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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova

de la Hînceşti din data de 04 iulie 2014, ora 11,00

La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 202 din
01.07.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 18 consilieri judeţeni:
Cord Ovidiu, Costin Zaharia, David Simona, Dobre Adrian Florin, Dragomir Florin
Auraş, Ionică Ion, Manta Adrian, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula
Gheorghe, Nicolai Marius, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi
Daniel, Toader Bogdan Andrei, Tudora Dorin şi Vasile Viorica.

Au lipsit domnii consilieri judeţeni Danielescu Sebastian, Ciolac Dan,
Cornea Dănuţ Marcel, Donache Gheorghe, Enescu Rareş Dan, Ionescu Radu Cezar
Liviu, Meşca Darius Dumitru, Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu, Negoi
Constantin, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile şi Viter David Andrei şi doamnele
consilier judeţean Dosaru Elena Iuliana, Niculescu Georgiana Diana, Sandu Ana şi
Tabacu Jenica.

De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi:
dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri
europene; dna Alina Georgiana Tincă, şeful Serviciului juridic contencios, relaţii Publice,
Monitor Oficial, ATOP; dna Daniela Găvan, şeful Serviciului buget şi creanţe din cadrul
Direcţiei economice; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dl. Vasile
Chiţu, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova” şi dl. Valeriu Matei, membru al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.

Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc foarte mult. Constat că antrenamentul doamnei preşedinte de

şedinţă asupra numelui este mai greu.
Deci, numele meu este Mircea Cosma.
În anul 2001, împreună cu preşedintele de atunci al Judeţului Lăpuşna,

domnul vicepreşedinte de astăzi Chetraru, am semnat prin Acord de cooperare între
judeţul Prahova şi judeţul Lăpuşna. Eram şi atunci sub semnul lui Ştefan cel Mare ca şi
astăzi, pentru că Măria Sa, atunci când a poruncit împărţirea Ţării Moldovei, a făcut-o
pe pârcălăbii, adică pe judeţe, raioanele fiind o invenţie mai recentă şi nu au nimic
comun cu administrarea teritorială a poporului dintre Nistru şi Tisa şi am pus acel Acord
atunci sub semnul cooperării noastre de fraternitate, dar mai ales sub semnul lui
Eminescu.
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Ne aducem aminte că, împreună, când am dezvelit bustul marelui poet naţional
Mihai Eminescu, desemnat de un scenograf de la Teatrul Naţional din Chişinău, poza
este cea din cea cu copacul, am spus împreună că „Pe pământul vechii Dacii, Când mai
mare, când mai mic, Dacă n-ar fi Eminescu, Nici noi n-am mai fi nimic, Dacă unu şi cu
unu Nu mai vor să facă doi, Eminescu-i remuşcarea Infinitului din noi”, şi am pus bazele
unui Acord de cooperare care, de-a lungul timpului, cu sincopele determinate de
schimbările politice, ba de la noi, ba de la dumneavoastră, a mers şi el în aceeaşi
sinusoidă.

Astăzi am ajuns la punctul 10 al unui Tratat încheiat în 1991, când Moldova şi-a
proclamat independenţa.

Pe Programul în 18 puncte la care am lucrat împreună cu ilustrul dumneavoastră
compatriot şi astăzi Ministrul Plenipotenţial al României la Chişinău, directorul
Institutului cultural român, academicianul Valeriu Matei, care o să sosească şi dânsul, ne
oprim la punctul 10.

Punctul 10 înseamnă că, după ce am făcut poduri de flori, poduri de cărţi, poduri
de idei, burse, cetăţenii ş.a.m.d., să ne aducem aminte că economicul dictează politicul şi
că, dacă, aici la Hînceşti, chiar anunţam sosirea domnului Valeriu Matei, să îl aplaudăm,
vă rog şi, doamna Popovici a sosit şi, bineînţeles că noi, din considerente care ţin de
partea subiectivă, am ales să cooperăm cu acel Acord cu judeţul Lăpuşna.

Subiective, atunci, au fost două lucruri: eu stau pe strada Alexandru Lăpuşneanu
din Ploieşti şi domnul Valeriu Matei este născut în fostul judeţ Lăpuşna, astăzi Raionul
Leova, la Cazangic.

Deci, ca să ştiţi de ce Prahova, unul dintre cele mai puternice judeţe ale României,
s-a înfrăţit atunci cu judeţul Lăpuşna. Au fost cele două elemente subiective. Sigur că,
dacă aveţi o imagine a vieţii României, Prahova este aşezată pe coloana vertebrală a
României, Bucureşti – Ploieşti – Braşov, care dă aproape jumătate din PIB-ul României.
În paranteză fie spus, judeţul Prahova are un PIB mai mare decât al Republicii Moldova
cu 1 miliard de euro, pentru că suntem capitala petrolului românesc, suntem capitala
turismului montan românesc, suntem capitala vinurilor roşii româneşti, suntem judeţul al
cărui oraş de reşedinţă a fost întemeiat de cel mai strălucit domnitor al tuturor românilor,
Mihai Viteazul, suntem oraşul în care s-a inventat, pentru prima dată în lume, distilarea
petrolului, deci, prima rafinărie din lume a fost la Ploieşti în 1857.

Avem cea mai puternică Universitate de Petrol şi Gaze din Europa Centrală şi de
Est, acum, ştiţi, când noi vorbim de Est şi că România este în Est, nu, centrul Europei
este în perii Maramureş-ului, adică deasupra Sighetului Marmaţiei, de unde au venit şi
descălecătorii să întemeieze Moldova.

Deci, acolo este centrul Europei.
Când unii vorbesc că noi suntem în Răsăritul Europei, nu, Răsăritul Europei sunt

Munţii Ural, Harkov-ul, Doneţk-ul, aceia sunt prin Răsăritul Europei, pe acolo, noi aici
suntem în Centrul Europei.

Unii zic că suntem în Balcani. Nu, Balcanii au la Nord, Peninsula Balcanică are la
Nord Dunărea. Un teritoriu mărginit de ape se numeşte peninsulă şi de la Dunăre în jos
este Peninsula Balcanică.
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Noi suntem în centrul Europei şi ne mândrim cu faptul că, din Polonia până în
Yugoslavia, marele şi puternicul trib al dacilor, numiţi carpi, au dat numele
importantului lanţ muntos, Carpaţii.

De aici încolo, fiind la punctul 10, noi ne-am propus, la o şedinţă comună a
Uniunii Naţionale a Consiliilor judeţene din România şi a Uniunii Naţionale a
Consiliilor Raionale din Moldova, la o şedinţă la Guvernul României, să trecem la
punctul 10, respectiv trecerea la acţiuni economice hotărâte, odată cu semnarea
Acordului de cooperare între Moldova şi Uniunea Europeană. Şi România, după cum
ştiţi, este primul Stat care a aprobat prin vot în unanimitate al Parlamentului,
cvasiunanimitate, că 1, 2, 3 mai sunt Gică contra şi la noi, a ratificat Acordul de asociere,
urmând ca, până în toamnă, toate celelalte 27 de state ale Uniunii Europene să îl ratifice,
după care să fiţi beneficiarii primelor fonduri de preaderare, care sunt sume importante
şi care ajută la dezvoltarea infrastructurii, de regulă, dar şi a multor activităţi economice,
culturale şi în domeniul ştiinţei şi, dacă vreţi, a altor manifestări, dar noi am zis sociale.

Noi, aici, avem o bogată experienţă şi o să îi dau domnului preşedinte mapa, ce
înseamnă Programele Regionale de Fonduri Europene, ca să vadă pe ce capitole sunt,
care a fost la noi în derulare, nu trebuie să îl citească acum, îl vom da Consiliului.

Programul a însemnat aşa: România să înceapă să investească nişte fonduri în
rezolvarea a trei probleme. Aici vorbim de ţară.

Prima problemă a Republicii Moldova, apreciată de toţi specialiştii, este
independenţa energetică. Din erori care aparţin celor care au crezut că întotdeauna şi
întotdeauna lumina vine de la Răsărit şi nu au ştiut că realizările vin de la Apus,
Moldova a rămas fără baza energetică.

Deşi în 1960, colectivele noastre de petrolişti au forat 150 de puţuri de extracţie
pentru gaze şi petrol, în Raioanele Cantemir, Cahul, până la Giurgiuleşti şi dacă mergeţi
spre drumul de Prut, o să observaţi nişte fiare cu multe robinete pe câteva câmpuri,
acelea se numesc prevenitoare de erupţie. Adică după ce se forează sonda, se pun pe
capul ei nişte închizătoare care să reziste până la 450 de atmosfere, astfel încât să nu
erupă petrolul, să nu iasă gazele din subteran. Deci, păstrează zăcământul.

Acel zăcământ a fost catalogat zăcământ secret şi să fie rezervă, în cazul unui
atac fundamental al Vest-ului asupra Est-ului, petrolul român să se prelucreze la
rafinăriile din Oneşti, de lângă Bacău. Pentru că suntem sub semnul lui Ştefan cel Mare,
acolo este şi povestea cu Stejarul din Borzeşti al lui Ştefan cel Mare, unde este Oneşti-ul.

Sigur că, din 1960 până acum, nu se vede mare lucru. Dar, să nu cădeţi în poezia
că Moldova este cea mai săracă ţară, vai de ţărişoara noastră, de unde o să avem petrol şi
gaze? Nu.

În 1992, împreună cu Carandiuc, era şeful Departamentului de Gaze, de Resurse
din Guvernul Republicii Moldova, o echipă de ploieşteni, printre care mă aflam şi eu,
am pornit prima sondă de gaze de acolo. După aceea sinusoida guvernării în Moldova, a
zis: „Domnule, mai bine aducem de la alţii, că nu poţi fi slugă, până nu depinzi de alţii”.
Dacă ai independenţă energetică, nu mai depinzi de nimeni, depinzi de tine însuţi.

Anul trecut am reluat această problemă a asigurării independenţei, în ceea ce
priveşte resursele de gaze şi o să vedeţi la televizor, dacă nu o să fiţi acolo, împreună cu
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Guvernul României vom pune sub presiune Conducta de gaze Iaşi – Ungheni, undeva în
jurul datei de 15 august. După ce se vor termina toate probele, proiectanţii noştri lucrând
acum la o linie de 400 de Kv, capabilă să transporte 1.200 Mw energie electrică, care să
plece din Staţia de 400 Smîrdan, cel mai important nod energetic apropiat de graniţa cu
Moldova, la Galaţi şi care să aducă energie electrică în bara Staţiei Chişinău, de unde se
alimentează întreaga Moldovă.

Astăzi, când vorbim, Republica Moldova consumă 860 MW la vârful de seară,
cea mai mare putere instantanee care era odată în sistem şi, dacă vom aduce pe această
linie 1.200 MW din excedentul nostru de 3.000 MW pe care îl dăm la vecini, pentru că
politica energetică românească aceasta a fost, începând cu 1968 şi ştiţi de ce mă refer la
anul 1968. Avem acest excedent energetic care poate asigura independenţa energetică a
Republicii Moldova, imediat.

După cum observaţi, acel Program făcut cu Valeriu Matei şi prezentat Guvernului
României în 1992, staţiile de Petrom şi Rompetrol sunt parteneri egali pe piaţa de
benzină a Republicii Moldova şi niciodată nu s-ar putea întâmpla să depindeţi de un
singur furnizor de carburant, astfel încât vreun şmecher să zică: „Le oprim la ăştia
gazele, le oprim benzina ş.a.m.d.”. Este şi politica Uniunii Europene.

Ce ne rămâne nouă de făcut?
Noi, la cererea Uniunii Naţionale a arealului din Moldova, în şedinţa comună la

Guvernul României, am cerut ca autorităţile locale din România să poată investi din
bugetele lor în Republica Moldova.

A fost o discuţie foarte clară, tranşantă şi vreau să vă spun că Guvernul României
a elaborat, aprobat şi pus în legalitate Ordonanţa nr. 18, prin care a modificat Legea
Finanţelor Publice şi a modificat Legea Administraţiei Publice Locale, astfel încât, orice
localitate din România, înfrăţită cu o localitate din Republica Moldova, orice judeţ din
România, înfrăţit cu un judeţ din Republica Moldova, să poată sprijini financiar
activitatea unităţii administrativ – teritoriale, de acelaşi rang, din Moldova. Şi atunci,
această Ordonanţă stă la baza., condiţia este ca să poţi fondurile, prima condiţie este să
avem Acordul de înfrăţire şi de colaborare valabile.

Şi atunci, noi, astăzi, unul din lucrurile pe care le facem, reînnoim Acordul pe
care l-am făcut, pentru prima dată, ca pionierii, nu aveam cravate, îmi aduc aminte, nu
aveam cravate de pionier, cu domnul Chirtoacă, într-o şedinţă comună la care a
participat şi atunci Ministrul pentru Secretariatul General al Guvernului , domnul Şerban
Mihăilescu. Aceea s-a făcut aici, la Hînceşti.

După aceea, tot astăzi, vă lăsăm, în copie, un Ordin comun al Ministrului
Finanţelor şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice, cum se
aplică această Ordonanţă, ce acte trebuie făcute de către unitatea administrativ –
teritorială din Moldova, ce acte face unitatea administrativ – teritorială din România,
cum se fac decontările, cum se fac toate acelea, urmând ca dumneavoastră, după ce o
analizaţi cu echipele de Buget – finanţe, să ne trimiteţi până miercuri observaţiile, astfel
încât să intre în şedinţa de Guvern, pentru aprobare şi, ca să nu fiu dincolo de ceea ce
vorbesc, am pregătit şi exemplarele pe care le lăsăm domnului preşedinte, ca astfel încât
să poată să le analizeze cu specialiştii şi să le dea punctul de vedere. Ea conţine acest
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proiect de ordin, conţine, inclusiv, cum trebuie să se arate Acordul de finanţare, cum
trebuie să arate Cererea de plată şi toate acelea şi trebuie acordat cu Legislaţia care vă
guvernează dumneavoastră activitatea economico – financiară.

Din acel moment, podurile de forţă se transformă în poduri economice, adică
devin baza dezvoltării noastre bilaterale şi accelerarea apropierii Republicii Moldova de
standardele Uniunii Europene.

Pentru nostalgici, acum vorbesc pentru nostalgici: în 1986, toată lumea de
aici, din sală, cu părul alb ca mine, zicea: „Ce rău este în România! Uite, la aceia, sting
lumina!” ş.a.m.d. Astăzi este invers.

Deci, România a parcurs, graţie voinţei politice şi schimbării sistemului şi
apropierii de Uniunea Europeană şi după aceea integrării în Uniunea Europeană, câţiva
paşi importanţi, care au permis să devanseze economiile altor ţări care au fost în acest
sistem comunist cu relele şi cu bunele lui.

Dar, astăzi, când vorbim, vă uitaţi dumneavoastră la România cât de
accelerat se dezvoltă şi, să nu vă supăraţi pe noi, noi, în trei ani, cam terminăm cu toate
uliţele neasfaltate din România, în toate localităţile, alimentări cu apă, canalizări ş.a.m.d.,
pentru că, de exemplu, Consiliul nostru judeţean derulează fonduri europene în ultimii
cinci ani, de aproape 700 de milioane de euro. 700 de milioane de euro nu sunt bani
puţini, plus că bugetul nostru, pe care îl gestionează Consiliul judeţean, fără fonduri
europene, este de aproape 5 mii de miliarde de lei vechi, adică 500 de milioane de lei noi,
adică 120 de milioane de euro, pentru că autonomia locală la noi vine din cota din
veniturile din salarii.

Deci, 11,25% din total impozite pe salarii realizate în judeţ, sunt banii
Consiliului judeţean. Judeţul fiind puternic şi având putere economică, are şi mulţi
salariaţi, aproape 200 de mii de salariaţi. Avem foarte multe Companii transnaţionale,
unde se câştigă foarte mult, unde salariile încep de la 800, 900 de euro ş.a.m.d.

Deci, sigur că pentru nostalgici, le mai spun încă o dată: este adevărat şi eu
am învăţat când eram mic şi aveam cravată roşie de pionier, că lumina vine de la Răsărit.
Dar, după ce am deschis bine ochii, am văzut că realizările vin din altă parte. Dincolo de
lumină, mai trebuie şi mâncare, mai trebuie şi confort, mai trebuie şi condiţii civilizate şi
acelea nu au venit, din nefericire, de la Răsărit, pentru că acolo energia era dusă la
claxon, adică la propagandă, dar, în realitate, era în altă parte.

Acum, al treilea obiectiv pentru care suntem aici, este acela legat de
Programul naţional „România 100”.

Programul naţional „România 100” pleacă de la un principiu valabil pentru
toată lumea: în 28 iunie şi aveţi un ziar în faţă, a început primul război mondial. S-a
întâmplat, că aşa a fost să fie, ca unii morţi să fie mai valoroşi decât alţii. Unii să aibă
dreptul de a fi cinstiţi, comemoraţi, pomeniţi în biserici şi să aibă dreptul să aibă
monumente, iar alţii să nu aibă nici acest drept. Până la urmă, morţii sunt egali. Şi pe
unii şi pe alţii, i-a trimis pe câmpurile de luptă ţara de origine. Nu este mai de
comemorat unul decât altul şi o ţară care nu îşi respectă şi o localitate care nu îşi
respectă fiii căzuţi la datorie, oriunde i-a trimis ţara la datorie, înseamnă că are o
problemă de educaţie, de mentalitate, sau poate de frică.
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În cadrul acestui Program „România 100”, ne propunem să restabilim toate
monumentele dedicate celor care au căzut pe câmpurile de luptă pentru independenţă,
pentru primul război mondial, pentru al doilea război mondial, indiferent din ce armată a
făcut parte, indiferent de partea cui sau de partea altcuiva a luptat.

Până la urmă, chiar dacă se supără cineva de aici, România nu a fost
niciodată eliberată în al doilea război mondial de Uniunea Sovietică, pentru că România
nu era ocupată de nimeni. România nu a fost ocupată, în al doilea război mondial, de
nimeni.

Cu toate acestea, păstrăm monumentele soldaţilor sovietici căzuţi pe
câmpurile de luptă din România, care nu au fost prea multe. Dar acelaşi drept trebuie să
îl aibă şi cei 150 de mii de români căzuţi la Cotul Donului care nu au o slujbă, nu au o
biserică, nu au o cruce. Acelaşi drept trebuie să îl aibă şi cei 7 mii de români căzuţi în
zilele de 22, 23 iunie 1941 la forţarea Prutului la Fălciu, peste care noi, atunci când am
făcut primul pod de flori, am găsit un coteţ de porci şi astăzi este monument acolo, „La
Ţiganca” şi aceleaşi drepturi trebuie să le avem noi, cei 1.150 de mii de români căzuţi
până în Caucaz, aşa cum erau şi soldaţii veniţi din Kazahstan, Uzbekistan, Kîrghistan,
Alma – Ata şi de nu ştiu unde, din Siberia sau de la Moscova, până la Berlin. Morţii, în
faţa lui Dumnezeu, sunt egali şi vă rog să accesaţi şi să aderaţi la acest Program
„Moldova 100”, „România 100”, cum vreţi să îi ziceţi, pentru că ne facem o datorie faţă
de cei care, într-un fel sau altul, au luptat atunci cu naivitatea, cu visele şi cu credinţa lor
pentru patrie. Că patria, vremelnic, s-a numit aşa şi aşa, ei sunt cei care, de câte ori trec
plugurile pe câmpuri, ţipă de sânge şi, de câte ori mergem prin locurile pustii, găsim în
coifuri, câteodată, cuiburi şi ouă de păsări sălbatice şi, poate că, uneori, ţăranii din
această ţară, au făcut din tancuri, din tunuri, din suliţe şi din zale, poate au făcut
câteodată, oţel pentru plug, pentru pluguri. Şi, în amintirea lor, bisericile, preoţii şi
comunităţile, trebuie să îi cinstească atunci când este Ziua Eroilor, când este Ziua
Naţională şi vă îndemn la acest efort, pentru că altfel ne pierdem, ca popoare, identitatea.

Nu sunt cu nimic, nu văd de ce în oraşul Hînceşti, care se numea Kotovsk,
într-o perioadă când şi numele oraşelor nu mai erau respectate, nu ştiu de ce nu are pe
teritoriul lui Statuia Întemeietorului, mai mare, decât statuia nu ştiu căruia, de ce mai
mare monument de aici nu este al lui Ştefan cel Mare, sau al lui Hîncu, sau al altcuiva şi
este mai mare monumentul lui Kotovski? Pentru că atunci când a scris sub el 510, v-aţi
referit la altcineva. În urmă cu 510 ani, bănuiesc că era Măria Sa acolo, nu? Era alt
voievod, dar, oricum, nu era Kotovski. Era Ştefan cel Mare, din ce îmi aduc aminte.

Deci, regândirea acestui proces istoric înseamnă recâştigarea demnităţii,
identităţii, suveranităţii şi, dacă vreţi, a independenţei.

Echipa noastră cu care am venit ca să facem această înfrăţire, este compusă
din reprezentanţii tuturor partidelor care constituie Consiliul judeţean.

O să îi prezint foarte scurt, de la stânga la dreapta, o să rog să ridice mâna
domnul Ovidiu Cord, care a întârziat şi a plătit o amendă, nu a vrut să vină cu autocarul,
că are Mercedes, fiind un important om de afaceri şi care va dezvolta în zonă, nu aş
putea spune că aici, sau în alt Raion, unde va găsi condiţii, relaţii de reprezentare a unor
mari firme din România.
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Lângă dânsul se află liderul grupului de consilieri PDL, Partidul Democrat
Liberal, domnul Adrian Dobre, care a fost prefect al judeţului Prahova, în perioada
2009 – 2012, nu greşesc. Mulţumesc.

Lângă dânsul se află domnul Neagoe, fost director general al Poştei
Române, ei sunt în opoziţie, ştiţi, noi suntem la putere, şi atunci de aceea zic că au fost şi
vor fi, dar vor fi.

Domnul Dorin Tudora, fost director general la Conpet, actualmente şef al
Programelor de Dezvoltare a Conpet-ului, ca să ştiţi dumneavoastră, Conpet-ul este cea
mai mare întreprindere de transport ţiţei şi produse petroliere prin conducte din România.
Are sediul la Ploieşti şi, în curând, va pune în funcţiune... Terminalul până la
Giurgiuleşti este făcut. De la Giugiuleşti până la Chişinău, face parte din programul
economic al guvernelor fiind lucrări prea mari.

Lângă dânsul se află domnul Zaharia Costin, din Sinaia, dar specialist în
construcţii, care vă poate lămuri cu normele europene şi standardele de construcţie, a
lucrat foarte mult la IGSIC.

Domnul inginer Necula, consilier tot din partea PDL-ului, specialist în auto,
deci, a fost directorul Autorităţii Rutiere, Registrului Auto Român. Lucrează tot la
Registrul Auto Român, vă poate aduce foarte repede cunoştinţele despre certificarea
autovehiculelor, cum trebuie să circule, care sunt normele pe care trebuie să le respecte,
plus autorizarea tuturor service-urilor şi toate acelea, în baza normelor europene.

Doamna Popovici Elisabeta – Erszebeth este deja îndrăgostită de Republica
Moldova, aseară a şi învăţat deja primele două poezii. Este profesoară de psihologie şi
lucrează la o Şcoală specială pentru copii cu dizabilităţi.

Lângă dânsa se află doamna Simona David, consilier judeţean PNL,
directoarea unui Centru de recuperare a persoanelor adulte cu handicap.

Lângă dânsa se află domnul inginer Nicolai Marius, consilier specialist în
Ape, este tot de la PDL, a fost directorul Apelor Române pe judeţul Prahova şi vă va
învăţa ce înseamnă să ai cinci râuleţe..., Mihai Viteazul a făcut Ploieşti-ul, dar nu ne-a
dat deschiderea la mare şi nici la Dunăre, dar toate râurile noastre sunt amenajate hidro.
Judeţul Prahova asigură, prin microhidrocentrale, 135 de MW, adică, consumul a patru
raioane ca Lăpuşna.

Lângă dânsul este primul consilier judeţean al partidului de guvernământ,
din care fac şi eu parte, Partidul Social Democrat, care acum reface USL-ul, vă spun eu
mai încolo, este domnul Neaga care este liderul Sindicatelor „Frăţia” în judeţul Prahova,
specialist, de asemenea, în petrol.

Domnul Dan Şepşi, proprietarul celei mai mari firme de transport persoane
din judeţul Prahova, consilier tot la partidul de guvernământ, adică la PSD.

Domnul Toader Bogdan, absolvent al Universităţii de Petrol şi Gaze,
lucrează la „Electrica”, deci, poate să vă dea detalii despre electricitate.

Domnul Ionică Ion, inginer auto, proprietar de service-uri din acestea, care
dă ITP-ul, Certificare Inspecţia Tehnică şi căruia îi este foarte uşor să vină să vă ajute, să
faceţi zoom aici, să vă încadraţi în normativele europene.
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Lângă dânsul este domnul Auraş Dragomir, fost vicepreşedinte al
Consiliului judeţean, membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu, care este director
adjunct al Parcului Industrial Vălenii-de-Munte.

Veţi vedea în acest „Parc Industrial” Vălenii de Munte, cei care aţi fost la
Văleni l-aţi văzut deja, la „Universitatea Nicolae Iorga”, cum s-a transformat, din
iniţiativa Consiliului judeţean Prahova, o fabrică de armament, într-o fabrică de
producţie: 30 de firme din toate ţările lumii, se vorbesc opt limbi străine acolo, doamnele
îşi iau de acolo poşetele, inclusiv Louis Vuitton şi Gucci, iar tot ce aveţi dumneavoastră
pe marca Ariston, geamuri securizate, marca Ariston, frigidere, aragazuri ş.a.m.d., toată
această producţie se realizează, pentru toată Europa, la Vălenii de Munte, „Parc
Industrial”, de către o firmă italiană.

Deci, noi nu am distrus acele fabrici, le-am transformat în Parcuri
industriale. Mulţumesc.

Lângă dânsul, domnul inginer Manta, care are o firmă de…, consilier
judeţean al partidului de guvernământ, normal, care are o firmă de lucrări de instalaţii
sanitare, deci, apă, canalizări ş.a.m.d.

Doamna Viorica Vasile, preşedinta femeilor liberale, dar nu este cu galben,
liberalii lui Iohannis şi ai lui Antonescu, ai lui Crin, este reprezentanta noastră la
„Asociaţia de Turism” Prahova şi stă în Sinaia, lucrează în turism, are şi o activitate
patronală în turism şi, cred eu că dorinţa oraşului Hînceşti de a se transforma, raionului
Hînceşti, de a se transforma în perla turismului colinar din Moldova, că munţi de 2.500
de metri nu sunt, va primi toată consilierea, toate sfaturile şi vă va putea arăta cum peste
30 de milioane de euro, au fost luate de hotelurile din Sinaia de la Uniunea Europeană,
pentru a se moderniza, transforma, plus fonduri importante pentru transportul pe cabluri,
telecabine şi ce înseamnă un domeniu schiabil care atrage, anual, peste un milion de
turişti, unde s-a desfăşurat, parţial şi Olimpiada Tineretului pentru Jocurile de Iarnă,
mondială.

Deci, nu am venit ca să ne aflăm în treabă, ci am venit de la podul de flori,
la podul economic, de data aceasta.

Doamna Ludmila Sfîrloagă, consilier judeţean la partidul de guvernământ,
care este şi vicepreşedinta Congresului Puterilor Locale şi Regionale de la Strasbourg,
reprezintă România acolo şi care, de fapt, se cunoaşte cu toţi şefii dumneavoastră de
raioane şi cu primarii care au început să treacă pragurile Uniunii Europene, începând cu
domnul Chetraru, cu care, din 2002, făceam trasee prin Palatul Europei de la Strasbourg
şi acum, colegă cu domnul Kobzachi, că, între timp, aţi făcut şi dumneavoastră sinusoide.

Domnul Pinţoiu, inginer, membru al Partidului Liberal Reformator,
specialist în telecomunicaţii şi, cu mine, cu care refacem acum USL-ul, cred că mâine
avem şedinţa comună, sau poimâine.

De asemenea, echipa tehnică a noastră, cu care suntem aici, echipa
aparatului Consiliului judeţean, doamna Tincă este şefa Serviciului juridic al Consiliului
judeţean, secretarul Consiliului judeţean se află în China, m-a sunat azi – dimineaţă, ne
doreşte succes.
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Am încheiat Acordul de deschidere a Camerei de Comerţ Chineze din două
regiuni, care au împreună 180 de milioane de locuitori, nu are importanţă, să îşi deschidă
Oficiul la Prahova, Camera de Comerţ.

Doamna Veronica Dănilă este şefa Cabinetului preşedintelui Consiliului
judeţean, adică a mea.

Doamna Găvan este şefa Serviciului buget – finanţe de la Consiliul
judeţean.

Marius Nicolae este directorul executiv al Direcţiei de absorbţie fonduri
europene. Cele 700 de milioane, dânsul le face toaleta.

Daniela Pavel de la Direcţia de absorbţie fonduri europene, îi place
Moldova, tatăl ei a fost primar în comuna Valea Călugărească, vă povesteşte şi de vinuri,
dacă vreţi.

Doamna Peneş este directoarea Muzeului judeţean de istorie şi arheologie şi
a venit să vă spună ceea ce v-am spus data trecută la celălalt Consiliu, poate erau între
dumneavoastră, că Manuk Bei este cel care a vândut Basarabia ruşilor şi că, de fapt, noi
aici suntem pe valul lui Traian şi că o prezentare la Muzeul de Istorie a acestei localităţi
nu trebuie începută cu Manuk Bei şi că trebuie începută cu Burebista, pentru că aici este
vatră de daci, apoi de romani şi apoi, nu departe de aici, în satul acela de lângă Cazangic,
este una dintre marile aşezări militare romane.

Nu pot să vin în Hînceşti, să îmi spună mie, care am citit Istoria Românilor,
cât de frumos şi de deştept a fost Manuk Bei. Pentru noi, este un trădător. Şi aceasta a
fost. Mulţumesc.

Domnul Chiţu Silviu este reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Apă –
Canal din judeţul Prahova.

Ca să putem utiliza 160 de milioane de euro care este cel mai important
proiect, astăzi, de modernizare a Staţiilor de epurare şi canalizare din judeţ, a trebuit să
înfiinţăm această Asociaţie. Ea este o organizaţie la care cotizează toate primăriile cu
sume mici de bani şi Consiliul judeţean şi ea este interfaţa, cu acest Program major al
Uniunii Europene.

Îmi anunţ şi colegii că mi-a dat un SMS Ministrul Mediului, am fost
omologaţi cu 250 de milioane de euro, etapa a doua – fonduri europene, pentru
finalizarea canalizărilor în localităţile prahovene, având în vedere faptul că suntem cei
mai avansaţi din ţară la introducerea apei la toate localităţile.

Lângă dânsul este directoarea Bibliotecii judeţene „Nicolae Iorga”, care o
să vă prezinte astăzi cartea care declanşează Programul „România 100”, este vorba de
„Istoria războiului pentru reîntregirea României”, anul 1914 – 1919.

Cred că ştiţi şi dumneavoastră că, pentru România, războiul întâi mondial s-
a încheiat pe 6 august 1919 la Budapesta, atunci când armata română a zdrobit oastea lui
Bella Kur, agentul lui Lenin din Budapesta. Mulţumesc.

Tot de la Biblioteca judeţeană „Nicolae Iorga” este şi doamna…
După aceea, Muzeul judeţean de Istorie, colaboratoare a doamnei Beliş.



10

Domnul Ionuţ Pavel, secretarul comunei Valea Călugărească, una dintre
primele localităţi din judeţ, înfrăţită cu o localitate, Sadaklia, care este în Sud şi la care
mergem mâine acolo.

În sfârşit, lângă dânsul, este domnul Bădărău, care este responsabilul cu
parteneriatele, deci, cu dânsul se va face prima lucrare, documentaţia necesară. Uitaţi-vă,
este albit de griji şi-a pierdut şi părul pe câmpurile de bătălie ale birocraţiei
funcţionarilor şi aşa că vă daţi seama că nu greşeşte când face un parteneriat.

În sfârşit, a venit şi şeful Compartimentului Mass – Media al Consiliului
judeţean Prahova, tot ce vorbim noi şi pozele vor fi pe site-uri deseară.

În stânga noastră mai este o consilieră personală care s-a ataşat de primarul
din Hînceşti, Nona Sprâncenatu, consilieră la Cabinetul preşedintelui.

Am încercat să vă prezint toate acelea, astfel încât să nu spuneţi că am venit,
cum am auzit ieri, prin piaţă pe la Chişinău pe unul că: „Au venit ăştia să ne ia biserica,
credinţa, pământurile”. Nu. Noi am venit să vă aducem ceea ce am spus la început:
realizările. Lumina vine tot din aceeaşi parte. Atâta doar că realizările vin din altă parte
şi să nu avem motiv, să nu avem linişte şi să nu avem alt gând până când la 6 august
2019, când România deţine preşedinţia Uniunii Europene, să nu putem semna Acordul
de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

De aceea vă chem la muncă, vă chem dincolo de poduri de flori, la podurile
economice, vă chem să refacem podurile de peste Prut bombardate de unii şi de alţii, care
au vrut să întrerupă legătura unui popor neolatin cu alt popor neolatin, pentru că noi suntem,
împreună, cei care, în urmă cu peste două mii de ani, am scris istoria şi civilizaţia Europei.

Nu există neam mai important în istoria continentului, decât neamul
neolatin, care, atunci când unii nu erau, când erau prin copaci şi încă nu erau siguri dacă
sunt maimuţe sau oameni, noi scriam pe pietre, făceam brăţări de aur şi grecii cei mari se
închinau la zeii veniţi de la Nord de Istru, de la Nord de Dunăre, aşa cum zice Herodot.

Regina Troesmis din sudul Basarabiei, este cea care îl învinge pe Darius al
sciţilor, cu 400 de ani înainte de Christos şi nu invers.

De aceea, în numele acelor vremuri, trebuie să ne hotărâm să facem un efort
să ducem această parte de neam neolatin, care este poporul dintre Prut şi Nistru, acolo
unde a fost atunci când se năştea statalitatea şi civilizaţia Europei.

„Într-o lume relativă, Ce-a făcut şi-a desfăcut, Eminescu-i remuşcarea
Dorului de Absolut. Dacă unu şi cu unu Nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul
Infinitului din noi. Pe Pământul vechii Dacii, Când mai mare, când mai mic, Dacă n-ar fi
Eminescu, Nici noi n-am mai fi nimic”.

Vă mulţumesc.

Dl. Mircea Cosma
Vreau să îmi daţi voie să dau citire proiectului de hotărâre privind

aprobarea Acordului de cooperare între judeţul Prahova din România şi Raionul Hînceşti
din Republica Moldova.

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
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Art.1. Se aprobă Acordul de Cooperare între Judeţul Prahova din România
şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului judeţean Prahova să
semneze Acordul de Cooperare menţionat la art.1.

Art.3. Serviciul gestiune documente şi managementul calităţii va aduce la
cunoştinţă prezenta celor interesaţi.

Observaţii, păreri?
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine

cineva?

Membrii Consiliului judeţean Prahova au fost de acord cu 19 de voturi pentru.

Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Noi am înţeles dorinţa dumneavoastră, v-am promis logistica

necesară, eu fiind cel care am pus în funcţiune prima eoliană din România, în urmă cu
12 ani, să v-a ajut la primul proiect de eoliene care este calculat aici pe un deal mai înalt,
şi cei care îl au încă pe Toma Necredinciosul în minte să se ducă la Cimişlia şi să vadă
că prima instalaţie fotovoltaică din Republica Moldova este un cadou al Prahovei şi care
asigură energia necesară funcţionării primăriei din Cimişlia prin nişte panouri
fotovoltaice montate pe acoperiş. Aceasta este de un an şi jumătate, tot cu acea instalaţie
măsurăm soarele din Republica Moldova, că au lipsit măsurătorile, astfel încât să putem
trece şi la proiecte mai mari odată cu apariţia Legii energiilor regenerabile din Moldova,
care este în dezbaterea Parlamentului. Al doilea lucru, aşa cum inaugurăm linie la
Cimişlia, Biroul de cooperare europeană între Prahova şi Cimişlia, am fost mai avansaţi
la Cimişlia, întru-un interval de două luni vom deschide şi aici un birou de cooperare,
unde specialiştii noştri vor veni ca să aibă unde transfera schimbul de experienţă până
când ne vom compatibiliza limbajul electronic şi să reuşim să facem toate lucrurile care
le dorim.

În al treilea rând, cred că o să sprijinim dorinţa primarului din Hînceşti de a
face o statuie monumentală a lui Ştefan cel Mare, odată cu rectificarea bugetului
Consiliului judeţean, dacă acest acord, ordin, primeşte observaţiile şi reuşim să ne
încadrăm în hotărâre de guvern până când avem rectificarea. De aceea, v-am ruga ca
până miercuri, serviciul dumneavoastră de finanţe să ne dea observaţiile ca să îl putem
semna la cei doi miniştri din România.

Eu cred că am făcut un lucru bun astăzi şi, cum a zis Grigore Vieru, a cărui
statuie o dezvelim împreună cu Valeriu Matei duminică la Cahul, cred că Eminescu
trebuie să ne judece, dacă am făcut bine sau nu. La Mulţi ani!

Cum este tradiţia la români, daţi-mi voie să ofer Diploma de Excelenţă a
Consiliului judeţean Prahova domnului preşedinte Grigore Cobzac pentru deosebita
contribuţie adusă la consolidarea relaţiilor de prietenie, culturale şi economice în cadrul
Programului naţional „România 100”. Alături, să primească şi semnul distinctiv al
judeţului Prahova, sunt cele 10 monumente importante din judeţul nostru, şi vă doresc
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multă sănătate, fericire şi noroc. Domnului vicepreşedinte Anatolie Chetraru, primul
preşedinte de judeţ din Republica Moldova care a încheiat un contract de parteneriat cu
un judeţ din România să-i acordăm aceeaşi diplomă şi Placheta „95 de ani de la Marea
Unire”.

De asemenea, acordăm aceeaşi diplomă şi semnul distinctiv al judeţului
Prahova, celui care a apăsat pe accelerator pentru reluarea relaţiilor între Prahova şi
Hînceşti, respectiv primarului oraşului Hînceşti, domnul Alexandru Botnari care ne-a
vizitat în urmă cu două luni la Ploieşti şi a zis: „Domnule ce facem? Zic: venim”. Şi am
venit.

Mulţumesc.

Dl. Mircea Cosma
Domnilor, două distincţii ale judeţului Prahova le acordăm domnului

vicepreşedinte Valeri Condratiuc şi domnului vicepreşedinte pe probleme de agricultură,
Efim Moraru.

Dl. Mircea Cosma
Scoatem, la rugămintea domnului preşedinte, un punct din program,

respectiv, şcoala fiind în regim de bacalaureat şi de vacanţă nu mai mergem la şcoală, şi
o să rog să facem donaţiile de carte aici. Deci, domnul şef al direcţiei de cultură, nu ştiu
dacă este aici, o să preia din partea noastră un număr de cărţi care să le doneze
bibliotecii de aici pentru că nu mai mergem la liceul Mihai Viteazul.

Dl. Mircea Cosma
Am să vă dau un răspuns întâi pentru Cotul Donului. Sigur că sunt în relaţii

excelente cu domnul Şoimaru, am făcut prima ediţie pe care noi am lansat-o la Ploieşti,
pentru că o parte din regimentele şi diviziile româneşti care au căzut la Cotului Donului
au fost din Prahova, cunoaşteţi că Prahova a fost şi un important centru de producţie
militară şi, de asemenea, este locul unde Mihai Viteazu în 1599 a adunat oastea cea mare
şi a unit cu Ţara Românească, Transilvania şi Moldova. Şi aici la Chişinău, a dat un
decret domnesc, prin care a scutit pământurile dintre Prut şi Nistru, trei ani de impozite
şi taxe şi de biruri pentru că au fost prădate de turci şi de tătari. Acest document există şi
se află la muzeul nostru de istorie. Eu am finanţat personal în Republica Moldova 11
monumente, inclusiv Mihai Eminescu care îl aveţi aici. Două „Mihai Viteazu”, două
„Ştefan cel Mare”, unul „Nicolae Iorga”, „Matei Basarab”, „Adrian Păunescu” la
Copăceni ş.a.m.d., „Alexandru Ioan Cuza” în Chişinău. Primul monument dedicat celui
de al Doilea Război Mondial l-am făcut la Novosibirsk, în capul mării Azov. Pentru că
unitatea comandată de tatăl meu, de vânători de munte, a pierdut la bătălia aceea 47 de
oameni. Dacă vă interesaţi, la 6 decembrie 2012, ambasadorul Rusiei în România, cu
care am o relaţie excelentă, împreună cu ambasadorul României în Rusia au dezvelit
acel monument că noi eram în campanie de alegeri şi nu am putut veni în ziua aceea, dar
este un monument, o cruce de marmură, pe care sunt trecuţi cei 47 care i-am dat din
arhiva personală a tatălui meu. Având în vedere ce este şi prin Ucraina prin zona aceea
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acum, că miroase a praf de puşcă pe acolo, sigur că, campania mea şi a lui Vasile
Şoimaru de a crea primul monument într-o localitate, că dacă-l punem pe câmp ştim ce
soartă are, a întârziat până se mai liniştesc acolo lucrurile.

În ceea ce priveşte fondurile europene, noi am creat din start o Direcţie de
Integrare Europeană. Deci, cei mai buni oameni care i-am avut şi care cunosc limbi
străine, că e foarte important ce vă spun, nu atât că fac proiectele în limbi străine dar s-
au dus să înveţe câte trei luni la Bruxelles unde Consiliul judeţean a avut două
apartamente închiriate, birouri închiriate şi unde au stat oamenii acolo şi au învăţat cum
să fac proiectele europene. Care ştiau limbile, noi nu eram membri, dumneavoastră aveţi
mare avantaj noi fiind membri, limba fiind aceeaşi deja toate documente sunt şi în limba
română. La căşti, nu mai trebuie să plătească Moldova translatori că sunt ai noştri acolo.
Sunt 64 de mii de pagini de documente directe, avantajul pe care îl aveţi este că acum
sunt în limba română, că le-am tradus noi şi le donăm după ce se termină ratificările
acestea Guvernului Republicii Moldova. Polonia, ca să vă dau răspunsul şi la asta că am
înţeles…, Polonia a intrat cu trei ani înaintea României în Uniunea Europeană, a intrat în
2004, şi a avut timp în acei trei ani să înveţe cum se absorb fondurile acelea, că şi ei
atunci au bâlbâit-o rău. Noi am pierdut şi acei trei ani. Observaţi, nu că i-am pierdut că
au fost oameni nepricepuţi dar până se învaţă toată birocraţia asta a Uniunii Europene
cam atât durează. Guvernul Boc, care a fost înaintea Guvernului nostru a pregătit acestea,
dar nu a mai avut timp să mai şi absoarbă că au trebuit modificate o grămadă de legi în
România ca să poţi lua bani aceştia. Observaţi că, de doi ani şi jumătate încoace,
mergem, am ajuns la 38% în ultimii doi ani. Asta, pentru că atât a durat pregătirea. Ce
ne-am gândit noi ca dumneavoastră să puteţi beneficia cât mai repede. Prima dată, să
ştiţi că după ce se ratifică toate acestea o să beneficiaţi de nişte fonduri de preaderare
care sunt cam 10% din fondurile după ce eşti membru cu drepturi depline. Adică, dacă
România acum are, după 7 ani, 39 de miliarde de euro, 10% înseamnă aproape 4
miliarde. Deci, cam atât va fi preaderarea. Din care se dau lucrări de infrastructură cu
prioritate. Deci, vor fi asfaltări în comune, introducere de apă şi canalizare, modernizări
de şcoli şi de centre culturale, de dispensare, de grădiniţe, de creşe ş.a.m.d. În plus,
pentru oraşele mici şi mijlocii, cum este Hînceşti-ul de exemplu, pentru rural se numeşte
Programul SAPARD, în mediu urban, oraşe mici şi mijlocii, adică sub 50000 de
locuitori, este Programul SAMTID, care înseamnă îmbunătăţirea alimentării cu apă,
îmbunătăţirea canalizării şi îmbunătăţirea tramei rutiere, a străzilor. După aceea, pentru
oraşele mari şi aici aveţi două, Chişinău şi Bălţi, este Programul ISPA, care dă fonduri
de până la 100 de milioane de euro pe localitate ca să rezolve o problemă importantă. În
Chişinău sunt două probleme importante: trama stradală şi staţia de epurare a apelor şi
de colectare a deşeurilor. Deci astea o să le primească Chişinăul pe ISPA, nu ştiu la Bălţi
ce proiect ar accesa primul. A doua problemă care la dumneavoastră o să scârţâie este
faptul că Uniunea Europeană doreşte, ea dă 80% din valoare, cofinanţarea, 20%, în cazul
României pune Guvernul 18% şi noi punem 2%, neprevăzutele şi TVA-ul care nu sunt
bani puţini. La 100 de milioane de euro TVA este 24 de milioane. Şi atunci, de fapt, noi
ce ne-am gândit când am lansat cu preşedinţii dumneavoastră de raioane chestiunea
aceasta, pe anumite lucrări să intervenim şi cu bugetele locale, de exemplu o să câştige



14

municipiul Hînceşti staţia de epurare sau canalizarea, nu o să aibă, că m-am uitat pe
buget, nu o să îi ajungă nici de TVA la lucrarea asta. Sigur că municipiul Ploieşti, care
are un buget de 5400 de miliarde, e mai mare ca al judeţului, poate să ajute cu un milion,
două de euro un contract din acesta pentru municipiul Hînceşti ca să-şi termine lucrarea,
coparticipând şi ea ca sursă de finanţare pe baza acestor documente care noi vi le-am ca
să vă spuneţi punctul de vedere asupra lor. Noi intenţionăm de la anul să avem în buget,
în poziţia 72, „alte investiţii în străinătate”, aici vrem să băgăm banii aceştia cu care
vrem să vă ajutăm pe măsură ce aveţi proiecte. Şi atunci, că veniţi dumneavoastră la
Ploieşti, că venim noi trei luni aici cât este o perioadă de detaşare, cu condiţia să aibă un
birou, un calculator etc, să reuşim să facem centrele acestea de pregătire. Pentru că şi
cheltuiala la Bruxelles cu un salariat al primăriei este foarte mare. Un apartament costă
1300-1400 de euro pe lună chiria, vreo 800 de euro utilităţile plus că omul trebuie să
mănânce, să bea cafea, să fumeze, să meargă cu tramvaiul sau metroul şi diurna este cam
mică pentru… Şi posibilităţile bugetului sunt mici. Şi atunci o parte, ne-am gândit, să
înveţe la noi, o parte venim noi şi-i ajutăm aici pentru că avem acest mare avantaj care l-
a zis poetul, avem Testamentul lui Burebista: „Limba noastră este limbă sfântă, Limba
vechilor Cazanii, Care o ştiu şi o cântă la vatra lor sărmanii, Limba noastră e foc ce arde,
Întru-un an ce fără veste, S-a trezit din somn de moarte, Ca viteazul din poveste.” Adică
avem testamentul acesta al limbii comune şi care ne ajută să putem colabora foarte uşor.
Că altfel, să plătim un translator durează foarte mult iar Uniunea Europeană este un
mecanism birocratic de şase ori mai avansat, ca hârtii, documente şi semnături, decât
suntem noi acum. Ca să iei un euro îţi trebuie nişte mape de hârtii, şi să iei un miliard tot
atâtea îţi trebuie. Însă, să ştiţi că lucrurile se fac, noi facem astăzi lucrări de… şi nu
vorbesc de sectorul privat în care suntem… , are raportul aici de la Programul
Operaţional Regional, la întreprinderi mici şi mijlocii judeţul Prahova este pe primul loc
în Muntenia ca absorbţie, cu 230 de milioane de euro care au creat locuri de muncă şi
unităţi economice mai mari sau mai mici. Dânşii au fost şi au văzut un parc industrial cu
50 de fabrici care a apărut pe un câmp la marginea Ploieşti-ului unde sunt cele mai mari
companii din lume. Au dat locuri de muncă, au făcut fabrici şi asigură zece mii de locuri
de muncă la românii din Ploieşti, le dă salarii, bugetul primeşte bani din impozite şi taxe.
Uitaţi, s-a închis o mare întreprindere de utilaj petrolier din Ploieşti, bătălia care a
pierdut-o sistemul socialist cu cel capitalist a fost progresul tehnologic, să fim cu toţii de
acord. Aici a fost bătălia şi am pierdut-o, la televizoare, la telefoane, la maşini, la tot ce
vreţi dumneavoastră. Şi atunci, a venit o companie americană, Lufkin, a pus întru-un an
de zile o fabrică cu 3000 de salariaţi în parcul industrial şi produce tot utilajul petrolier
care îl produceam la „1 Mai” cu 21000 de oameni. Tot ce este aparat de aer condiţionat
pe toate maşinile Nissan, Dacia, Renault din toată lumea se produce la Ploieşti. Tot ce
este echipamente electrice pentru Toyota şi de săptămâna viitoare pentru BMW se
produc în parcul industrial de la Ploieşti. O filială, puteţi să mergeţi să o vizitaţi, este
deja la Bălţi, un interes care l-a avut un neamţ care şi-a pierdut tatăl în al Doilea Război
Mondial la Bălţi, şi în amintirea tatălui său a făcut o fabrică cu 800 de salariaţi tot pentru
BMW. Nu mai vorbim, Coca Cola, cea mai mare fabrică de ţigări Kent din Europa
fabrici de mobilă, bere sunt la Ploieşti. Tot ce este scaune în automobile se produc la
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Ploieşti într-o fabrică cu 4000 de salariaţi tot în parcul industrial, Johnson, o fabrică
americană. Tuburile de irigaţii care le-am văzut pe la dumneavoastră pe aici se produc la
Ploieşti, americanii au dus fabrica la Ploieşti. Dacă eraţi în Uniunea Europeană o
aduceau aici că este mai ieftină forţa de muncă la dumneavoastră, la noi deja este 500 de
euro salariul mediu. Toate acestea au mărit bugetele, noi pe autonomia locală luam o
parte din impozite. De exemplu, municipiul Ploieşti ia 42% din toate impozitele pe
salarii realizate în Ploieşti. Gândiţi-vă câţi bani are. Comuna Floreşti are cea mai mare
fabrică de anvelope din România, Michelin, face 6 milioane de anvelope. Are buget cât
raionul dumneavoastră, are 7 milioane de euro buget propriu, nu cel primit de la bugetul
de stat pentru şcoli ş.a.m.d. Deci, trebuie să ne gândim foarte serios, noi suntem judeţul
din ţară care am experimentat pentru prima dată parcurile industriale, după un proiect
italian, că se închidea fabrică după fabrică. Fabrica de rachete Crângul lui Bot este în
Parcul industrial Ploieşti. Noi la Cimişlia am izolat 40 de hectare, am dat hotărâre de
Guvern de la dumneavoastră, că primul ministru este de acolo şi l-am dus cu noi anul
trecut, erau tot felul de reţineri, de aici este viceprim ministrul Valeriu Lazăr, care ne-a
zis să facem unul şi la Hînceşti. I-am spus că la anul. Guvernul a aprobat 1 milion de
euro pentru aducerea utilităţilor, pentru că dincolo de alte poveşti investitorul vine şi
întreabă: „câţi metri cubi de gaz îmi dai pe oră, câţi litri de apă pe secundă, câţi poţi să
dai la canalizare, ce tren vine acolo, de ce port şi aeroport eşti aproape, dacă îţi merge
internetul, telefonia mobilă şi celelalte. Câtă energie electrică poţi să-mi dai? Nu le pe
acestea nu faci nimic. Deci, toată echipa asta a noastră o să încerce, după ce se semnează
acordul acesta de toate ţările, adică pe la sfârşitul lunii septembrie, din acel moment
avem toată baza legală a Uniunii Europene să venim aici, ne deschidem un birou şi zice
primăria, raionul Hînceşti: „eu vreau să specializez patru oameni la fonduri europene”.
Vin la Ploieşti, pleacă acolo, vă dăm gratuit, am stabilit cu Uniunea Consiliilor Raionale
din Moldova că birourile noastre din Bruxelles, care le avem şi acum, să vi le punem la
dispoziţie gratuit, adică plăteşte UNCJR-ul nostru în continuare taxele acolo şi
dumneavoastră să-i plătiţi omului drepturile de cazare, de masă. Dar, ca spaţii că şi la
birouri trebuie plătit când se închiriază, noi plătim 30000 de euro pe an acolo, în
Bruxelles lângă Parlamentul European şi lângă Comitetul Regiunilor, deci noi plătim
aceste birouri de atunci ca să putem trimite oamenii să fie aproape când se lansează
proiectele, să vadă toate actele normative, ţin legătura cu europarlamentarii ş.a.m.d..
Europarlamentarii noştri, după ce se semnează acordul, până o să aveţi europarlamentari,
aceasta se poate din 2020 după ce veţi intra cu drepturi depline, să ajute şi să fie sprijinul
logistic al celor care pleacă de aici de la nivelul judeţelor, raioanelor etc. Deci, cam
acesta este programul, eu zic că v-am răspuns la întrebare.

În privinţa Cotului Donului, la anul o să edităm 20000 de exemplare din
cartea lui Şoimaru, tot în cadrul Programului „România 100” şi astăzi vă arăt ce editat
până acum şi o dau domnului Preşedinte. Deci această carte, care a fost scrisă la sfârşitul
Primului Război Mondial, se numeşte „Istoria Războiului pentru întregirea României”.
Ea poartă această emblemă, „100 de ani România” şi veţi găsi aici punctul de vedere a
unuia dintre cei mai reputaţi istorici români din 1922 cu ce s-a întâmplat pe teritoriul
României între 1914 şi 1919. Aveţi alte puncte de vedere, de regulă istoria o fac
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