împrumut. Și de la bun început, ca nespecialiști, 
dar ca oameni care au totuși un oarecare simț al realității, punem sever la 
îndoială indicatorii economici calculați pentru aceste mari proiecte de către 

diverse fi rme de consultanță, la comanda CJ Prahova. Am mai ridicat deseori 
semne de întrebare cu privire la niște devize generale pentru lucrări mai 
mărunte, o facem acum din nou. Iar astăzi ne vom referi numai la proiectul 
denumit „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 
101 I și strada Buda”, pentru care Cj pregătește o fi nanțare de 98 milioane 
de lei. Inițial, această investiție a fost aprobată pentru fi nanțare în 2017 
(președinte CJ-Bogdan Toader), de Guvernul PSD, prin PNDL II. Valoarea 
a fost una minoră, de 25, 638 milioane lei. Devizul general calculat atunci 
era de 34,4 mil. lei. Dar, cum spuneam și cu alt prilej în ziarul Ploieștii, „la 
acea vreme, investiția n-a prezentat interes pentru simplul motiv că era una 
amplă și nu „pica” să fi e terminată la timp, încât să aducă benefi cii electorale 
în 2020. Ca atare a fost lăsată la „și altele”. Iar acest „și altele” a durat până 
în 2021.” 

În 2021 (președinte CJ, Iulian Dumitrescu), prin HCJ 262/16 noiembrie 
Consiliul Județean a actualizat devizul general la valoarea (cu TVA) de 95, 546 
mil. lei (din care C+M-80,473 mil. lei lei)-scenariul 1 și 92,039 mil. lei (din care 
C+M-74,824 mil. lei)-scenariul II. Dar nimeni nu se apucă de treabă nici atunci.
În data de 31 august 2022, prin HCJ nr. 235/31 august 2022, se actualizează 
din nou devizul general și se alege scenariul 1 de lucru, cu un cost total de 
88, 860 mil. lei, cu TVA (C+M-73,391 mil. lei). 

O lună mai târziu, pe 29 septembrie 2022, CJ adoptă HCJ nr. 260 din care 
afl ăm că, pentru această investiție, „se aprobă suma de 35,720 mil. lei (cu 
TVA), reprezentând valoarea totală de cofi nanțare de la bugetul propriu al 
județului Prahova, în completarea sumei de 95, 3569 mil. lei (cu TVA) alocată 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a”.

Dincolo de majorarea de aproape 2,58 de ori a devizului de lucrări în 
numai cinci ani de nefăcut nimic, rămân dubii serioase asupra cifrelor. 

Așadar, dacă statul asigură, prin PNDL II, suma de 95,3569 mil. lei, 
atunci de ce CJ se pregătește să pună, din împrumut, 98 de milioane de lei 
pentru același obiectiv, de vreme ce cofi nanțarea aprobată anul trecut, în 
septembrie, este de numai 35,720 mil. lei?

Cumva s-au schimbat datele problemei și nu mai asigură Guvernul niciun 
ban prin PNDL II sau consilierii județeni nu au habar ce aprobă?

Dar revenim iar și întrebăm: vă dați seama cât ne costă pe noi indolența 
sau nepriceperea CJ Prahova? O investiție nefăcută la timp a ajuns să coste 
aproape 100 de mil. lei, față de numai 35 mil. lei, în 2017!

Consiliul Județean Prahova se pregătește să contracteze și garanteze 
o fi nanțare rambursabilă internă în valoare de 300.000.000 lei, cu 

o maturitate de 10 ani. În urmă cu doi ani, instituția a mai contractat un 
împrumut de 165.000.000 lei, ceea ce înseamnă că volumul datoriilor se 
va ridica la 465.000.000 lei, adică aproape cât bugetul anul al CJ, într-un 
an normal, fără fi nanțări externe.

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

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

Ă Ă Â Ă Ă Â

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.comsprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 29 DE ANI, 
DEPISTAT LA VOLAN SUB INFLUENȚA 

SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției muni-

cipiului Ploiești, în timp ce desfășurau activități 

de supraveghere și control al trafi cului rutier 

pe strada Mărășești, au oprit pentru control un 
autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, 
din municipiu. „Întrucât acesta manifesta un 
comportament suspect, a fost testat cu aparatul 
DrugTest care a indicat un rezultat pozitiv la 
substanța cannabis, ulterior fi ind condus la o 
unitate medicală pentru prelevarea de mostre 
biologice”, a anunțat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. În cauză, polițiștii au întocmit 

dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducerea unui autovehicul pe drumurile 
publice sub infl uența substanțelor psihoactive.

ACCIDENT PE DN1A, ÎN ZONA 
LOCALITĂȚII MOARA NOUĂ

Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, km 
81+800, în  localitatea Moara Nouă, pe sensul 
de mers Bărcănești către Bucov, în eveniment 
fi ind implicate trei autovehicule. „Din primele 

verifi cări a reieșit faptul că un bărbat în vârstă 
de 48 de ani în timp ce conducea o autoutilitară 
pe DN1A, din direcția Bucov către Barcanesti 
și ajungând în punctul mai sus menționat a 
pierdut controlul asupra direcției de deplasare, 
a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în 
coliziune cu alte două  autoturisme”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
În urma producerii accidentului rutier, opt 
persoane, care prezentau răni minore, au fost 
transportate la spital. Conducătorii auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, rezultatele fi ind 0,00 
mg/l alcool pur în aerul expirat. Trafi cul rutier a 
fost deviat de la sensul giratoriu Liceul Agricol 
Tătărani către Centura de Est și de la sensul 
giratoriu strada Ștrandului către Centura de Est.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

UN MIC PAS PENTRU O 
INVESTIȚIE VIITOARE ÎN SPORT

Primăria Ploiești a predat Companiei 
Naționale de Investiții  terenul pe care se 

va realiza o sală de sport arondată Colegiului 
Economic „Virgil Madgearu”. Transferul s-a 
realizat la solicitarea CNI care, pentru început, 

a emis ordin de începere pentru elaborarea 
documentațiilor tehnice aferente investiției, 
respectiv, proiect tehnic și documentație tehnică 
pentru obținerea autorizației de construire 
(DTAC).  Aceste proceduri pesemne că vor dura 
cel puțin o jumătate de an și abia apoi avem o 
licitație de execuție a lucrărilor. Deci este puțin 
probabil să vedem în acest an vreun șantier 
deschis la această unitate de învățământ. În 
cadrul proiectului, Consiliul Local, prin Primăria 

Ploiești, va asigura fi nanțarea cheltuielilor 
pentru racordurile la utilități (energie electrică, 
apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat, etc.), iar CNI va suporta costurile de 
realizare a investiției de bază. Reamintim că 
municipalitatea a depus la CNI solicitarea 
pentru includerea obiectivului în Programul 
Național de Construcții de Interes Public sau 
Social, Subprogramul „Săli de Sport”, iar ulterior 
proiectul a fost acceptat în lista de sinteză.

LICITAȚIE PENTRU MODERNIZAREA 
CARTIERULUI RÂFOV

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă, 
potrivit Primăriei Ploiești, „ îmbunătățirea 

regenerării fi zice, economice și sociale a 
comunității marginalizate din cartierul Râfov.”
Pentru atingerea acestui scop, se au în vedere 
două serii de intervenții:

-Integrarea socială și culturală a populației 
cartierului Râfov, prin construirea unui centru 
multifuncțional cultural/ recreațional și 
amenajare zonă de recreere, în strada Râfov 20B.
Centrul se va dezvolta pe o suprafață totală 
teren de 4.702 mp, din care suprafața construită 
înseamnă 626 mp (suprafața utilă de 698 mp). 

Lucrările presupun: construire clădire 
centru multifuncțional cultural/ recreațional; 
împrejmuire parțială a terenului; amenajare teren-
traseu de promenadă, piațetă, zonă proiecție aer 
liber, locuri de joacă și sport în aer liber, spații 
inierbate de mici dimensiuni; amenajare parcare 
exterioară; racordare și branșamente utilități; 
gospodărire de apă pentru alimentarea hidranților 

interiori; instalații exterioare alimentare cu apă, 
canalizare, electrice și irigații; iluminat; platformă 
pentru evacuarea deșeurilor.

-Dezvoltarea comunitară și regenerarea 
fi zică și economică a cartierului Râfov.
Atingerea acestui obiectiv specifi c se va 
realiza prin următorul pachet de măsuri: 
lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, 
parcări; realizare piste biciclete; rețele de apă 
și canalizare - reabilitarea, modernizarea sau 
construirea (extinderea) rețelelor de utilități 
urbane (alimentare cu apă, canalizare); instalații 
electrice - iluminat exterior rutier, alimentarea 
electrică a sistemului de automatizare și control 
al sistemului de irigații, instalații de supraveghere 
de exterior (modernizarea și construirea stațiilor 
de așteptare călători), canalizație curenți slabi; 
amenajare peisagistică; amenajare spații verzi și 
construire sistem de irigații- implementare sistem 
de irigații automatizat pentru spațiile verzi; dotări 
și echipamente.

1,8 MIL. LEI 
PENTRU 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 
„GEORGE 
COȘBUC”

Municipalitatea ploieșteană a câștigat 
o fi nanțare nerambursabilă din 

fonduri europene, în valoare de aproximativ 
1,8 milioane lei, fără TVA, pentru renovarea 
energetică a corpului C2 de la Școala 
Gimnazială „George Coșbuc”.  Contractul de 
fi nanțare a fost semnat, recent, între Primăria 
Ploiești și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației. Proiectul a fost depus 
în cadrul  Programului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR)-Componenta 5-Valul 
Renovării.

Investiția presupune activitățile eligibile 
prevăzute în ghidul de fi nanțare: lucrări de 
reabilitare termică a elementelor de anvelopă 
a clădirii; lucrări de instalare/reabilitare/
modernizare a sistemelor de climatizare; 
reabilitare/modernizare a instalațiilor de 
iluminat în clădire; sisteme de management 
energetic integrat pentru clădire. Lucrările vor 
conduce la scăderea consumului de energie 
primară și a emisiilor de CO2 situate în 
intervalul 30-60% față de nivelul de consum 
prezent.

Primăria Ploiești a inițiat procedura simplifi cată pentru atribuirea contractului de lucrări 
pentru proiectul denumit „Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului 

Ploiești-Cartier Râfov”. Investiția, reamintim, este fi nanțată din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar valoarea contractului de lucrări este estimată la 
19.007.016,00 lei, fără TVA. 
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ACCIDENT LA IEȘIRE DIN PLOIEȘTI, 

ÎN ZONA SENSULUI GIRATORIU 
SUSPENDAT

Accidentul rutier s-a produs la ieșire din 
municipiul Ploiești către sensul giratoriu 
suspendat Păulești, după ce o femeie în vârstă 
de 50 de ani a fost lovită de un auto. „Din 
primele verifi cări a reieșit faptul că, un bărbat 
în vârstă de 31 de ani în timp ce se deplasa 
cu un autoturism pe DJ 102 la un moment 
dat a surprins și accidentat o femeie în vârstă 
de 50 de ani, care se afl a în traversarea părții 
carosabile”, a precizat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. Victima a fost transportată la 
spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. 
Conducătorul autoturismului a fost testat cu 

aparatul etilotest rezultatul fi ind 0. În zona unde 
s-a produs accidentul, trafi cul rutier a fost dirijat 
de către polițiștii rutieri.

ACCIDENT LA FLOREȘTI. TÂNĂR ÎN 
VÂRSTĂ DE 19 ANI, DEPISTAT LA VOLAN 

FĂRĂ PERMIS AUTO
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 

Florești au fost sesizați despre faptul că, pe raza 
localității, s-a produs un accident rutier soldat 
cu pagube materiale. „Din cercetări, a reieșit 
faptul că un tânăr în vârstă de 19 ani, în timp 
ce se afl a la volanul unui autoturism, pe un 
drum public din comuna Florești, la un moment 
dat, ar fi  pierdut controlul asupra direcției de 
deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de 
iluminare publică. În urma evenimentului 

au rezultat doar pagube materiale. Cu ocazia 
verifi cărilor efectuate în bazele de date s-a 
constatat faptul că tânărul nu posedă permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule. 
Totodată, polițiștii au stabilit faptul că la fața 
locului, în momentul incidentului se afl a și 
utilizatorul autovehiculului, un tânăr în vârstă 
de 20 de ani care l-ar fi  lăsat pe tânăr să conducă, 
deși avea cunoștință că acesta nu deține permis 
de conducere”, a anunțat Inspectoratul de Poliție 
Județean Prahova. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de conducerea unui autovehicul fără permis de 
conducere și încredințarea unui autovehicul 
pentru care legea prevede obligativitatea 
deţinerii permisului de conducere.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DEȘI NU ȘTIE DIN CE FONDURI VA REALIZA INVESTIȚIA ÎN 
VALOARE DE 1,2 MILIARDE DE LEI,

Continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU

SCHIMB DE 
PRIZONIERI

E drept că nici ai lui Ciolacu 
nu se simt prea bine. Deh, 

schelete au toți prin dulapuri.
Scopul?
Ori se rupe coaliția ori se 

curăță coaliția. Și prima variantă 
e plauzibilă, dar și a doua. Că 
doar ne-am obișnuit cu loviturile 
cu mantă!

Vedem cine rămâne în picioare 
și ne dăm seama ce și cum.

Trist nu e că se face curățenie, 
ci că se pare că am rămas cu 
aceleași metehne.

Răzbunarea, alegerea 
momentelor de acțiune, in 
funcție de alte interese decât cele 
normale, folosirea instituțiilor 
statului în interes de partid.

Iar ce e mai trist e că noi, 
ceilalți, chiar nu contăm.

Pentru că adevărații prizonieri 
nu sunt cei care urmează a fi  
anchetați din partidele amintite, 
pentru că ei au coajă și la obraz și 
la buzunare, ci NOI!

La sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean 
Prahova a aprobat studiul de fezabilitate și 

indicatorii tehnico-economici pentru varianta ocolitoare 
Bănești-Valea Doft anei. 

În lungime totală de aproximativ 35,8 km, din care 16 
km traseu drum nou, centura pornește din DN 1 (E 60) 
și trece prin Câmpina, Bănești, Telega, Brebu, Șotrile, 
Valea Doft anei, intersectându-se apoi cu DJ 102 I, după 
localitatea Valea Doft anei. 

Consilierii au optat, așa cum au recomandat 
proiectantul și experții tehnici, pentru o soluție care este 
aproximată la 1.209.196.950,312 lei, cu TVA, o medie 
așadar de 33,77 milioane de lei pentru fi ecare kilometru 
de drum.

Această centură ar veni în completarea drumului 
Valea Doft anei-Săcele, pe care Compania Națională de 
Investiții (CNI) s-a angajat să-l construiască și care va 
servi ca variantă spre Brașov la mult-aglomeratul DN1. 
Altfel spus, drumul către Brașov prin Valea Doft anei se 
va desprinde de la Bănești, dar e posibil să există și o altă 
centură prin Câmpina.

Despre resursele fi nanciare nu se cunosc prea multe. 
În HCJ nr. 437/21 decembrie 2022 se arată că „fi nanțarea 
lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat 

și din alte surse de fi nanțare legal constituite,” fără să se 
sugereze explicit vreun program european sau național.

Costurile sunt uriașe pentru a fi  acoperite din alte 
resurse în afară de cele europene. Cu atât mai curios este 
că CJ Prahova a rezervat 98.000.000,00 lei pentru acest 
obiectiv, deși nu are restul fi nanțării. Ce să facă de fapt 
cu acești bani, în afară de a-i epuiza pe alte studii sau 
avize, un fel nesănătos totuși de a toca banii, în condițiile 
în care nu ai restul valorii, de peste un miliard de lei, 
pentru a purcede această investiție de anvergură?

TARIF DE LUX LA CRPVP FÂNTÂNELE
Consiliul Județean Prahova a stabilit costurile de întreținere din 

două centre rezidențiale pentru vârstnici. La unul dintre ele, 
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Fântânele, impresia este că s-a 
pierdut orice legătura cu realitatea. Practic, costurile au fost fi xate la 
8.576 lei/lună pentru fi ecare asistat. Un cost anual așadar de 102. 912 
lei și o medie de 285 lei/zi, cam cât un serviciu hotelier de trei stele, 
să zicem. Organizat pe două componente de servicii sociale, centrul 

are o capacitate totală de 50 de locuri, fi ind destinat categoriei de 
benefi ciari- vârstnici, cărora li se asigură servicii de asistență și îngrijire 
medicală, socială și psihologică, servicii de găzduire, îngrijire personală, 
supraveghere, socializare, recuperare și reabilitare, suport emoțional, 
activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber etc.

La Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru 
Persoane fără Adăpost Puchenii Mari, instituție fără personalitate 
juridică, afl ată în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova, costurile sunt mai mici. Este adevărat, aici 
și condițiile sunt mai modeste. Tariful lunar se ridică la 5.100 lei (61.200 
lei/an, 170 lei/zi).

La Căminul de bătrâni din Ploiești, tariful calculat de data aceasta de 
Primăria Ploiești, se ridică  la 7.527 lei/lună (90.324 lei/an, 250 lei/zi). În 
proiectul de hotărâre, consilierii ploieșteni au detaliat și prețul pe care îl 
vor plăti benefi ciarii serviciilor: 2.200 lei persoane independente, 2.300 
lei persoane semidependente și 2.500 lei persoane dependente. Diferența 
este acoperită de la bugetul local.

CJ PRAHOVA ALOCĂ 98 DE MILIOANE DE LEI 
PENTRU CENTURA BĂNEȘTI-VALEA DOFTANEI, 

FĂRĂ SĂ SPUNĂ LA CE-I VA UTILIZA
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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NOU PROIECT DEMARAT. UNDE? TOT LA CÂMPINANOU PROIECT DEMARAT. UNDE? TOT LA CÂMPINA

Pe data de 20 ianuarie anul curent Primăria Municipiului Câmpina a 
anunțat în cadrul unei conferinte de presă excepționale, în prezența 

reprezentanților primăriei, ai Poliției Locale, ai membrilor Grupului  Țintă 
și cea mai mare parte a presei din municipiu și județene, s-a prezentat încă 
un proiect european accesat cu succes.

De data aceasta vorbim de proiectul intitulat „PLANIFICARE 
STRATEGIGĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPINA”. Obiectivul general este, pe scurt, 

optimizarea și creșterea efi cienței serviciilor publice din localitate, prin 
proceduri care să ducă la reducerea birocraţiei pentru cetăţeni. 

Cum se va face acest lucru atât de cerut de către toţi? Din prezentarea 
făcută de primarul localităţii, domnul  Alin Moldoveanu, afl ăm că se va face  
prin sporirea cunoștinţelor și abilităţilor personalului din autorităţile și 
instituţiile  publice, prin cursuri de formare în domeniul managementului 
calităţii, precum și prin  implementarea ISO 9001.

Mult succes!

Consiliul Județean Prahova a încheiat un acord de parteneriat cu 
Primăria Câmpina și Primăria Bănești în vederea realizării unei 

investiții în infrastructura rutieră, respectiv, așa-zisa centură ocolitoare 
de est a municipiului. În fapt, proiectul se referă la modernizarea unui 
tronson care să fl uidizeze trafi cul înspre Valea Doft anei, în perspectiva 
construirii variantei până la Brădet-Săcele. Dar ca să nu distorsionăm 
realitatea, cităm din documentul care a dus la constituirea parteneriatului 
între cele două unități administrative: „Prin realizarea acestei investiții 
se propune legătura între zona de est a municipiului Câmpina, situată în 
vecinătatea bazinului hidrografi c al pârâului Doft ana și strada Izvoarelor 
-Zona EMON , precum și cu varianta ocolitoare Bănești-Valea Doft anei, 
în zona de intersecție cu Calea Doft anei (pod Telega). Caracteristicile, 
parametrii și datele tehnice specifi c preconizate: sunt propuse două benzi 
de circulație câte una pe sens, cu dimensionarea sistemului rutier proiectat 
pentru trafi c intens și greu, în vederea asigurării continuității, siguranței și 
confortului trafi cului rutier, trotuare, acostamente și piste de biciclete; se 

vor studia două variante de traseu, minim două conexiuni cu intrare-ieșire 
către rețeaua stradală a municipiului Câmpina și conexiunile cu variantele 
ocolitoare Bănești-Valea Doft anei. Se vor asigura protecția drumului 
împotriva inundațiilor și viiturilor, se vor realiza lucrările necesare de 
stabilizare versanți împotriva alunecărilor de teren și a eroziunilor, se vor 
asigura gabaritele pentru poduri, lucrări de artă sau pasaje după caz și se 
va asigura iluminatul stradal tip Led, semnalizarea și marcajul conform 
legislației în vigoare, pe toată lungimea traseului.”

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PARTENERIAT PENTRU 
CENTURA DE EST A 

MUNICIPIULUI CÂMPINA

DOSAR PENAL PENTRU FURT 
CALIFICAT

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 
Blejoi au fost sesizați de către un bărbat, 
despre faptul că din incinta unei unități din 
comuna Bărcănești au fost sustrase mai multe 
bunuri. „În baza sesizării, polițiștii au efectuat 
verifi cări, ocazie cu care au identifi cat și, 
ulterior, depistat o tânără în vârstă de 22 de ani, 
respectiv un minor de 16 ani, care ar fi  sustras 
din incinta societății comerciale mai multe 
materiale feroase”, a precizat Inspectoratul de 
Poliție Județean Prahova. În cauză, polițiștii 
continuă cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat.

TÂNĂRĂ DIN MIZIL, REȚINUTĂ DUPĂ 

CE A FURAT PRODUSE DINTR-UN 

SUPERMARKET DIN PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Secției nr.2 de poliție 

Ploiești au reținut o persoană bănuită de 
săvârșirea infracțiunilor de furt și furt califi cat. 
În fapt, potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova, polițiștii au fost sesizați de 
către un agent de pază al unui supermarket 
din zona de Nord a municipiului, despre faptul 
că o tânără ar fi  sustras produse în valoare de 
aproximativ 900 de lei. „În urma verifi cărilor 
efectuate polițiștii au identifi cat persoana în 

cauză ca fi ind o tânără în vârstă de 26 de ani 
din orașul Mizil. La nivelul unității de poliție 

se afl ă în lucru un alt dosar penal pentru furt 

califi cat în care tânăra ar fi  sustras împreună 
cu prietenul acesteia mai multe produse din 
incinta unei alte unități comerciale”, a precizat 
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
În baza probatoriului administrat față de 
aceasta a fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, urmând să fi e prezentată unității 
de parchet competente pentru luarea unei 
alte măsuri preventive. În cauză, polițiștii 
continuă cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de furt și furt califi cat.
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RAZII PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA. 
SUTE DE MAȘINI CONTROLATE ȘI 

ZECI DE AMENZI 
Polițiștii prahoveni au derulat o serie de 

acțiuni, controale care au vizat inclusiv prevenirea 
principalelor cauze generatoare de accidente, 
precum și combaterea fenomenelor cu impact 
stradal. În acțiuni au fost angrenați polițiști de 
ordine publică și rutieră, dar și din cadrul altor 
structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean 
Prahova, precum Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice și cel Rutier, Poliția 
municipiului Ploiești, Polițiile orășenești Băicoi, 
Boldești-Scăeni, Plopeni și Slănic, dar și Secția 
Rurală de Poliție Cocorăștii Colț. „În cadrul 
acțiunilor din cele trei zile, polițiștii au legitimat 

peste 300 de persoane, fi ind aplicate, în total, 
110 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a 
sancțiunilor este de aproximativ 170.000 de lei. La 
regimul circulației au fost controlate aproximativ 
340 de autovehicule pe drumurile publice 
din județ, fi ind aplicate, în urma neregulilor 

constatate, 60 de sancțiuni contravenționale. 
În vederea depistării conducătorilor auto care 
aleg să pună atât siguranța lor, cât și a celorlalți 
participanți la trafi c în pericol, urcându-se la 
volan după ce au consumat băuturi alcoolice sau 
substanțe cu efect psihoactiv, polițiștii au efectuat 
115 testări cu aparatul etilotest, respectiv opt cu 
cel DrugTest. Ca măsuri complementare, polițiștii 
rutieri au reținut cinci permise de conducere, 
două dintre acestea pentru conducere agresivă în 
trafi c, și au retras 4 certifi cate de înmatriculare”, a 
precizat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. 
Totodată, cu ocazia activităților desfășurate, 
polițiștii prahoveni au constatat și încălcări ale 
normelor de conviețuire socială, fi ind aplicate, 
în acest sens, 37 de sancțiuni contravenționale 
conform Legii nr. 61/1991.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Populația rezidentă a României a scăzut, 
în ultimii 10 ani, cu 1,1 milioane de 

persoane, ajungând la 19.053.815 locuitori, 
arată datele preliminare ale Recensământului 
2022. Majoritatea populației rezidente este de 
sex feminin (9.808,3 mii, reprezentând 51,5%) 
și trăiește în mediul urban (9.941,2 mii, adică 
52,2%).

REGIUNEA CU CEA MAI TÂNĂRĂ 
POPULAȚIE

Vârsta medie a populației rezidente a crescut 
la 42,4 ani (față de 40,8 ani, la recensământul 
din 2011), cu o medie de 44,1 ani la populația 
feminină și 40,6 ani la bărbați, confi rmându-se 
așadar tendința de îmbătrânire. Cea mai tânără 
populație se regăsește în regiunea Nord-Est, 
unde vârsta medie este 40,8 ani, iar la polul opus 
se afl ă regiunea Sud-Vest Oltenia, cu o vârstă 
medie de 43,7 ani.

TELEORMAN ARE CEA MAI 
ÎMBĂTRÂNITĂ POPULAȚIE

Potrivit Institutului Național de Statistică, 
județul Teleorman are cea mai îmbătrânită 
populație, cu o vârstă medie de 46,3 ani. Peste 

45 ani au și populațiile din județele 
Hunedoara (45,5 ani) și Brăila 
(45,3 ani). În județul Ilfov trăiește 
populație tânără, cu cea mai mică 
vârstă medie din țară, de 38,6 ani. 
Sub 40 ani au și populațiile județelor 
Iași (39,2 ani) și Suceava (39,9 ani).

JUDEȚE CARE AU CÂȘTIGAT 
LOCUITORI 

În ultimii 10-11 ani, majoritatea județelor au 
înregistrat scăderi ale numărului de locuitori (39 
din 42 de județe, inclusiv municipiul București). 
Județul Ilfov se distinge cu o situație particulară, 
cu o creștere cu 153,9 mii locuitori, în mare 
parte migrați dinspre București. Doar alte două 
județe - Bistrița-Năsăud și Suceava-au câștigat 
9,8, respectiv, 7,7 mii de locuitori. În valori 
relative, cele mai mari reduceri de populație s-au 
consemnat în Caraș-Severin (-16,6%, respectiv 
cu 49,0 mii persoane mai puțin) și Teleorman 
(-14,9%, cu 56,6 mii persoane mai puțin).

LOCALITĂȚI CARE ȘI-AU MĂRIT 
POPULAȚIA

Sunt trei localități  care au câștigat cel mai mare 

număr de locuitori între cele două recensăminte: 
orașul Popești Leordeni, din județul Ilfov, 
care a ajuns la o populație de 53.431 persoane 
(cu 31.536 persoane mai mult decât în 2011), 
comuna Florești, din județul Cluj, cu o populație 
rezidentă de 52.735 persoane (cu 29.922 persoane 
mai mult decât în 2011) și comuna Chiajna, din 
județul Ilfov, cu o populație rezidentă de 43.584 
persoane (cu 29.325 persoane mai mult decât în 
2011).

Localitățile cu cele mai mari scăderi sunt 
comunele Ciudanovița, din județul Caraș-
Severin (444 locuitori, –32,4% față de populația 
din 2011), Valea Salciei și Mărgăritești, ambele 
din județul Buzău (529 locuitori,-31,8% și 478 
locuitori, -31,4% față de populația din 2011).

ROMÂNIA A PIERDUT 1,1 ROMÂNIA A PIERDUT 1,1 
MILIOANE DE LOCUITORIMILIOANE DE LOCUITORI

UNGARIA NE-A DEPĂȘIT LA CORUPȚIEUNGARIA NE-A DEPĂȘIT LA CORUPȚIE

Cel mai recent raport al Transparency 
International arată că Ungaria este 

percepută drept cea mai coruptă țară din blocul 
comunitar format din 27 de state. Nu trebuie 
să ne bucurăm prea tare că suntem mai jos 
decât vecinii de la vest, fi indcă România vine 
pe poziția a treia la corupție, după Bulgaria. La 
nivel global, țara noastră ocupă locul 63, având 
o schimbare nesemnifi cativă față de datele din 
2021, când a înregistrat 46 de puncte, cu doar 
un punct mai mult decât în 2022. 

Top 3 cele mai puțin corupte state 
din Uniunea Europeană este alcătuit din 
Danemarca, care a obținut 90 de puncte, urmată 
de Finlanda, cu 87 de puncte și Suedia, cu 83. 

Danemarca și Finlanda sunt, de asemenea, în 
fruntea clasamentului mondial, aceasta din 
urmă la egalitate cu Noua Zeelandă-87, în timp 
ce Siria și Sudanul de Sud-13 și Somalia-12, 
completează coada clasamentului.

Cu un punctaj de 28, Rusia are unul dintre 
cele mai slabe rezultate din Europa de Est, 
ocupând locul 137 din 180, la nivel global, iar 
scorul Ucrainei este un pic mai mare, de 33 de 
puncte. Raportul Transparency International 
refl ectă modul în care este percepută corupția 
din sectorul public din 180 de state și este 
realizat prin acordarea de puncte, de la 0 la 
100, în care „0” înseamnă foarte corupt, iar 
100- deloc corupt

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

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

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

„fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
0372.032.313



Nr. 2036 • 2 - 8 Februarie 2023
ACTUALITATE

Pagina 8

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

DIN 2017 ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT, CONSILIUL 
JUDEȚEAN PRAHOVA A CHELTUIT SUME 

MODICE PENTRU INVESTIȚII DE ANVERGURĂ

Din datele de mai sus, observați că nici măcar 
cheltuielile de funcționare, care conțin și unele 
investiții sumare (de întreținere), nu au fost 
realizate sută la sută. Dar pe noi nu acestea ne 
interesează, ci cheltuielile de dezvoltare, cele care 
în fapt duc la modernizarea județului. 

Din grafi c observați, de asemenea, că suma 
cea mai mare utilizată în dezvoltare a fost 
înregistrată în 2022, când și raportul între 
secțiunile „funcționare” și „dezvoltare” este 
aproape la jumătate, comparativ, să zicem, cu toți 
anii anteriori.

CÂTEVA EXPLICAȚII PENTRU 
ACEASTĂ SITUAȚIE

Singurul an când fondurile de dezvoltare 
au fost utilizate peste 50% a fost 2017. Atunci, 
autoritățile s-au „scos”, ca să zicem așa, cu 
proiectul din fonduri europene care privea 
managementul deșeurilor, nefi nalizat în 
exercițiul fi nanciar anterior și trecut cumva 

parțial pentru perioada de fi nanțare 2014-2020. 
Ca cifră absolută, repetăm, cea mai mare sumă 
a fost folosită în anul 2022, dublă sau triplă 
comparativ cu anii luați în analiza de față. 

În rest, vedeți că procentul de realizare a 
investițiilor din secțiunea de dezvoltare este unul 
mic. Explicația constă în faptul că în fi ecare an 
erau prevăzute a se executa niște investiții, dar 
ele se tot amânau de la an la an, pesemne fi e din 
lipsă de interes, fi e din lene, fi e din incompetență, 
fi e din pură birocrație.

Și vă oferim câteva exemple: în 2017, Consiliul 
Județean Prahova a obținut două mari fi nanțări 
prin PNDL II (fonduri guvernamentale), 
respectiv, realizarea a 2,5 km de drum în Valea 
Doft anei și construirea pasajului peste DN1, 
la intersecția cu strada Buda. Dacă la primul 
obiectiv au început lucrările abia în anul electoral 
2020 ( șantierul era aproape gata în 2022), la 
pasaj nu s-a lucrat absolut nimic, investiția fi ind 
scoasă la licitație abia anul trecut. Dar începând 
din 2017 și până pesemne în 2023, cele două 
investiții au fost trecute invariabil în buget, fi ind 
rostogolite din an în an, până în ziua de azi.

La fel s-au petrecut lucrurile și în ceea 
ce privește Casa compozitorului „Paul 
Constantinescu”, din Ploiești, o eternă investiție 
inclusă în buget din 2016 și începută abia anul 
trecut, din fonduri norvegiene.

De asemenea, în 2018 și 2019, au fost obținute 
mai multe fi nanțări europene prin POR 2014-
2020. Ei bine, acestea sunt trecute invariabil 

la secțiunea de dezvoltare, dar nu sunt gata 
nici în ziua de azi respectivele proiecte. Ce să 
spunem, unele nici măcar nu au început. În plus, 
cheltuielile au crescut cu cel puțin 30-40%:

-Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea 1 a Regiunii 
Sud Muntenia, traseul regional 2, tronsonul 
Prahova-DJ 720 (km.15+500- km. 30+000);

-Modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea 1 a Regiunii 
Sud Muntenia,Traseul Regional 3,Tronsonul 
Prahova-DJ 102K, DJ102D, DJ 100C;

-Reabilitarea termică și creșterea efi cienței 
energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie 
Ploiești;

-Extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare unitate de primiri urgențe a 
Spitalului Judetean de Urgență Ploiești;

-Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatorului integrat al Spitalului de 
Obstetrică Ginecologie Ploiești;

-Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Ambulatorului integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești;

-Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Breaza;

-Construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Filipeștii de Târg.

ÎN ANUL 2022 S-A UTILIZAT CEL MAI MARE BUGET ÎN ANUL 2022 S-A UTILIZAT CEL MAI MARE BUGET 
DE DEZVOLTARE, IAR 2017 DEȚINE PRIMUL LOC DE DEZVOLTARE, IAR 2017 DEȚINE PRIMUL LOC 

CA PROCENT DE FOLOSIRE A FONDURILORCA PROCENT DE FOLOSIRE A FONDURILOR

În ultimii doi ani, la Consiliul Județean Prahova am văzut zeci de proiecte depuse și parțial 
acceptate spre fi nanțare fi e din fonduri europene, fi e naționale, fi e din resurse fi nanciare 

proprii. De asemenea, am văzut cifre generoase la capitolul dezvoltare, cel puțin în bugetele 
aprobate și rectifi cate.  Ideea este însă că nu aceste date generale contează, ci cele de la sfârșit de 
an, pe care le regăsim în execuțiile bugetare.

Astăzi, vom face o analiză sumară a acestor 
cifre și veți vedea că, de unde la început 

de an ori după rectifi cări, bugetul de cheltuieli 

la secțiunea de dezvoltare este uriaș, la sfârșitul 
anului, lucrurile nu mai stau deloc așa de bine, 
bugetul de funcționare fi ind de 6-7 ori mai mare. 
Într-un singur an, adică în 2022, bugetul de 
dezvoltare proiectat a fost mai mare decât cel de 
funcționare, dar la capătul a 11 luni, am văzut că 
doar vreo 30,85% din sumele afl ate la dispoziție 
au și fost cheltuite, ceea ce face ca funcționarea să 
fi e mai mare de două ori ca bugetul de dezvoltare.

Explicația: fondurile europene sau cele 

naționale nu sunt utilizate efi cient și avem o 
rostogolire a lor din an în an. Vom lua spre 
exemplifi care situația din perioada 2017-2022, 
atunci când la Consiliul Județean Prahova a fost 
la putere PSD (2017-2020) și apoi PNL (2020 
două luni -2022).

Am extras datele publice din execuțiile 
bugetare aprobate de Consiliul Județean 
Prahova în intervalul menționat, iar situația este 
următoarea:

 Anul 2017
Buget planifi cat
cheltuielile secțiunii de funcționare: 
454.455,51 mii lei
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 
133.366,51 mii lei
Execuția bugetară
cheltuielile secțiunii de funcționare: 
406.658,76 mii lei (89,48%)
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 
72.358,16 mii lei (54,25%)

 Anul 2018
Buget planifi cat
cheltuielile secțiunii de funcționare: 
499.989,82 mii lei
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 
156.672,52 mii lei

Execuția bugetară

cheltuielile secțiunii de funcționare: 

457.487,13 mii lei (91,50%)

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 

64.974,36 mii lei (41,47%)

 Anul 2019
Buget planifi cat

cheltuielile secțiunii de funcționare: 

358.380,52 mii lei

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 

162.685,75 mii lei

Execuția bugetară

cheltuielile secțiunii de funcționare: 

322.046,40 mii lei (89,86%)

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 

47.978,46 mii lei (29,49%)

 Anul 2020
Buget planifi cat
cheltuielile secțiunii de funcționare: 
394.840,45 mii lei
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 
160.074,52 mii lei
Execuția bugetară
cheltuielile secțiunii de funcționare: 
330.871,18 mii lei (83,79%)
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 
51.198,69 mii lei (31,98%)

 Anul 2021
Buget planifi cat
cheltuielile secțiunii de funcționare: 
391.865,38 mii lei
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 
283.272,90 mii lei,

Execuția bugetară

cheltuielile secțiunii de funcționare: 

303.401,61 mii lei (77,42%)

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 

43.690,49 mii lei (15,42%)

          Anul 2022 (la 30 noiembrie)
Buget planifi cat

cheltuielile secțiunii de funcționare: 

464.303,65 mii lei

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 

572.181,68 mii lei

Execuția bugetară

cheltuielile secțiunii de funcționare: 

345.119,69 mii lei (74,33%)

Cheltuieli secțiunea de dezvoltare: 

176.545,96 mii lei (30,85%).
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O COCOAŞĂ O COCOAŞĂ 
DE CARE DE CARE 

GERMANIA GERMANIA 
NU SCAPĂNU SCAPĂ

Din planul schiţat de Daniel B. Shapiro 
pentru Th e Atlantic Council rezultă 

și ce înseamnă un „mare Israel” –este vorba 
despre modul în care a fost prezentat Israelul de 
Alexander Haig, fost secretar de stat în timpul 
administraţiei Reagan și fost comandant al 
trupelor NATO din Europa. Israelul „este cel mai 
mare portavion american din lume, unul care 
nu poate fi  scufundat”, spunea Haig. Acesta ar 
urma să fi e rolul Ucrainei de după război și asta 
sugera și Henry Kissinger, (în mai anul acesta), 
când arăta că Ucraina va fi  cea mai mare putere 
militară convenţională a Europei, un bastion 
american la frontierele Rusiei, chiar și fără 
aderarea formală a NATO.

Această metamorfoză a Ucrainei este cu atât 
mai probabilă cu cât nu Shapiro a lansat ideea 
transformării țării într-un „mare Israel”, ci însuși 
președintele Volodimir Zelenski, cu două zile 
înaintea publicării materialului amintit de către 
Atlantic Council. 

Pe 5 aprilie, președintele Zelenski le spunea 
reporterilor că ţara sa nu va rămâne neutră 
în potenţiale noi confl icte între NATO, UE și 
Rusia. Zelenski a spus atunci că Ucraina nu va 
fi  niciodată ca Elveţia (neutră). „Nu putem vorbi 
despre «Elveţia viitorului». Însă cu siguranţă 
putem deveni un «Israel mare»”, a spus atunci 
Zelenski. 

Ce înseamnă asta? Ucraina „nu va fi  absolut 
liberală, europeană”, a spus Zelenski, așa cum 
este citat de Haaretz, în vreme ce președinţia a 
înlăturat repede această remarcă. „Nu vom fi  
miraţi să avem reprezentanţi ai forţelor armate 
sau ai Gărzii Naţionale în toate instituţiile, 
supermarketuri, cinematografe - vor fi  oameni 
cu arme. Sunt sigur că problema securităţii va 
fi  numărul unu în următorii zece ani”, a spus 
Zelenski. 

Cum se poate împlini planul președintelui 
Zelenski de transformare a Ucrainei în „cel 
mai mare portavion american”? Daniel Shapiro 
propunea mai mulţi pași. 

• Toată populaţia trebuie să joace un rol. 
„Civilii trebuie să-și asume responsabilitatea de a 
respecta protocoalele de securitate și de a contribui 
la cauză. Unii vor ajunge chiar să se înarmeze 
(sub strictă supraveghere) pentru a face asta. 
Mobilizarea amplă a societăţii ucrainene pentru 
apărarea colectivă sugerează că ţara are acest 
potenţial”, scrie Shapiro, amintind de declaraţia 
președintelui Zelenski despre „oamenii care vor 
purta arme în supermarketuri și cinematografe”. 

• Ucraina va trebui să-și transforme serviciile 
secrete într-un mod asemănător cu Israelul, care 
„a investit masiv în capabilităţile informative, 
pentru a se asigura că are mijloacele să detecteze 
și să descurajeze inamicul și, când e nevoie, să-l 
lovească”. 

„Ucraina va trebui să-și modernizeze serviciile 
secrete, pentru a concura cu capabilităţile ruse și 
pentru a se asigura că poate împiedica și respinge 
atacurile ruse.” 

• Parteneriatul de apărare cu SUA este esenţial. 
„Poate că Ucraina nu va adera la NATO în 
curând, dar își va putea aprofunda parteneriatele 
de securitate cu membrii Alianţei și se va putea 
primi ajutor, arme, informaţii și antrenament, 
pentru a-și spori capacitatea de apărare.” 

• Menţinerea instituţiilor democratice este 
ultimul dintre cele opt puncte ale planului 
lui Shapiro pentru transformarea Ucrainei 
într-un „Israel mare”. „Concentrarea constantă pe 
securitate nu a împiedicat menţinerea instituţiilor 
și practicilor democratice fundamentale în Israel. 
Zelenski pare să fi e conștient de această tensiune 
și de faptul că democraţia este o condiţie esenţială. 
El a spus că este imposibilă apariţia unui regim 
autoritar în Ucraina”, scrie Shapiro. 

Să mai spunem doar că Daniel Shapiro a 
lucrat o vreme la fi rma de consultanţă WestExec 
Advisors, înfi inţată în 2017 și considerată un fel 
de cabinet din umbră al neoconservatorilor, gata 
să preia conducerea după plecarea lui Donald 
Trump de la Casa Albă. Firma a fost înfi inţată de 
Antony Blinken, actualul secretar de stat al SUA. 

Ministrul de externe polonez, Zbigniew 
Rau, a indicat că ţara sa vrea să 

înceapă negocieri cu Germania în chestiunea 
reparaţiilor pe care Varșovia le pretinde pentru 
pagubele provocate Poloniei de către  naziști 
în al Doilea Război Mondial, estimate de 
Varșovia la 300 miliarde de euro, informează 
AFP. Zbigniew Rau a afi rmat în faţa presei că 
a semnat o notă diplomatică, exprimându-
și „convingerea că părţile trebuie să ia măsuri 
imediate în vederea unei reglementări juridice 
și materiale permanente, complete și defi nitive 
a consecinţelor agresiunii și ocupaţiei germane 
din 1939-1945”. Nota urmează să fi e transmisă 
șefei diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, 
așteptată la Varșovia pentru a se întâlni cu Rau.

Această reglementare ar trebui să includă 
mai ales „plata de către Republica Federală a 
Germaniei de despăgubiri pentru pierderile 
materiale și non-materiale cauzate statului 
polonez de această agresiune și ocupaţie”, a 
spus Rau. Reglementarea ar trebui să includă, 
de asemenea, plata unei indemnizaţii către 
victimele agresiunii naziste și membrii lor 
de familie, precum și o soluţie sistemică 
la chestiunea bunurilor culturale și a 
documentelor de arhivă poloneze confi scate, a 
adăugat el.

„O asemenea reglementare va permite 
fondarea relaţiilor polono-germane pe justiţie și 
adevăr, va conduce la închiderea unor capitole 
dureroase din trecut și va asigura dezvoltarea 
relaţiilor bilaterale într-un spirit de bună 
vecinătate și de cooperare amicală”, a mai 
declarat ministrul polonez.

Într-un raport publicat la 1 septembrie a.c., 
Varșovia a estimat la 6.200 de miliarde de zloţi 
(1.300 miliarde de euro) pierderile cauzate de 
Germania nazistă în al Doilea Război Mondial. 
Potrivit Germaniei, Polonia a renunţat la 
reparaţii de război în 1953 și a confi rmat în 
mai multe rânduri această renunţare. Berlinul 
a opus aceleași argumente la cererile de 
reparaţii ridicate în trecut de Grecia. În opinia 
opoziţiei liberale poloneze, dezbaterea privind 
reparaţiile de război, relansată de conservatori, 
are mai ales scopuri de politică internă, la un an 
înainte de alegerile legislative.

UN „MARE ISRAEL” ŞI UN UN „MARE ISRAEL” ŞI UN 
„PORTAVION AMERICAN” „PORTAVION AMERICAN” 

LA GRANIŢA RUSIEILA GRANIŢA RUSIEI

Zbigniew Rau

„Rezultatul războiului din Ucraina va fi  o nouă relaţie între Ucraina – care va fi  probabil 
cea mai mare forţă convenţională a continentului – și restul Europei”, spunea Henry 

Kissinger, în discursul său pentru Forumul Economic Mondial de la Davos, în luna mai 2022.
Acum, pe fondul unei contraofensive limitate a Ucrainei considerată un succes, cele spuse de 

Kissinger par să prindă contur. De fapt, conturul a fost dat în nicio lună și jumătate duză invazia 
rusă, în momentul în care administraţia SUA trecuse de ezitările iniţiale și începuse să pompeze 
armament în Ucraina, îndemnând și aliaţii din NATO să facă acest lucru. Atunci, în aprilie, unul 
dintre foștii consilieri ai președintelui Barack Obama, propunea, într-un material publicat de Th e 
Atlantic Council, un think-tank al NATO, un plan pentru transformarea Ucrainei într-un „mare 
Israel”, scria Călin Marchievici.
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Nicoale MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

„Nicio zi fără amenințări din partea Moscovei”, „Rusia fl utură „scenariul ucrainean” în fața Republicii Moldova. Ce l-a înfuriat pe PUTIN ?”, 
„Amenințări la granița cu România. Moscova nu slăbește o clipă regimul de la Chișinău”, „Amenințările curg în valuri de când Republica 

Moldova a început să nu mai respingă total ideea unei alianțe cu NATO”, titrează de o săptămână și mai bine media de pe ambele maluri ale Prutului. 
Deși Chișinăul nu a renunțat la statutul de neutralitate și nu a făcut nici a declarație ofi cială despre o eventuală aderare la NATO, mai multe voci de 
la Moscova nu contenesc aproape zilnic să verse amenințări în adresa Republicii Moldova (indirect și a României) privind o potențială aderare la 
Blocul Nord-Atlantic. Care e motivul și cine sunt apologeții războiului hibrid tot mai înverșunat asupra celui mai pașnic stat de la hotarul estic al UE 
și NATO?

STATUTUL DE NEUTRALITATE SAU O 
ALIANȚĂ GARANTATĂ 

Întreaga pledoarie a Kremlinului, secondată 
de politicieni pro-ruși, a început după ce 
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, 
participând între 16-20 ianuarie la Forumul 
economic de la Davos, s-a pronunțat pentru 
presa occidentală în problema neutralității 
Chișinăului și capacității sale de apărare. În 
cadrul unei discuții, un jurnalist de la Euronews a 
întrebat de „o posibilă apariție în Moldova, într-o 
perspectivă mai îndelungată, a  tendinței de a 
deveni membru NATO”. Răspunsul ad litteram a 
fost: „Simțim cât suntem de vulnerabili. Ucraina 
ne protejează literalmente. Și noi întreprindem 
pași pentru creșterea capacității de apărare, dar 
suntem realiști ce putem face. Suntem o țară 
democratică și trebuie să purtăm discuții, dar e 
necesară susținerea populației pentru acest pas. 
Acum purtăm discuții serioase despre faptul 
dacă ne-am putea apăra singuri în această lume 
nouă, în care vedem că războiul este un pericol 
real”. La aceeași întrebare a jurnalistului de la 
portalul „Politico” răspunsul a fost similar: 
„Există o discuție serioasă despre capacitatea 
noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri 
sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță 
mai mare. Și dacă ajungem, la un moment dat, 
ca națiune, la concluzia că trebuie să schimbăm 
neutralitatea, acest lucru trebuie să se întâmple 
printr-un proces democratic”. Anume aceste două 
fraze deosebitoare – „dacă ar trebui să facem 
parte dintr-o alianță mai mare” și  „trebuie să 
schimbăm neutralitatea” – au și stârnit furtuna. 
Or, dacă discuțiilor și declarațiilor privind 
problema neutralității le-a crescut deja barbă, 
ele fi ind mursecate preponderent de PSRM și 
fostul său lider Igor Dodon în scopuri exclusiv 
electorale, cea a aderării la „o alianță mai mare” 
este enunțată pentru prima dată public de la 
vârful piramidei puterii. 

Un lucru însă ne vedem datori a preciza. În 
ambele interviuri șefa statului nu a pronunțat 
cuvântul „NATO”. De ce atunci în toată 
cotcodăceala politicienilor s-a pus accentul 
aproape exclusiv pe „pericolul aderării la NATO”? 

Până și presa de la  Chișinău a frământat și mai 
frământă aproape fără întrerupere declarațiile 
Maiei Sandu, punând accentul tot pe subiectul 
NATO, și nu pe pericolul unei neutralități 
absolut neasigurate, de nimeni garantată și prin 
nimic consolidată până în prezent! 

AVERTIZAREA CHIȘINĂULUI, O 
CONSTANTĂ A REGIMULUI DE LA 

MOSCOVA 

Criticele au erupt concomitent la Moscova și 
Chișinău printr-o armonizare atât de evidentă și 
deja cunoscută. De la declanșarea invaziei ruse 
în Ucraina și poziționarea Chișinăului de partea 
statului vecin, împotriva războiului, reacţiile 
Moscovei și aliaţilor ei  nu au întârziat să apară 
asupra actualei guvernări și, cu deosebire, a șefei 
statului. Primul care a vizat-o direct pe Maia a fost 
Sandu Andrei Klimov, vicepreședintele Comisiei 
pentru politică externă a camerei superioare a 
Dumei ruse. „Această doamnă are 50 de ani. Așa 
că a locuit în URSS până la 20 de ani. Ar trebui 
să cunoască istoria noastră comună și nu ar 
trebui să încreadă Occidentului soarta poporului. 
Populația ucraineană devine tot mai puțină în 
fi ecare zi, cu grija lui Biden și a europenilor. 
Numărul populației pe teritoriile controlate de 
Kiev este deja de aproape 2 ori mai mic decât era 
în RSS Ucraineană. Pierderile totale în oameni 
depășesc, de altfel, întreaga populație a Moldovei. 
Este într-adevăr Sandu atât de indiferentă față de 
moldoveni și atât de dependentă de Washington, 
servitorii săi europeni, încât e gata să repete 
politica sinucigașă a unor trădători naționali din 
Ucraina vecină precum Poroșenko și Zelenski?”, 
puncta pe 23 ianuarie Klimov pe canalul său de 
Telegram. Mai amintind și Bucureștiul, când 
se întreabă dacă Sandu nu cumva vrea să facă 
din Republica Moldova o provincie a României, 
„cea mai înapoiată țară din NATO”. Klimov mai 
susține că dezastrul Ucrainei a survenit „după 
lovitura de stat pro-occidentală în 2014, anularea 
neutralității constituționale existente până atunci 
și proclamarea ofi cială a cursului de aderare la 
NATO”. 

I-a urmat un alt membru infl uent al Dumei de 
Stat, președinte al Comisiei pentru CSI, Leonid 

Kalașnikov: „Dacă Moldova vrea să-și distrugă 
propriul stat, acesta este cel mai simplu mod. 
Dacă ei cred, la fel ca Finlanda sau Suedia, că vor 
profi ta pe neobservate și rapid de situație și vor 
intra în NATO fără consecințe pentru propriul 
stat, ar trebui să ia aminte că Finlanda are două 
limbi de stat (corect: ofi ciale, fi nlandeza, vorbită 
de 90% din populație, și suedeza, cu 5,4%, dar 
nu rusa, vorbită de 1,1% imigranți între ei – 
N.M.) și își respectă poporul. Iar Moldova are 
Găgăuzia și Transnistria, populate cu vorbitori 
de limba rusă și care și-au exprimat demult 
voința, încă la începutul anilor 1990. În ultima 
perioadă Republica Moldova ne întristează cu 
un șir de decizii. Însă MID-ul nostru știe cum 
să reacționeze la declarațiile președintelui Maia 
Sandu”, susţine Kalașnikov într-un interviu 
pentru Vedomosti.RU.  

De luat în seamă sunt  și declaraţiile Mariei 
Zaharova, purtătoare de cuvânt a lui Lavrov. Că 
Maia Sandu (și nu legislativul sau executivul?!) 
a interzis  utilizarea simbolurilor folosite în 
războiul din Ucraina, că lasă cetățenii în întuneric 
și frig, că se răfuiește cu oponenții, care, în 
interesele poporului moldovenesc (?!), optează 
pentru dezvoltarea relațiilor constructive (?!) 
cu Rusia”, le pune „automat eticheta de agenți 
ai Kremlinului”, că retrage limba rusă „din 
toate domeniile de activitate” (din buletinele 
de vot – N.M.) etc. Sau ale lui Mihail Galuzin, 
viceministru de externe: „După cum arată 
experiența, pomparea nesăbuită a unei țări cu 
arme occidentale sau desfășurarea contingentelor 
NATO pe teritoriul său nu adaugă deloc la 
securitatea acesteia, dimpotrivă, o apropie de 
dezastru. Trista experiență a Ucrainei, cred, se 
vede foarte clar de pe pământul moldovenesc”, 
avertizează Galuzin în contextul cooperării 
Chișinăului cu state din UE și cu NATO în 
sfera de consolidare a sectorului de apărare și a 
apelurilor Maiei Sandu de asigurare cu sisteme 
de apărare antiaeriană.  

Dar să recunoaștem, Rusia nu are nevoie de un 
atac armat, cu trupe militare asupra Moldovei. 
Ea o face din interior, cu „trupele” opoziției pro-
ruse, care reușesc încă să înregimenteze electoral 

NEUTRALITATEA REPUBLICII MOLDOVA 
ȘI REACŢIA 

KREMLINULUI



Nr. 2036 • 2 - 8 Februarie 2023Pagina 11
ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

un segment de neglijat al alogenilor și nostalgicilor după regimul sovietic. 
Ori cum era să lipsească din corul criticilor Igor Dodon, liderul „de onoare 
al socialiștilor? Liber nu numai la plimbări, dar și la gură sub regim de 
control judiciar, cel mai înverșunat promotor al „neutralități absolute”, se 
crede obligat să o învinuiască pe Sandu că „își implementează scenariul 
în Moldova, iar aderarea la NATO este unul dintre punctele sale”, după 
ce la Davos „s-a întâlnit inclusiv cu fi ul miliardarului Soros, care a adus-o 
la putere”.  Și că prin ultimele declarații arată că „acționează la ordinele 
stăpânilor săi de peste mări, împotriva intereselor țării și ale poporului. 
Maia Sandu continuă să atragă Moldova în NATO contrar neutralității 
prevăzute de Constituție și a voinței poporului moldovenesc, care este 
categoric împotriva aderării la această structură militară. Cetățenii 
noștri vor să mențină neutralitatea și pacea, după cum arată rezultatele 
numeroaselor sondaje de opinie publică, și nu vor fi  niciodată de acord 
să devină carne de tun pentru NATO în lupta împotriva Rusiei”, își apără 
aliații Dodon.  

PAȘNICI, DAR VULNERABILI, LA MILA KREMLINULUI

Odată cu invazia rușilor în Ucraina, problema neutralității a devenit 
la Chișinău  unul dintre cele mai disputate subiecte. În noul context al 
securității regionale statutul neutralității e pus la îndoială chiar și de 
ministrul apărării, Anatolie Nosatîi. „Statutul nostru de neutralitate ne-a 
lăsat de unii singuri și cu un sistem de apărare care nu este relevant situației  
actuale”, consideră Nosatîi. Și alți analiști politici vorbesc deschis despre 
inefi ciența neutralității și aderarea la NATO. Fost reprezentant al Moldovei 
la ONU, Alexei Tulbure: „Rusia atacă anume state neutre. Statutul de 
neutralitate în Europa de Est nimic nu înseamnă. El nu poate fi  transformat 
în instrument de consolidare a securității naționale, în timp ce calitatea de 
membru la NATO dă asemenea garanții directe”. Tulbure nu vede de ce 
declarațiile Maiei Sandu ar fi  pus pe jar Kremlinul și opoziția de la Chișinău, 
ea a spus doar că există asemenea discuții, ceea ce nu putem, nega. Or, 
discuții sunt purtate de mai demult pe multe platforme de dezbatere, și 
nu sunt provocate de autorități. „Atâta vreme cât nu suntem într-o alianță 

occidentală de securitate vom rămâne vulnerabili și la mila forțelor 
invadatoare”, crede și fostul ambasador la Washington Igor Munteanu. 
„Din acest război nimicitor din Ucraina trebuie să tragem lecțiile necesare 
și să mergem spre o alianță de securitate colectivă. Acolo este locul nostru 
și, evident, această alianță se numește NATO”.

Altminteri, Maia Sandu a fost totdeauna atentă la orice declarații ce ar 
putea provoca Moscova, declarând (în pofi da unor critici de la Kiev) de 
mai multe ori că Moldova e o țară pașnică. „Însă propaganda rusă a reușit 
să convingă o parte din populație că neutralitatea înseamnă să investești 
în sectorul tău de apărare, să nu faci nimic, căci nu ai capacitatea de a te 
apăra, ceea ce e greșit”, mai reitera șefa statului pentru „Politico”. Da, dânsa 
s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la New York, 
în timpul Adunării Generale a ONU din septembrie trecut. Și ministrul de 
externe, Nicu Popescu, a participat la reuniunea NATO de la București – 
prima dată când un ofi cial de la Chișinău participă la o ședință ministerială 
NATO, la care aliații au reconfi rmat sprijinul pentru țara noastră. Dar 
poate cea mai înțeleaptă mișcare în acest context nu ar fi  o înțelegere ad-
hoc între România și Ucraina de a stabili hotarul comun pe linia actuală 
EUBAM?  Ca să nu-i zicem Unire sau reîntregirea României în hotarele de 
până la 19 40? 

Dar despre asta în unul dintre numerele viitoare.

Andrei Klimov și Leonid Kalașnijkov 
amenință Chișinăul cu scenariul ucrainean

PRIMELE CINCI CAMIOANE CU LEMN DIN ROMÂNIA 
URMEAZĂ SĂ AJUNGĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

MINISTRA MEDIULUI:

Lemnele vor fi  distribuite solicitanților din raioanele Glodeni și 
Cantemir, a declarat pentru Radio Moldova, ministra Mediului 

Rodica Iordanov.

„2100 metri cub de lemn, atât de esență moale, cât și tare se procură 
pentru Republica Moldova. Primele cinci camioane urmează să ajungă în 
Republica Moldova. La prima etapă se face distribuirea pentru raioanele 
Glodeni și Cantemir, din cauză că, în aceste localități este o suprafață 
redusă de teren împădurit, acest lemn va fi  transportat către primărie, 
respectiv, primăria va distribui lemnul persoanelor care sunt pensionare 
peste vârsta de 70 de ani, veteranilor de război, persoanelor care au 
refugiați la întreținere”, a spus Rodica Iordanov.

De asemenea, ministra Rodica Iordanov a mai menționat că Agenția 
Moldsilva dispune de 70 de mii de metri steri de lemn iar populația poate 
să se adreseze la cele mai apropiate întreprinderi silvice pentru a procura 
cantitatea necesară.

Primele cinci camioane cu lemn pentru încălzire din România 
urmează sa ajungă în Republica Moldova. Lotul face parte din cei 

2100 de metri cubi de lemn cumpărat din țara vecină, cu sprijinul Înaltului 
Comisariat a Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, scrie 
Radiomoldova.md.

Republica Moldova își poate în sfârșit 
cunoaște populația reală. O nouă 

metodologie internațională de calcul al populației 
cu reședința obișnuită, implementată de Biroul 
Național de Statistică (BNS) al Republicii 
Moldova, cu susținerea Fondului Națiunilor 
Unite pentru Populație (UNFPA) din Moldova 
și Swiss Cooperation in Moldova, ne arată că 
în prezent în Republica Moldova locuiesc 2,6 
milioane de cetățeni.

Aceasta este o veste tulbure având în vedere 
că R. Moldova în anul 1994 avea o populație de 
4,3 milioane, dar și pentru cei care au emigrat 
în Europa în căutarea unui trai mai bun, dar 
care au lăsat în urmă o țară care se afl a într-un 
evident declin demografi c.

În anul 1994, când Republica Moldova 
a obținut independența, populația țării era 
estimată la 4,3 milioane de oameni. În decursul 
acestor 30 de ani, numărul cetățenilor care 
locuiesc în țară a scăzut cu 1,7 milioane. Această 
scădere este atribuită în mare parte emigrării 
masive a moldovenilor în Europa, în căutarea 
unui trai mai bun.

În 30 de ani, Moldova a pierdut mai mulți 
oameni decât în toate războaiele în care a fost 
implicat acest teritoriu în ultimii 500 de ani.

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație 
(UNFPA) din Moldova a subliniat importanța 
acestei metodologii în planifi carea politicilor 
și a serviciilor sociale, precum și în elaborarea 
de prognoze demografi ce. UNFPA a susținut 

implementarea acestei metodologii în colaborare 
cu Swiss Cooperation in Moldova.

Sursa: timpul.md

ÎN REPUBLICA MOLDOVA LOCUIESC 2,6 MILIOANE DE OAMENI
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IMBECILIZAREA, CEA MAI GRAVĂ PROBLEMĂ A LUMII 

Consensul asupra acestui declin este acum 
fără echivoc. Toate studiile psihometrice 

din lume arată o scădere a coefi cientului intelectual 
începând cu anul 2000. Cu cât este mai mare nivelul 
IQ-ului național, cu atât este mai mare căderea. 

În afară de studiile psihometrice, acest lucru 
demonstrează şi empirismul. Un adolescent de 14 
ani înţelege în medie ce ar fi  înţeles un copil de 10 
ani născut înainte de 1975. Unul dintre simptomele 
acestei regresii este pierderea vocabularului, 
semnalată de numeroase studii începând cu 2017. 

Adevărata dramă relevată de această sărăcire este 
cea a difi cultăţii de memorare pentru generaţiile în 
devenire. 

Filmul „Idiocracy” (Mike Judge, 2007) 
constituie, din acest punct de vedere, o pildă 
profetică. Scenariul spune povestea unui cuplu 
care înregistrează un IQ remarcabil de 130 fi ecare, 
care aşteaptă să se reproducă după ce-şi vor atinge 
toate obiectivele profesionale şi materiale. Acum 
nu este niciodată momentul. Până în ziua în care 
se hotărăsc în cele din urmă să facă pasul. Dar apoi 
trebuie să facă faţă ceasului biologic al unuia şi 
resemnării libidoului celuilalt. Ingineria asistată a 
fertilității vine prea târziu pentru ei. În acest timp, 
cazurile sociale se reproduc exponențial şi ajung 
să conformeze o combinaţie de defecte ereditare. 
Toți inapţii pot rezolva cele mai de bază probleme 
pentru supravieţuirea speciei, cum ar fi  gestionarea 
colectării reziduurilor.

În această societate idiotizată, obezitatea a 
devenit normală, oamenii consumând doar băuturi 
dulci. Statul nu poate rezolva probleme simple, cum 
ar fi  irigarea terenurilor sau gestionarea deşeurilor. 
Pornografi a se clasează ca o cultură, iar locurile de 
sex rapid preiau locurile de fast-food. Elitele sunt 
formate din contra-elite. Un pic ca în sistemul 
şcolar actual, unde fruntaşii clasei sunt percepuţi 
ca învinşi. Deciziile politice sunt toate mai fatale şi 
mai contraproductive unele decât altele. 

Coincidenţele cu realitatea noastră sunt 
tulburătoare, deşi hiperfertilitatea săracilor este 
un clişeu al secolului al XX-lea. Scăderea în ţările 
bogate afectează acum toate clasele sociale. La 
aceasta trebuie adăugat că clasele socio-economice 
sunt doar parţial corelate cu nivelul socio-academic. 
Însă asocierea dintre sărăcie şi fertilitate se bazează 
pe un izvor antropologic care şi-a avut rațiunea de 
a fi . Într-o familie săracă şi/sau tradiţională, resursa 
principală este cea umană, ca sursă de muncă, 
putere, identitate. Acesta este cazul încă în multe 
ţări emergente, chiar dacă scăderea fertilității se 
observă peste tot. 

Unii specialişti apropiați tezelor eugenice califi că 
drept fertilitate disgenică hiper-reproducerea între 
„săraci”. Cu toate acestea, existenta unui marker de 
diferență genotipică (inteligență moştenită) nu a 
fost demonstrată defi nitiv. 

Pe de altă parte, inteligența fenotipică sau 
inteligenţa dobândită este măsurabilă. Şi este cea 
care a explodat cu îmbunătăţirile notabile ale 
calităţii vieții, începând de la revoluția industrială. 

Acest salt calitativ în sapiens se datorează 
„efectului Flynn”, numit după economistul 
neozeelandez James Flynn (28 aprilie 1934-11 
decembrie 2020). Este vorba de o creştere continuă 
a coefi cientului intelectual datorită conjuncţiei 
securitătii alimentare, accesului la educatie şi, în 
general, a unui climat propice dezvoltării cognitive.

Intrarea în secolul XXI marchează un 
regres pentru dezvoltarea inteligenței umane. 

În Danemarca, unde IQ-ul celor înscrişi este 
înregistrat din 1959, s-a observat că, între 1959 şi 
1989, a crescut cu trei puncte pe deceniu. Cu toate 
acestea, între 1989 şi 1998, acelaşi IQ a marcat o 
primă regresie, înjumătățindu-și practic progresia 
la +1,6 puncte. Din 1998 declinul este de -2,7 pe 
deceniu. Acest studiu şi altele converg asupra 
faptului că „efectul Flynn” este defalcat. Societăţile 
prospere au cedat într-un timp foarte scurt unei 
dinamici involutive. 

Imbecilizarea ar fi  multifactorială. Rolul 
perturbatorilor endocrinologici produce efecte 
neurologice. Este dovedit. Masivitatea metalelor 
grele din alimente, inclusiv alimentele bio, aerul 
respirat ar provoca boli ale creierului. Ar exista de 
asemenea în societățile bogate, matrice de conduită 
instalate, precum întârzierea intrării în viața adultă 
prin dispariția ritului de trecere şi o serie întreagă de 
prescripții psihologizante constând în prelungirea 
timpului „copilăriei”. Pe scurt, o întreagă formă de 
educație s-a îndreptat către regresie producând o 
formă structurală de întârziere la maturizare şi deci 
intelectuală.

Şi apoi există coincidenţa declinului inteligenţei 
umane concomitent cu transferul abilităților sale 
către inteligenţa maşinii. Izolarea oamenilor în 
2020 va marca dezvoltarea inteligenţei artifi ciale. 
Ceea ce mai rămăsese din operaţiile mentale încă 
în sarcina umanilor le-a fost luat. O funcţie printre 
altele fundamentală, spaţializarea, este moartă. 
GPS-ul „opreşte anumite părţi ale creierului”, 
scrie un studiu al Colegiului Universităţii din 
Londra (UCL), publicat de Nature Comunications 
(1) pe 21 martie 2017. Expertul în tehnologia 
informaţiei Nicholas Carr susţine că enumeră în 
cartea sa „tot ce face internetul creierului tău” (2) 
(Norton&Company Publishing, 2020). La aceasta 
trebuie adăugat efectul hipnotic al instrumentelor 
care creează dependenţă, precum canalele de 
streaming, confuzia dintre fi cţiune şi realitate, 
scăderea capacităţii de concentrare în lectură etc. 
Ar fi  foarte ingenios să ne gândim că toate acestea 
nu provoacă cicatrici evolutive. 

În faţa unei astfel de agresiuni asupra creierului 
uman, şcoala ar trebui să fi e o fortăreaţă. Dar asta 
fără a conta pe impunerea a doi ani de dezertare 
şcolară sau semi-dezertare din cauza izolării covid. 
Ar fi  fost de aşteptat ca elevii din ţările emergente, 
mai puţin expuşi la consumul instrumentelor 
tehnologice, să reprezinte un rezervor de creiere 
nedeteriorate. Dar politica de sărăcire a trecut 
pe acolo. În februarie 2021, un raport al Băncii 
Mondiale a diagnosticat: „Criza covid a exacerbat 
creșterea preţurilor la nutriţie pentru cele mai 
sărace populaţii din lume. De-a lungul anului 
trecut, Covid-19 a dezarmat securitatea economică, 
sanitară şi alimentară, împingând 150 milioane 
de persoane la extrema pauperizare”, se arată în 
comunicat. Prin Covid-19 trebuie să înţelegem nu 
virusul ca atare, ci măsurile iresponsabile cărora a 
servit drept pretext pentru implementare.

 Cu o lună înainte, un raport al aceleiaşi 
organizaţii(3) a cifrat costul abandonului şcolar ca 
pondere din PIB pentru ţările sărace. Raport care 
nu a prosperat mai mult din punct de vedere al 
conştientizării: „Din cauza proceselor de învăţare şi 
a creșterii abandonului şcolar, această generaţie de 
elevi va pierde un miliard de euro din venituri, mai 
mult sau mai puţin 10% dinPIB-ul global, iar ţările 
vor cădea, fără posibilitatea de a ajunge din urmă, în 
ceea ce priveşte obiectivul lor de reducere a Learning 

Poverty, cu riscul de a creşte potenţial sărăcia cu 
63%”. Learning Poverty este un instrument statistic 
dezvoltat de UNESCO, pentru a măsura nivelurile 
de analfabetism în ţările cu venituri medii şi mici. 
Şi veştile nu sunt bune. 

Carlos Felipe Jaramillo, vicepreşedinte al Băncii 
Mondiale pentru America Latină, a estimat, pe 3 
iunie a.c., că criza educaţiei din America Latină este 
fără-precedent: următoarea generaţie „va fi  mai 
puţin productivă şi va avea mai puţine oportunităţi”. 
În medie, în America Latină, copiii au pierdut 1,8 
ani de şcolarizare, potrivit UNESCO. În unele ţări 
precum Panama, unde şcoala a fost închisă din 
martie 2020 până în 2022, peste 20% dintre elevi au 
abandonat defi nitiv băncile. Adică sute de milioane 
de noi săraci, cu un efect epigenetic ca bonus. 

Himerele ultimelor două decenii se 
caracterizează mai ales prin negarea maleabilității 
evolutive a speciei umane, ca pentru orice altă specie 
animală. De exemplu, hormonii sunt administrați 
în mod legal copiilor la pubertate sau prepuberi, 
pentru a normaliza posibila disforie de gen, într-
un context în care efectele cauzate de perturbatorii 
endocrinologici fac obiectul unei abundente 
literaturi ştiinţifi ce. În acelaşi spirit, cufundaţi în 
ideea că identitatea este legată de perceptia de sine, 
este imposibil să nu ne punem întrebarea despre 
rolul acestor perturbatori endocrinologici în care 
suntem cufundaţi de zeci de ani, confruntaţi cu 
creşterea sindromului de nediferenţiere sexuală. 

La toţi aceşti factori se adaugă şi normalizarea 
consumului de canabis. Or, toate studiile asupra 
tetrahidrocannabinolului (THC) arată leziunile 
ireversibile ale creierului, pe lângă promovarea 
anumitor boli psihiatrice, inclusiv schizofrenia. 
Legalizarea sa şi campania de legitimare socială 
care o însoţeşte sunt cu atât mai îngrijorătoare. 

Această asociere a prostiei şi nebuniei este 
semnul idiocraţiei, cruzimii şi răutăţii care nu 
suferă nicio sancțiune morală. Dimpotrivă. Sunt 
încurajaţi. Cetăţenia se mişcă într-un univers 
semnifi cativ foarte sărac, care afectează strict 
funcţia excitantă a plăcerii. De exemplu, în Liban, 
în 2019, înainte de izolare, milioane de tineri au ieşit 
în stradă pentru a protesta împotriva guvernului, 
deoarece statul dorea să impună o plată de 20 de 
cenţi pentru utilizarea WhatsApp. Niciodată în 
istoria corupţiei din Liban nu avuseseră loc astfel 
de proteste.

În Occident, principalele ziare au optat, încă 
din anii 90, pentru scrierea în „easy”. Fără cuvinte 
„complicate”, nuanţa este considerată bombastică. 
Realitatea nu vine cu gri. Complexitatea lumii 
cedează unei naraţiuni instalate. Propoziţiile 
scurte sunt obligatorii. Este domnia demagogiei 
intelectuale. 

Note: 
(1)https://www.nature.com/articles/ ncomms14652; 21 martie 2017 
(2) Th e Shallws: what the Internet is doin to our brains, https://

www.amazon.fr/ Shallows-Internet-Doing-Brains-Englis
(3)https://www.worldbank.org/en/news/ immersive-story / 2021 / 

01 /22/urgent-eff ective-action-required-to-quell-the-impact-of-

covid-19-on-education worldwide, 22 ianuarie 2021.

Toate studiile psihometrice din lume arată o scădere a coefi cientului intelectual începănd din 
anul 2000. Dintre toate ameninţările existenţiale, lipseşte una din toate agendele. Și totuşi ea 

determină viitorul speciei noastre. Este vorba despre declinul global al coefi cientului de inteligenţă 
(IQ). De el depinde viitorul ştiinţei, culturii, capacităţii de a înţelege lumea, notează jurnalista şi 
eseista Teresita Dussart, corespondentă La Libre Belgique în Argentina. 
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În urmă cu vreo doi ani, canalul de televiziune National Geographic a 
difuzat, în cadrul emisiunii „Secretele istoriei”, un cutremurător fi lm 

privind experienţele medicale pe oameni. Auzisem până acum doar despre 
nefericiţii care, în timpul celui de-al doilea Război Mondial au fost supuși, 
în lagărele germane ale morţii, la cele mai odioase încercări de către călăi 
care aveau diplomă universitară de medic. Iată însă că istoria poate produce 
oricând surprize. Și multe evenimente petrecute în perioada Războiului Rece 
constituie asemenea surprize. 

Dezvăluirile făcute de National Geographic se referă la activităţi desfășurate 
în Marea Britanie și, de către CIA, pe teritoriul american și în Germania 
de Vest. De fapt asemenea dezvăluiri au o oarecare vechime. La ordinul 
Congresului SUA, William Colby, directorul CIA, a prezentat acţiunile pe 
care CIA le întreprinsese, abătându-se de Ia normele legale, în perioada 
1950-1974. Raportul său de 693 de pagini a devenit cunoscut sub numele 
„Bijuteriile de familie” (Family Jewels) și a generat o furtună în Agenţie, Colby 
fi ind acuzat în șoaptă că spală rufele murdare în public și chiar că ar fi  agent 
sovietic. După mai bine de trei decenii, la 25 iunie 2007, raportul lui Colby a 
fost desecretizat și pus la dispoziţia publicului.

Unul dintre capitolele acestui raport se referă la Proiectul MKUltra, care 
viza controlul asupra minţii, spălarea creierului, inducerea unor modifi cări 
comportamentale, desfi inţarea personalităţii umane și subordonarea ei prin 
comenzi transmise de un coordonator. 

Dar nu doar televiziunea a produs asemenea dezvăluiri. A apărut, în limba 
română, volumul semnat de Gordon Th omas intitulat „Annele secrete ale CIA 
— Tortură, manipulare, arme chimice”, volum care în mare parte se referă la 
aceleași experienţe făcute la comanda CIA pe fi inţe umane. Din acest volum 
vom extrage în continuare unele date. Și pentru a nu lăsa nici un dubiu asupra 
conţinutului experimentelor efectuate în cadrul proiectelor CIA, precizăm că 
în multe cazuri erau folosiţi „subiecţi de unică folosinţă”, mai exact oameni 
care dacă nu mureau în timpul tratamentului erau uciși imediat după aceea. 

Cine erau nefericiţii care înainte de moarte trebuiau să treacă prin toate 

chinurile iadului sub ochii indiferenţi ai unor medici care uitaseră că primul 
principiu al meseriei lor este „Să nu faci rău” (Primum non nocere)? Erau 
deţinuţi încarceraţi în Germania Occidentală pentru că fuseseră ofi ţeri SS 
sau Gestapo, erau norvegieni care îi susţinuseră pe naziști (quislingi), erau 
fugari din Est adăpostiţi in lagărele de refugiaţi. Aceștia din urmă puteau fi  
uciși pe motiv că erau „indivizi de loialitate îndoielnică sau bănuiţi a fi  agenţi 
dubli sovietici”. 

A nu se crede cumva că, într-un act de așa-zisă dreptate înfăptuită sub 
Legea Talionului, doctorii americani veneau să răzbune crimele comise 
de medicii naziști sau japonezi. Nici pe departe. La Fort Detrick, statul 
Maryland, unde se creau și se testau cele mai temute arme bacteriologice și 
chimice „savanţii americani erau asistaţi de oameni de știinţă japonezi” (...) 
care „în schimbul totalei imunităţi pentru crimele lor de război dezvăluiseră 
toate testele pentru armele biologice pe care le făcuseră pe prizonierii inamici 
în timpul celui de al doilea Război Mondial”. 

De asemenea, în faza fi nală a războiului și imediat după acesta, în cadrul 
operaţiunii Paperclip, au fost aduși în SUA peste șapte sute de cercetători 
naziști, inclusiv unii dintre aceia care făcuseră experienţe pe oameni în 
lagărele de concentrare. Așa se face că la Fort Detrick a lucrat și Kurt Blome, 
unul dintre conducătorii programului biologic nazist, acuzat în Procesul de la 
Nurnberg.  În 1943 acesta omorâse mii de oameni în lagărele de concentrare, 
în experimente în timpul cărora le injectase ciuma, antraxul și alţi microbi 
mortali. În 1951 la Fort Detrick el lucra „cu aceiași agenţi biologici pe care îi 
folosise în lagărele de concentrare”.  Alături de indivizi precum Kurt Blome 
lucra și Frank Olson, director adjunct al Sectorului „Operaţii speciale” al CIA. 

La începutul anilor ‘50, Frank Olson a făcut mai multe vizite în Germania, 
în cadrul operaţiunii „Artichoke”, în care se experimenta folosirea drogurilor 
pentru interogatorii.  În cadrul unei noi vizite în Germania, din august 
1953, a fost martor la studierea efectelor unor medicamente în interogarea 
și torturarea unor deţinuţi sovietici și a unor persoane suspectate a fi  agenţi 
dubli. A fost profund impresionat și a mărturisit unui coleg că ar vrea să 
plece din sistem. Colegul a raportat starea de spirit a lui Olson. Lui Olson i 
s-a recomandat să meargă la New York pentru un consult medical, dar acolo 
a fost drogat și aruncat de la etajul 10, pe fereastra hotelului din Manhattan 
unde locuia.  În 1975, guvernul a admis că Olson a fost drogat cu LSD fără 
știrea lui și a oferit familiei 750.000 de dolari în cadrul unei înţelegeri în afara 
tribunalului. 

Fiul lui Olson, Eric, consideră că tatăl lui a fost ucis pentru „a proteja” 
poporul american de cunoașterea faptului că propriul său guvern a preluat și 
a extins experimentele naziste privind controlul asupra minţii umane, tortura 
psihologică și războiul chimic și că efectua aceste experienţe, asemenea 
naziștilor, pe subiecţi care nu aveau știinţă de tratamentul care li se aplica, 
pe deţinuţi sau pe oameni “dispensabili” până se ajungea în faza terminală.

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:

* Toate bolile interne infecțioase care duc la stări 
febrile se tratează cu 30 picături pe zi.
* La menopauză, timp de un an, zilnic 10 
picături.
* Se recomandă la infl amarea prostatei, zilnic 30 
de picături.
* La hipertensiune, zilnic, 30 de picături până la 
vindecare.
* La infl amarea rinichilor și fi catului, de două 
ori pe zi, câte 40 de picături puse într-un pahar 
de 100 ml apă caldă. Se repetă până la vindecare.
* La angină, faringite, gripe sau pentru evitarea 
unor complicații, zilnic, de două ori câte 40 de 
picături puse în 200 ml apă caldă și zilnic de mai 
multe ori gargară.
* În cazul ulcerului de stomac sau enterite, 40 
picături de tinctură puse în 100 ml lapte cald. Se 
bea pe stomacul gol.
* Bătăturile și cheratitele sunt tratate în felul 
următor: dacă este posibil, înainte de culcare 
îmbibăm o bucată de vată în tinctură de propolis 
și o așezăm pe locul dureros. Ziua, putem folosi 
alifi a de propolis (atenție, cheratitele rămân încă 
dureroase zile întregi).
* La afecțiunile pielii, dacă pacientul suportă 
spirtul, locurile bolnave sunt frecate cu tinctură. 
Afecțiunile dispar repede (în cazul când spirtul 

nu este suportat, propolisul trebuie amestecat 
într-o cremă).
* În 100 ml de apă caldă adăugăm 40-50 picături 
de tinctură de propolis și după bărbierit ne 
spălăm pe față.
* În cazul TBC-ului pulmonar, folosim de trei 
ori pe zi câte 30 de picături și, săptămânal, de 
două ori facem inhalații. Cu ocazia inhalației, la 
1/4 litru de apă fi erbinte adăugăm 100 picături 
de tinctură.
* Omul beat se poate trezi din beție dacă îi dăm 
100 ml apă rece, cu 50 picături de tinctură.
* Dacă avem boli micotice între degete, locurile 
bolnave sunt unse cu tinctură.
* Dacă avem dureri de stomac, se recomandă 
să bem 100 ml de apă cu 50 picături de 
tinctură. Durerile ne lasă repede. Compoziția 
este recomandată și în cazul parazitozelor 
intestinale, zilnic de două ori, pe stomacul gol.
* La dureri de măsele, punem o vată îmbibată 
cu tinctură (propolisul curat pus pe gingia 
dureroasă sau pe măseaua cariată alină durerea 
și împiedică infecția).
* Tinctura se poate folosi în cazul rănilor vechi. 
Rana trebuie spălată cu extracție de lipan, apoi 
ungem de mai multe ori cu tinctură de propolis. 
După o perioadă scurtă, edemele și durerile 

dispar.
* Tinctura se folosește și în cazul arsurilor de 
gradul 1. Rana trebuie unsă de mai multe ori 
cu tinctură. În aceste cazuri, nu se formează 
vezicule.
* Tinctura se poate folosi în cazurile când 
medicamentele făcute din plante sau din 
ingrediente sintetice nu dau rezultate. Nu se 
recomandă în cazul persoanelor alergice. Cei 
care sunt sensibili la propolis nu le folosesc.
* Băutură cu propolis: Se recomandă mai mult 
datorită infl uenței sale pozitive în prevenirea 
bolilor în perioadele reci! Radem 15-20 g 
propolis solid și îl introducem într-un litru 
de pălincă de bună calitate. După ce am pus 
capacul, soluția se agită de mai multe ori. 
Peste câteva săptămâni, vom obține o băutură 
amăruie. Se bea un păhărel, înainte de culcare.

Sursa: formula-as.ro

Alte întrebuințări decât cele pe care le știți

TINCTURA DE PROPOLIS

EXPERIMENTE MEDICALE PE OAMENI 

Operaţiunea PaperclipOperaţiunea Paperclip
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TENISUL ROMÂNESC ARE VIITORTENISUL ROMÂNESC ARE VIITOR

Tenisul este un sport individual care cere 
mari eforturi nu doar din partea celor care 

îl practică, ci și (sau mai ales, cel puțin la început) 
din partea părinților sau a celor care îi susțin pe 
copiii care se visează că într-o bună zi vor călca 
pe urmele lui Roger Federer sau Simona Halep. 

La fi nele acestei săptămâni, echipa masculină 

a României va juca în Davis Cup în Th ailanda, dar 
trebuie să recunoaștem că nu avem, din păcate, 
un jucător în topul primilor 200 din lume. Cea 
mai bună rachetă a României,Nicholas David 
Ionel, a câștigat duminică cel de-al 10-lea trofeu 
al carierei și cum potențialul tânărului jucător 
este unul ridicat, ne dorim ca și la masculin 
să avem un sportiv în topul mondial. La fete 
avem 5-6 jucătoare care sunt clasate în prima 
sută WTA, Giulia Safi na Popa a fost fi nalistă 
la turneul Le Petit As din Franța (un adevărat 
Campionat Mondial al juniorilor), iar viitorul să 
sperăm că ne va menține cel puțin la acest nivel.

Tot la fi nele acestei săptămâni, România va 
evolua la ediția 2023 a Winter Cups by Dunlop, 
rezervată categoriilor U 14 și U16, ultimele 
antrenamente efectuându-se la Centrul Național 
de Tenis din București în primele două zile ale 
săptămânii.

La categoria U14 băieți, România va juca la 
Bari (Italia), unde mai sunt prezente formațiile 
reprezentative din Belgia, Italia, Lituania, 
Slovenia, Elveția, Albania, Danemarca, Georgia 
și Irlanda, din lotul nostru făcând parte și 
prahoveanul Niță Eric Maximmilian, campionul 
en-titre al țării.

Așadar, tenisul românesc are și viitor. 

Primăria Municipiului Ploiești informează 
că a predat Companiei Naționale de 

Investiții S.A. terenul unde se vor executa 
lucrările pentru construirea viitoarei săli de 
sport a Colegiului Economic “Virgil Madgearu”.

Municipalitatea ploieșteană a derulat 
procedura de predare a amplasamentului 
necesar edifi cării construcției amintite, deoarece 
Compania Naţională de Investiții a emis ordin 
de începere pentru elaborarea documentațiilor 
tehnice aferente investiției, respectiv: Pth 
– Proiect Tehnic și DTAC – Documentație 
Tehnică pentru obținerea Autorizației de 
Construire. În cadrul proiectului, Consiliul 
Local al Municipiului Ploiești va asigura 
fi nanțarea cheltuielilor pentru racordurile la 
utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz 
sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Reamintim că autoritatea publică ploieșteană 
a depus la Compania Naţională de Investiții 
S.A. solicitarea pentru includerea în Programul 
Național de Construcții de Interes Public 
sau Social, Subprogramul „Săli de Sport” a 
obiectivului de investiție – Construire sală de 
educație fi zică școlară la Colegiul Economic 
“Virgil Madgearu” Ploiești.

Ulterior, acest obiectiv de investiție a fost 

introdus pe Lista sinteză a subprogramului 
„Săli de sport”, autoritatea de implementare 
fi ind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, prin Compania Naţională de 
Investiții S.A.

Prin derularea acestui proiect, Colegiul 
Economic “Virgil Madgearu” Ploiești va 
benefi cia de o sală de sport nouă, ce va fi  
construită conform standardelor de siguranță și 
normelor de calitate în vigoare, oferind elevilor 
condiții optime pentru desfășurarea activităților 
școlare sportive.

„Primăria Municipiului Ploiești va continua 
cu determinare acest gen de inițiative de 
interes public și va susține toate demersurile 
legale, care vizează modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii școlare locale”, precizează 
reprezentanții municipalității.

Fotbal
PETROLUL PIERDE ÎN FAȚA PETROLUL PIERDE ÎN FAȚA 

CHINDIEI TÂRGOVIȘTECHINDIEI TÂRGOVIȘTE

Petrolul Ploiești a suferit cea de-a doua înfrângere ofi cială din acest an în 
Superligă, 1-2 pe „Ilie Oană”, cu Chindia Târgoviște, după 0-1 la Mioveni. 

Deși a condus la pauză, după golul din penalty al lui Gicu Grozav (27), echipa 
lui Nae Constantin a primit două goluri în ultimele 20 de minute, atunci când 
au înscris Cooper (min. 70) și Popa (min. 85).

Petrolul rămâne, și după etapa a 23-a, pe poziția a șaptea în clasament, iar 
în următoarea rundă se va deplasa la Botoșani, meciul fi ind programat luni, 6 
februarie, de la ora 17.

FC Petrolul: Leitner – Achim, Meijers, Mathaus – Borța, Purtic, Dumitriu 
(79 Seto), Țicu (cpt) – Moldoveanu (79 Budescu), Irobiso, Grozav. Antrenor: 
Nicolae Constantin.

Chindia: Căbuz – Căpușă, Celea, Corinus, Dinu (cpt) (46 Vorobjovas), 
Ioniță (76 Perianu) – Neguț, Dulca (76 Dumitrașcu), Akhmatov (46 Cooper) – 
Popa (88 Boldor), Popadiuc. Antrenor: Anton Petrea.

Cartonașe galbene: Dumitriu (24), Achim (63)/Celea (5), Dinu (27).
Au arbitrat: Viorel Flueran – George Neacșu și Romică Bîrdeș. Rezervă: 

Cătălin Popa. Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache. Arbitru AVAR: Gabriel Stroe. 
Observatori: Adrian Vidan (pentru arbitraj) și Adrian Pitu (pentru organizare).

Baschet
PROGRAMUL DIN PLAY OUTPROGRAMUL DIN PLAY OUT  

PENTRU CSM PETROLUL PLOIEȘTIPENTRU CSM PETROLUL PLOIEȘTI

Echipa de baschet masculin CSM Petrolul Ploiești va juca în 
play-out-ul campionatului, al cărui start este programat la 

fi nalul acestei săptămâni.
Băieţii pregătiţi de Mihai Popa pornesc în această a doua fază 

a competiţiei interne cu 5 victorii și o înfrângere și, conform 
regulamentului stabilit de FRB, vor juca, tur-retur, cu cele patru 
formaţii care vin din Conferinţa B: CSM Galaţi, CSA Steaua București, 
CSM 2007 Focșani și ABC Laguna București.

Conform programului, primul meci ar fi  în weekend împotriva 
celor de la Laguna, însă cum Sala „Olimpia” este ocupată de Turneul 
EYBL „U17”, s-a ajuns la un acord privind amânarea partidei pentru 
luni, 27 februarie, la ora 18:00. Drept urmare, prima întâlnire din play-
out va fi  cea din etapa a 2-a, intermediară, programată miercuri, 8 
februarie, la ora 18:00, în compania formaţiei CSM 2007 Focșani.

Programul echipei noastre în play-out este următorul:
Etapa 1, CSM Petrolul Ploiești – ABC Laguna București (luni, 27 

februarie, ora 18:00)
Etapa a 2-a, CSM Petrolul Ploiești – CSM 2007 Focșani (miercuri, 

8 februarie, ora 18:00)
Etapa a 3-a, CSA Steaua București – CSM Petrolul Ploiești (4 martie)
Etapa a 4-a, CSM Galaţi – CSM Petrolul Ploiești (11 martie)
Etapa a 5-a, ABC Laguna București – CSM Petrolul Ploiești
Etapa a 6-a, CSM 2007 Focșani – CSM Petrolul Ploiești
Etapa a 7-a, CSM Petrolul Ploiești – CSA Steaua București
Etapa a 8-a, CSM Petrolul Ploiești – CSM Galaţi
La încheierea acestei faze, pentru stabilirea celor două echipe 

care vor retrograda din Liga Naţională, se va continua cu dueluri 
eliminatorii, pe sistemul „cel mai bun din 5 meciuri”, conform 
împerecherii: locul 11 – locul 18, locul 12 – locul 17, locul 13 – locul 
16 și locul 14 – locul 15. 

SALĂ DE SPORT NOUĂ LA LICEUL VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTISALĂ DE SPORT NOUĂ LA LICEUL VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI
PROIECT:PROIECT:
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CLUBUL SPORTIV CLUBUL SPORTIV 
PETROLUL – 65 DE ANI PETROLUL – 65 DE ANI 

DE LA ÎNFIINȚARE. DE LA ÎNFIINȚARE. 
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„PETROLUL – SIMBOL AL „PETROLUL – SIMBOL AL 
SPORTULUI PRAHOVEAN”SPORTULUI PRAHOVEAN”

În 2023, Clubul Sportiv Petrolul Ploiești 
va aniversa 65 de ani de la înfi ințare, 

preambulul acestui jubileu fi ind marcat printr-o 
expoziție inedită intitulată „Petrolul – simbol 
al sportului prahovean”, al cărei vernisaj a avut 
loc vineri, 27 ianuarie, la Muzeul Petrolului din 
Ploiești. 

Inițiativa acestui eveniment a aparținut lui 
Bogdan Burghelea, reprezentant al Muzeului 
Județean de Științele Naturii, fost sportiv și 
antrenor la CS Petrolul Ploiești, ea fi ind sprijinită 
de către marii pasionați de sport Petre Apostol și 
Cristi Stavri.

Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a avut, încă 
de la început, numeroase secții sportive, cum 
ar fi  fotbal, gimnastică, box, înot – cu rezultate 
demne de remarcat la Jocurile Olimpice și la 
Campionatele Mondiale și Europene, ciclism, 
scrimă, șah, atletism, lupte, karate, patinaj viteză, 
popice, triatlon, tenis de masă, radioamatorism, 
fi e despre discipline sportive care sunt mai puțin 
asimilate cu numele clubului, precum volei, 
handbal, baschet, tir, călărie, polo, rugby.

“Expoziția inaugurată la Muzeul Petrolului 
nu conține decât o parte a ceea ce înseamnă 
istoria acestui club de tradiție nu doar pentru 
județul Prahova, ci și la nivel national, însă nu 

este decât o mică parte a istoriei de 65 de ani a 
clubului nostru, afl at în subordinea Ministerului 
Sportului. Ne dorim ca toți cei care dețin astfel 
de obiecte de referință pentru istoria clubului să 
ne ofere sprijinul pentru ca expoziția din toamna 
acestui an, când vom marca jubileul celor șase 
decenii și jumătate de activitate, să fi e cât mai 
completă”, a precizat Eduard Crîngașu, directorul 
CS Petrolul Ploiești. 

Expoziția este organizată de Consiliul 
Județean Prahova, prin Muzeul Județean de 
Științele Naturii, și de Clubul Sportiv Petrolul 
Ploiești, cu sprijinul fotografului Cristi Stavri 
– mare pasionat de colecționarea de obiecte 
reprezentative din istoria fotbalului, în special a 

celei de la echipa de referință a județului Prahova, 
respectiv cu participarea lui Petre Apostol, de la 
JurnalistSportiv.ro.

Printre exponate se regăsesc obiecte cu 
autografele sportivilor, imagini și articole de 
arhivă, care ilustrează istoria bogată a Clubului 
Sportiv Petrolul. Sunt prezentate exponate 
sportive din viața echipei legendare de fotbal 
Petrolul, atât de la înfi ințarea sa, sub denumirea de 
Juventus București, trecând prin toate perioadele 

de existență, mutarea la Ploiești, transferul la C.S. 
Petrolul, în 1958, până la desprinderea din cadrul 
clubului, în 1972. Mai sunt expuse costume 
de competiție, medalii și echipamente de 
antrenament ale marilor campioni pe care Clubul 
Sportiv Petrolul i-a avut la Jocurile Olimpice 
și pe podiumurile Campionatelor Mondiale și 
Europene, de-a lungul vremii, precum Corina 
Ungureanu (dublă campioană mondială și 
campioană europeană la gimnastică), Tamara 
Costache (campioană mondială la înot), Carmen 
Herea (campioană europeană la înot), Adrian 
Diaconu (vicecampion mondial la box amator și 
campion mondial la box profesionist).

Accesul pentru a vizita expoziția este gratuit, 
însă cu programare în prealabil, la numărul de 
telefon 0721.090.866.
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Zilele acestea se împlinesc 
171 ani de când s-a născut 

Caragiale. Neicusorul ăla care a 
radiografi at cum nu se poate mai 
bine soțietatea românească, aia 
politică în special și aia fi țoasă, în 
general. No, creatorul acesta a trimis 
modelul lui de om până-n zilele 
noastre, ptiu, să moară Mamitza!

-Coane, bonjour!
Uitându-ne în jur
Pe-acilea, prin Ploiești,
E plin de Tipătești.
No, și-avem sămânță
De Ghiță,
Brâzovenești
Și mii de Cațavenci,
Un pic din Trahanache,
Vreo 10 Dandanache,
Câte o Zoie și musai Zița
Și fără număr... dudui Mitza...
Nene, parol,
N-ai dat rasol
Cu niciun personaj...

Cică locuitorii din Pictor 
Rosenthal nu mai au 

nicio speranță ca zona lor să se 
modernizeze vreodată. Chiar 
circulă o glumă: oamenii au ajuns să 
creadă că probabilitatea de a vedea 
un extraterestru este mai mare 
decât cea de a zări asfalt în cartier. 
De fapt, la municipalitate există un 
proiect european de modernizare, 
dar el zace de vreo 3-4 ani și credem 
că s-a pus praful pe dosar, iar banii 
ar putea fi  și ei pierduți. 

-La voturi când ei au venit,
E limpede că v-au prostit!
Și nu un an, să zicem doi,
Ci mintenaș se fac treijdoi!
Resemnați-vă, votanți,
Cumpărați-vă bocanci...
PS: Nici marțienii nu vin la voi,
Că se îneacă în noroi!

Deputatul George Ionescu, 
fost PDL, fost PNL, în 

prezent plecat cu Orban în „Forța 
Dreptei”, s-a alăturat micuțului 
cârd care pune criza termofi cării 
în spatele fostului său șef de partid, 
Iulică Dumitrescu. Ionescu îl 
bocește pe Volo cum n-o face chiar 
primarul însuși. No, după părerea 
noastră, fi indcă „Forța Dreptei” se 
afl ă în căutare de nișă de alegători, 
partidul rupt din PNL se afl ă pe un 
drum greșit: cu cap de serie Volo nu 
va aduna nici măcar 100 de voturi...

-Ia zi, coane Pristanda,
Știi partide a număra?
Păi opt ani la PeDeLe,
Vreo șase la PeNeLe...
De doi sunt pe la FeDe...
Ia-ți adio, acuma, bre!
Cu Orban și Volo vecini,
Te duci fi x în mărăcini.

Niște consilieri locali de la 
USR (sau foști USR) au 

inițiat un proiect de hotărâre prin 
care propun să-i fi e retras titlul de 
cetățean de onoare al Ploieștiului 
fostului parlamentar și milionar de 
Ploiești, fugarul cu multe dosare 
penale, Sebastian Ghiță. Proiectul 
însă nu va intra pe ordinea de 
zi, fi indcă n-a mai vrut primarul 
orașului Moș Ploaie. El a declarat că 
„sunt 10 proiecte care nu mai apar, 
inclusiv acesta, pentru că trebuie 
făcute analize...” , dar a promis că 
totuși chestiunea va fi  dezbătută cu 
proxima ocazie.

-S-avem rezon,
Zise Mița Baston.
Sebi are dosare,
De-alea penale...
Deci care-i dilema,

Unde-i problema?
Spuse însă Dandanache,
Susținut de Trahanache:
-E chiar o onoare
Să ai multe dosare!
Deci e-o mișelie,
Cruntă mârșăvie
Să-l lași fără titlu
Pe-acest om ilustru!
Pe urmă a cuvântat, 
Un pic turmentat:
-Popor prost și hain,
Este cazul să-l cinstim
Pe al nostru ploieștean,
Ca pe-un mare talisman!

Jale mare! Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului 

Județean Prahova, pregătește un 
nou împrumut, de 300 de milioane 
de lei, după cel de 165 mil. lei, de 
acum doi ani. Prin gura fostului 
președinte al CJ, Bogdănel Voinicel, 
lumea țipă: „un nou șoc de care 
bugetul Prahovei nu are nevoie 

pentru următorii minimum 10 ani; 
Stupefi ant! În numai doi ani și câteva 
luni din mandat, Iulian Dumitrescu 
reușește „performanța” să îndatoreze 
Prahova într-un ritm amețitor.”

-Groază și șoc,
Amețesc, ah, mă sufoc!
Coană Joițică,
Ăsta fură fără frică,
Prahova amanetează,
Și crunt o îndatorează?
Județul de n-are bani,
Poate pentru zece ani,
De ce să mă mai forțez
Și iarăși să candidez
La a Prahovei șefi e,
Dacă e în sărăcie...
La care zice Iulian:
Ia de-aci un gologan...

Luni seară, la Teatrul „Toma 
Caragiu”, a fost organizată 

o întâlnire cu ploieștenii pentru 
dezbaterea bugetului local pentru 
2023. Numai că ploieștenii nu 
au fost, primarul Volosevici nu 
s-a prezentat, cei câțiva din sală 
erau angajați ai Primăriei sau din 
instituțiile în subordinea Consiliului 
Local. Bugetul a fost prezentat de 
vicele Daniel Nicodim. Deputatul 
Mihai Polițeanu a declarat că 
„dezbaterea a fost o improvizație”, 
acesta remarcând absența din sală a 
parlamentarilor, consilierilor locali 
și consilierilor județeni...

-Onorabili cetățeni,
Iubiții noștri ploieșteni,
În semn de mare respect,
Astăzi eu am să chiulesc...
Dar ce vreau clar să vorbim,
Vă transmit prin Nicodim:
Voi sunteți aici puterea,
Noi facem cum ne e vrerea,
Ziceți dară ce vreți voi
Și vom face tot ca noi.
Polițeanu strigă-n sală
Cât îi e gura de mare:
V-ați prins că e comedie?
Iar v-au luat la bășcălie...

Mă doare-n băşcălie!
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