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După ce am tras un SEMNAL 
DE ALARMĂ : ”Culele din 
Gorj, în prag de dezastru!” în 
ediția din 10 martie a Ecopolitic 
magazin, și am trimis o scrisoare 
deschisă adresată Ministerului 
Culturii, am primit și răspun-
sul, recunosc că nu m-am aștep-
tat să vină atât de promt și cu 
asemenea detalii!

În data de 8 martie am avut 
prilejul și oportunitatea de a 
discuta față-n față cu fostul 
Ministru al Culturii, domnul 
Vlad Alexandrescu.Marți, 8 
martie, la ora 9.00, la Sala 
Media de la Teatrul Național 
din București la invitația 
Ministrului Culturii, am parti-
cipat la un mic dejun informal, 
unde am avut posibilitatea de a 
trage  un SEMNAL DE 
ALARMĂ cu privire la Culele 

din Gorj, care sunt în prag de 
dezastru.

La întâlnirea cu Ministrul 
Culturii, Vlad Alexandrescu s-a 
purtat o discuție informală după 
trei luni (și ceva) de la preluarea 
mandatului actualului ministru.
Am profitat de acestă întâlnire cu 
Ministrul Culturii pentru a-i 
atrage atenția cu privire la situația 
dezastruoasă CULELOR din Gorj.

CE RĂSPUNS A DAT MINISTERUL CULTURII CU 
PRIVIRE LA SEMNALUL DE ALARMĂ: CULELE DIN 

GORJ, ÎN PRAG DE DEZASTRU!

INCREDIBIL: Nimeni din Gorj nu a cerut 
fonduri pentru renovarea culelor

l Pentru a fi incluse în Planul Național de Restaurare este absolut necesar ca 
solicitarea să vină de la proprietarii culelor, fie persoane juridice sau fizice
l Până la această dată nu s-a primit nicio cerere
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”Victor Ponta, la 
lansarea candidaţilor 

PSD Gorj!”
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SEMNAL DE ALARMĂ : Culele 
din Gorj, în prag de dezastru!

 În acest moment pe raza județului Gorj mai 
există, conform datelor pe care le avem, 8 
CULE, cel mai mare număr de CULE din 
România.Din cele 8, patru sunt într-o stare de-
plorabilă, aproape de prăbușire.Am tras un 
semnal de alarmă cu privire la starea de dez-
astru în care se află culele din județ, ținând 
cont de faptul că o clădire de patrimoniu, o 
dată ce se prăbușește nu mai există, iar un stat, 
prin aceste pierderi, își pierde propria identi-
tate.Consider că dacă aceste CULE vor dispă-
rea, pas cu pas ne pierdem și noi identitatea.

RASPUNSUL OFICIAL AL 
MINISTERULUI CULTURII

Răspunsul pe care l-am primit de la 
Ministerul Culturii este incredibil, în 
sensul că prin acest răspuns se clarifică 
anumite aspect, în sensul că, pentru ca 
aceste CULE din județul Gorj să fie in-
cluse în Planul Național de Restaurare, 
pentru a putea beneficia de fonduri, 
este absolut necesar ca solicitarea să 
vină de la proprietarii culelor, fie per-
soane juridice sau fizice.Mai mult decât 
atât, ministerul precizează faptul că nu 
a primit NICIO SOLICITARE de la cei 
din Gorj.

INCREDIBIL: Nimeni din Gorj nu a cerut 
fonduri pentru renovarea culelor
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Acestea fiind spuse, toate discuțiile 
pe care le fac unii responsabili din 
zona culturii gorjene cu privire la fap-
tul că nu au fonduri să poată renova 
aceste CULE sunt minciuni.

Cum poți vorbii de fonduri când tu 
nu ai făcut niciun demers minim ca să 
poți ști dacă vei primi sau nu banii 
necesari.Întradevăr există probleme și 
la identificarea proprietarilor dar sunt 

câteva cule ce sunt în proprietatea 
unor autorități publice și care nu au 
făcut nimic doar declarații lipsite de 
substanță și neadevărate.

În continuare vă prezentăm răspun-
sul official pe care l-am primit din par-
tea Ministerului Culturii și unde sunt 
detaliate exact care sunt aspectele 
adevărate.

Acum, ce să fac, mă întorc la cei din Gorj 
și voi face un demers la Consiliul Județean 
Gorj pentru a introduce pe ordinea de zi a ur-
mătoarei ședințe această problemă.

Doresc să știe toată lumea că toată lumea 
se vaită dar nimeni nu a făcut absolute nimic.
Chiar dacă este foarte greu să te zbați pentru 
un bun național, eu voi face tot efortul pentru 
ca acei oameni sau instituții, inconștiente de 
ce dezastru este și care să nu mai declare nu-

mai minciuni, să se trezească și să facem efor-
turi comune pentru salvarea acestor CULE.

Noroc Bun!!!

P.S.
Pe acestă cale multumesc Ministerului 

Culturii pentru acest răspuns promt și prin 
care s-au clarificat multe aspect.Cred că am 
găsit un partener pentru a merge pe acest 
drum : Salvarea Culelor din Gorj!
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Vizitarea de către Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, a militarilor români 
aflați în Teatrul de Operații din Afganistan

Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a efectuat duminică, 1 mai a.c., o 
vizită în Teatrul de Operații din Afganistan, 
unde s-a întâlnit cu militarii români aflați 
în misiune în această țară. Cu acest prilej, 
Președintele României a fost informat de 
starea de securitate din Afganistan și de mi-
siunile pe care le au de îndeplinit militarii 
noștri.

Președintele Klaus Iohannis a purtat discu-
ții cu militarii români, informându-se despre 
starea acestora, și a sărbătorit Sfintele Paști 
alături de ei.

De asemenea, pe parcursul vizitei, a avut 
discuții și cu domnul generalul de brigadă 
Antonio Aguto, comandantul Coman-
damentului pentru Instruire, Asistență și 
Consiliere din Regiunea Sud din Afganistan. 

În cadrul discuțiilor, Președintele României 
a reiterat angajamentul consistent și constant 
al forțelor Armatei României la eforturile de 
stabilizare și post-conflict din Afganistan, încă 
de la deschiderea Teatrului de Operații.

A fost evidențiată cooperarea excelentă din-
tre militarii români și cei americani în desfă-
șurarea noilor misiuni comune, centrate pe 
asistență și instruire pentru forțele de securita-
te afgane.

Generalul de brigadă Antonio Aguto a pre-
zentat aspecte privind evoluția situației de se-
curitate din Afganistan și perspectivele 
Misiunii NATO „Resolute Support”.

În timpul vizitei, Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, s-a adresat militarilor 
români într-un discurs, pe care îl redăm în 
continuare:

„Domnilor Comandanți, 
Stimați militari,

Mă bucur foarte mult că astăzi, când săr-
bătorim Învierea Domnului, cea mai importan-
tă zi a creștinătății, o zi simbol a luminii și 
speranței, a păcii și a încrederii în mântuire, 
împreună cu soția mea, mă aflu în mijlocul 
vostru. 

Îmi produce o puternică emoție atmosfera 
românească autentică pe care ați creat-o aici, 
la 5000 de kilometri depărtare de țară. Vă 
asigur că, în această zi de sărbătoare, mulți 
români în țară, nu doar rudele și prietenii sau 

colegii voștri, își îndreaptă, mai mult ca 
oricând, gândurile și sentimentele de prețuire 
către voi, cei care ne reprezentați, cu cinste și 
onoare, în afara granițelor țării noastre. 

De ce serbăm Sfintele Paști aici? Noi, creș-
tinii, suntem învățați, de la vârste fragede, să 
ajutăm pe cel care are nevoie de noi. Afganii 
au nevoie de prezența voastră aici. Voi, cei 
aflați în teatru, știți cel mai bine realitățile din 
teren, care sunt riscurile și problemele 
Afganistanului anului 2016. Voi știți foarte 
bine că Misiunea Afganistan nu este încheiată.

Prezența voastră în acest Teatru de 
Operații reprezintă răspunsul ferm al 
României la solicitarea Alianței Nord-Atlantice 
pentru asigurarea securității și pentru stabili-
zarea Afganistanului. 

Este bine să ne reamintim una din premise-
le majore pe baza căreia am aderat la NATO 
și apoi la UE: România este furnizor, nu doar 
beneficiar de securitate. Noi am fost, vreme de 
15 ani, prin eforturile voastre, un furnizor de 
securitate și vom continua să fim. Nu trebuie 
să uităm asta.

Știm că participați la operațiuni extrem de 
importante, cu un grad crescut de dificultate, 
că sunteți reprezentanții noștri în afara 
granițelor și că vă îndepliniți cu multă dăruire 
misiunile încredințate, fiind un exemplu demn 
de urmat - atât de către camarazii 
contemporani, cât și de către generațiile 
viitoare - și de aceea meritați toată stima și 
aprecierea noastră.

Dragi militari,
Peste 2 luni, aliații din NATO ne vom re-

uni la Varșovia și vom avea multe de discutat. 

Vom discuta și despre Afganistan. Dar miza 
noastră la Varșovia este să consolidăm pre-
zența NATO în România, în special pe coasta 
de vest a Mării Negre, în spiritul în care a 
fost creat NATO acum mai bine de 60 de ani.

Însă greul va urma după Varșovia. Vom 
avea multe de făcut, în reformarea, în 
continuare, a Armatei, înzestrarea ei și 
creșterea calității vieții militarilor. 

Folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi, 
în numele poporului român și al meu perso-
nal, pentru felul în care ați ales să vă faceți 
datoria și să fiți mesagerii noștri și apărătorii 
valorilor și principiilor în care, cu tărie, cu 
toții credem.

Vă așteptăm, la finalul misiunilor, să reve-
niți pe pământ românesc sănătoși și în forma-
ție completă, cu sufletul încărcat de bucuria 
unei realizări profesionale absolute - de a fi 
fost cei mai convingători ambasadori ai 
României.

Vă urez multă sănătate, puterea de a trece 
cu bine peste toate provocările specifice me-
diului în care acționați în prezent, multe rea-
lizări profesionale și doresc, din nou, să vă 
încredințez de întregul meu sprijin!

Aceleași sentimente de prețuire, urări de 
sănătate, fericire, viață lungă se îndreaptă și 
către familiile voastre, care vă simt lipsa în 
aceste momente și care vă așteaptă să vă în-
toarceți.

Tuturor, vă doresc Sărbători Pascale în li-
niște și pace! 

Lumina Învierii lui Iisus să coboare în su-
fletul fiecăruia, renăscând credința și speran-
ța în mai bine!”sursa: comunicare Adminis-
tratia Prezidentiala

De 1 Mai Preşedintele Iohannis le-a făcut o 
vizită militarilor români aflaţi în Afganistan
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Agentia pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale a publicat online Ghidurile Finale 
pentru Sesiunea 2016 a Programului 
National de Dezvoltare Rurala 2020, sub-
masurile 4.1, 6.1, 6.3, 16.4 si 16.4a:

submasura 4.1 – „Investitii in exploata-
tii agricole” ;

submasura 6.1 – „Sprijin pentru insta-
larea tinerilor fermieri” ;

submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvol-
tarea fermelor mici” ;

submasura 16.4 si submasura 16.4a – 
„Sprijin acordat pentru cooperare orizon-

tala si verticala intre actorii din 
lantul de aprovizionare in sec-
toarele agricol si pomicol”

Apelurile de proiecte pentru 
aceste submasuri vor fi deschi-
se pana in octombrie 2016. 
Astfel, daca doresti sa infiin-
tezi sau sa modernizezi crame, 
ferme vegetale, plantatii stru-
guri, spatii de stocare, instalatii 
pentru irigatii si alte investitii 
o poți face accesând aceste 
proiecte.

Au fost publicate 
primele Ghiduri Finale 
pentru Sesiunea 2016

ecopolitic.ro

Costin Borc, va ajunge la 
Târgu Jiu, pe data de 10 mai 
,pentru a discuta cu conducerea 
CEO, dar şi cu sindicatele de-
spre problemele companiei. 

Minerii care au mers pe jos până la 
Bucureşti au semnat un protocol cu 
Guvernul, prin care ar trebui să aiba loc 
întâlniri bilunare între reprezentanţi CEO şi 
reprezentanţi ai Guvernului. La întâlnirea 
de la Tg Jiu se va discuta despre accesul 
CEO pe piaţa de energie, dar şi despre pre-
lungirea OUG 36, pe trei ani, astfel încât şi 
angajaţii care vor ieşi la pensie in 2019 şi 
vor fi daţi afară anul acesta, să beneficieze 
de venit de completare.

Vicepremierul Costin Borc este aşteptat 
la  Complexul Energetic Oltenia

ESTE OFICIAL!!! 

Alegeri locale 2016, 
într-un SINGUR TUR

Judecătorii Curţii Constituţionale au res-
pins excepţia de neconstituţionalitate invo-
cată de jurnalistul Liviu Alexa cu privire la 
articolul din legea alegerilor locale care sta-
bileşte votul într-un singur tur. Astfel, alege-
rile locale din 2016 se vor desfăşura într-un 
singur tur, conform legii în vigoare.

CCR a respins şi sesizarea de neconstituţi-
onalitate pe articolul care prevede necesitatea 
prezentării listelor cu semnături pentru candi-
daţi.

“S-a respins ca neînemeiat. Nu s-a adus 
niciun argument pentru schimbarea CCR în 
domeniu. Întotdeauna CCR a explicat că e ro-
lul Parlamentului să stabilească”, a declarat 
Augustin Zegrean. Decizia a fost luată în una-
nimitate.

ecopolitic.ro
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Partidul Social Democrat Gorj și-a 
lansat candidații PSD Gorj la 
alegerile locale din iunie

Partidul Social Democrat Gorj și-a 
lansat ieri, 4 Mai 2016, candidații 
PSD Gorj la alegerile locale din iu-
nie, eveniment ce s-a desfășura pe 
Insulița Jiului din Târgu-Jiu. 

Deputatul de Gorj, Victor Ponta a participat 
la lansarea candidaţilor PSD Gorj. Acesta este 
foarte apropiat de organizaţia de la Gorj care 
l-a scos deputat de 3 ori. La eveniment partic-
ipă o mie de social democraţi din tot judeţul.

Actualul preşedinte al PSD şi fostul preşed-
inte, par că acum se înţeleg bine, Dragnea 
dorindu-l pe Ponta chiar şeful Camerei 
Deputaţilor, în locul lui Valeriu Zgonea care a 
fost dat afară din partid, în urma reacţiei sale 
la faptul că Dragnea, deşi este condamnat, nu 
a renunţat la şefia partidului.

 De ce ignoră PSD electoratul?

 PSD riscă foarte mult la aceste alegeri să 
nu fie votat într-un numar mare aşa cum se 
aşteaptă, deoarece aşa cum partidul a făcut la 
alegerile prezidenţiale şi a pierdut, încă o dată 
ignoră electoratul şi propun candidaţi care au 

probleme cu legea. Asta se întâmplă în contex-
tul în care social democraţii spuneau că şi-au 
învăţat lecţia, dar se pare că au uitat ce au 
promis.

 Astfel, la Gorj , candidatul pentru primăria 
Tg Jiu, Florn Cârciumaru, are o sesizare la  
DNA, făcută de ANI, pentru  conflict de inter-
ese şi corupţie, doarece a cumpărat o casă de 
vacanţă la un preţ de 4 ori mai mic decât preţul 
pieţei, pentru fiica sa, de la administratorul 

unei firme care avea contracte cu primăria.O 
altă propunere este Cosmin Popescu, condam-
nat şi el cu suspendare în dosarul strămutaţilor 
de lux. 

De asemenea PSD, la nivel naţional este 
condus de Liviu Dragnea, condamnat la 2 ani 
cu suspendare pentru fraudarea alegerilor, iar 
deputatl de Gorj, Victor Ponta este şi el cerce-
tat în mai multe dosare.

Victor Ponta, la lansarea 
candidaţilor PSD Gorj

ecopolitic.ro

Campania electorală pentru alegerile lo-
cale din 5 iunie a.c., care începe în data de 
6 mai, ora 00.00, vine cu câteva elemente de 
noutate, faţă de cele precedente. Astfel, sunt 
interzise bannerele, mesh-urile, panourile 
publicitare mobile, steagurile şi ecranele 
publicitare, panourile publicitare fixe sau 
mobile, publicitatea luminoasă, publi-
citatea pe vehicule, vehiculele ins-
cripţionate cu sloganuri de campanie 
şi cele care difuzează materiale audio, 
spectacolele, serbările, focurile de ar-
tificii etc.

De asemenea, este interzisă utilizarea 
în campania electorală a pixurilor, a că-
nilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jache-
telor, a gecilor, a impermeabilelor, a 
pelerinelor, a vestelor, a şepcilor, a că-
ciulilor, a fularelor, a sacoşelor sau a 
pungilor şi a altor materiale din polies-
ter, a umbrelelor, a găleţilor şi a altor 
materiale din aceeaşi categorie, a bri-

chetelor, a chibriturilor, a produselor alimen-
tare, a produselor alcoolice, a ţigărilor, adică 
toate acele acţiuni şi materiale de propagandă 
electorală care au fost folosite din plin la toa-
te alegerile după anul 1990.

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de 
alte foloase în scopul determinării alegătorului 

să voteze sau să nu voteze o anumită listă de 
candidaţi ori un anumit candidat se pedepseş-
te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi inter-
zicerea exercitării unor drepturi.

Afişele electorale, ale căror dimensiuni 
sunt stabilite prin act normativ, se aplică pe 
panourile electorale special amenajate şi nu 

mai mult de unul pentru fiecare partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală 
sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri ori fiecare candidat independent.

În alte locuri decât cele stabilite, 
afişajul electoral este permis numai cu 
acordul proprietarilor, administratorilor 
sau, după caz, al deţinătorilor.

Sunt interzise afişele electorale care 
combină culori sau alte semne grafice, 
astfel încât să evoce simbolurile naţio-
nale ale României ori ale altui stat.

În campania electorală, din acest 
an, pot fi utilizate numai următoarele 
tipuri de materiale de propagandă 

Campanie electorală fără spectacole, găleţi, tricouri, 
pixuri,  brichete, ulei sau zahăr
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Decizia de care se temea toată lumea în 
legătură cu Complexul Energetic Oltenia, a 
fost luată! Peste 5000 de disponibilizări vor 
fi făcute în următorii 5 ani, iar primii 2000 
de angajaţi, vor pleca acasă anul acesta, la 
1 iulie. Deşi fosta conducere a companieie 
era conştientă că o astfel de măsură trebuie 
luată, politic nu şi- a asumat- o niciun par-
tid, de frica pierderii voturilor.

Cum Guvernul tehnocrat nu intră în cam-
panie electrorală şi hotărârea disponibilizărilor 
nu- l va afecta, actualul director al CEO, 
Laurenţiu Ciobotărică, a prezentat planul de 
reorganizare şi redresare financiară, pentru ur-
mătorii 5 ani. Mai exact , 5269 de angajaţi vor 

Guvernul tehnocrat îşi asumă 5000 
de disponibilizări la CEO. Se face o 

economie de  2,4 miliarde de lei
L.I.

electorală: afişe electorale cu dimensiuni de 
cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă 
latură; afişele electorale prin care se convoacă 
o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură 
şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate 
în locurile speciale pentru afişaj stabilite prin 
dispoziţia primarului; materiale de propagandă 
electorală audio sau video, difuzate de 
mass-media audiovizuală; publicitate în presa 
scrisă; materiale de propagandă electorală on-
line; broşuri, pliante şi alte materiale tipărite 
din aceeaşi categorie. Prin materiale tipărite 
din aceeaşi categorie cu broşurile şi pliantele 
se înţelege materialele tipărite pe suport de 
hârtie. Din această categorie mai fac parte ca-
lendare, door hangers, flyers, fluturaşi.

Este considerat material de propagandă 
electorală orice material scris, audio sau video 
care îndeplineşte următoarele condiţii: se re-
feră în mod direct la un candidat sau partid 
politic care participă la alegeri, clar identificat; 
este utilizat în perioada 6 mai – 4 iunie 2016, 
ora 07.00; are obiectiv electoral şi se adresează 
publicului larg; depăşeşte limitele activităţii 
jurnalistice de informare a publicului.

Toate aceste materiale publicitare, precum 
și publicitatea online au fost limitate ca 
procent în această campanie electorală pentru 
alegerile locale. Așadar, cheltuielile pentru 
producţia şi difuzarea materialelor de propa-
gandă electorală la radio, televiziune şi în pre-
sa scrisă, în cuantum de maximum 40% din 
totalul cheltuielilor electorale care pot fi efec-
tuate; cheltuielile pentru producţia şi difuzarea 
materialelor de propagandă electorală online, 
în cuantum de maximum 30% din totalul chel-
tuielilor electorale care pot fi efectuate; chel-
tuielile pentru cercetări sociologice, în cuan-
tum de maximum 30% din totalul cheltuielilor 
electorale care pot fi efectuate; cheltuielile 
pentru afişe electorale, în cuantum de maxi-
mum 20% din totalul cheltuielilor electorale 
care pot fi efectuate;  cheltuieli pentru broşuri, 
pliante şi alte materiale de propagandă electo-
rală tipărite, în cuantum de maximum 50% din 
totalul cheltuielilor electorale care pot fi efec-
tuate.

Acţiunile de campanie electorală sunt inter-
zise în unităţile militare, precum şi în spaţiile 
din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşu-

rare a cursurilor.
Nerespectarea prevederilor legale consti-

tuie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât să fie considerate, po-
trivit legii penale, infracţiuni, şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 
25.000 lei.

Fiind prima campanie electorală finanţată 
de stat, candidaţii sunt obligaţi să aibă manda-
tar financiar şi să probeze cu documente chel-
tuielile pentru a li se valida mandatul, în cazul 
în care sunt aleşi. De asemenea, pentru a putea 
solicita rambursarea cheltuielilor de campanie, 
candidaţii trebuie să obţină minimum 3% din 
voturile valabil exprimate la nivel naţional.

Tot ca elemente de noutate pentru alegerile 
locale din iunie sunt alegerea preşedinţilor de 
Consilii Judeţene din rândul consilierilor 
judeţeni, prin votul secret al majorităţii aces-
tora şi nu uninominal, prin votul direct al 
cetăţenilor; alegerea primarilor dintr-un singur 
tur de scrutin, şi monitorizarea electronică a 
alegerilor, de către Autoritatea Electorală 
Permanentă, pentru a fi prevenit votul ilegal.
sursa:ziarulincomod.ro

rămâne fără loc de muncă.
 “Dintre cei 2.000 de angajați care vor fi 

disponibilizați până la 1 iulie 2016, 1.067 în-
deplinesc condițiile de pensionare, după cum 
urmează: 335 din zona de energie, 648 din 
zona de minerit, iar 84 din alte activități. 
Potrivit calculelor prezentate în planul de re-
organizare a companiei, venitul net de com-
pletare pe care îl va primi fiecare angajat pen-
sionabil disponibilizat va fi de 1.943 de lei 
lunar, în primul an, și de 1.224 de lei lunar 
pentru al doilea an. Suma netă totală, inclu-
zând venitul de completare și plățile compen-
satorii, pe care o va încasa un salariat va fi, 
la finalul celor doi ani, în medie, în baza unui 
scenariu inițial propus de companie, de până 
la 54.570 de lei,” se arată într-un comunicat 
al CE Oltenia.

Investiţii în zona de minerit
Economiile care vor fi făcute în urma dis-

ponibilizărilor, vor fi investite în zona minieră. 
Compania are un plan în acest sens pentru ur-
mătorii 15 ani.  

„Mai simplu spus, va trebui să ne concen-
tram în viitor mai mult asupra investiţiilor din 
zona minieră, altfel vom ajunge în situaţia de 
a nu mai  putea livra cărbune propriilor ter-
mocentrale…ca să nu mai vorbim de costurile 

mari cu exproprierile pentru extinderea peri-
metrelor miniere sau de cheltuielile de reface-
re a mediului şi de conservare sau închidere”, 
spune Laurenţiu Ciobotărică, directorul CEO.

 Acum urmează ca panul de disponibilizări 
să fie discutat şi cu liderii de sindicat care tre-
buie să îşi dea acordul.

Complexul Energetic Oltenia a ajuns în 
această situaţie, deoarece în ultimii doi ani a 
înregistrat pierderi de 1,65 de miliarde de lei, 
dar şi pentru că energia pe cărbune nu se vin-
de fiind scumpă.

Campanie electorală fără spectacole, găleţi, tricouri, 
pixuri,  brichete, ulei sau zahăr
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Cele mai multe solutii de achi-
tare sunt definitive si au fost 
dispuse, ATENȚIE,  pe lipsa de 
probe. 

Dimensiunile prapadului sunt colosale daca 
raportam aceasta cifra la cele 96 de achitari 
din 2015 cu care facea parada Codruta Kovesi 
prin Sala de Marmura a Cercului Militar, la 
ultimul bilant anual al DNA

In lunile martie si aprilie 2016, instantele 
judecatoresti au dispus achitari in cascada in 
dosarele instrumentate de parchetul anticorup-
tie. De la publicarea raportului de activitate pe 
2015 al DNA si pana la pronuntarea deciziei 
definitive in controversatul dosar al 
Referendumului, procurorii DNA au izbutit o 
contraperformanta aproape imposibil de ega-
lat: 109 inculpati achitati in 51 de zile. Iar asta 
numai in cauzele de notorietate, caci cine stie 
ce-o mai fi prin dosarele pe care presa nu le-a 
mediatizat!

Pentru a avea reprezentarea si mai clara a 
proportiilor catastrofei care a cuprins in ultima 
vreme parchetul anticoruptie, comparati cele 
109 achitari incasate in mai putin de doua luni 
cu totalul celor 96 de inculpati achitati defini-
tiv in 2015, cifra cu care Laura Codruta 
Kovesi  s-a mandrit la bilantul triumfalist pre-
zentat in 24 februarie 2016 la Sala de Marmura 
a Cercului Militar din Capitala, cand opiniei 
publice i s-au servit exclusiv rezultate „impre-
sionante” si „remarcabile”. Printre performan-
tele nord-coreene, si o rata a achitarilor de 
7,63%, un procent in realitate jenant, data fiind 
media la nivelul parchetelor din tara (1,6%, 
potrivit raportului oficial prezentat de 
Ministerul Public in 2015): „Instantele de ju-
decata au condamnat definitiv 970 de inculpa-
ti trimisi in judecata de DNA. Solutiile pronun-
tate de instante - spunea sefa Directiei, Laura 
Codruta Kovesi - au confirmat caracterul 
obiectiv si profesionist al dosarelor DNA. 
Pentru prima data in ultimii ani, procentul de 
achitari a scazut la 7,63%”.

In continuare ne-am propus sa va prezen-
tam 8 dosare DNA pe care instantele de jude-
cata le-au solutionat, intr-un interval de 51 de 
zile (3 martie – 22 aprilie 2016), prin 3 decizii 
definitive de achitare pronuntate in favoarea a 
59 de inculpati si 5 sentinte prin care au fost 
achitati alti 50 de inculpati. Dintre cele 109 
solutii dispuse de judecatori, 86 de achitari au 

ca temei juridic dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. 
c) Cod procedura penala – „nu exista probe ca 
o persoana a savarsit infractiunea”, fapt extrem 
de ingrijorator, care demonstreaza, daca mai 
era nevoie, amatorismul procurorilor DNA. Iar 
asta fara a lua in calcul dosarele tinute la ser-
tar, anchetele selective, ignorarea sutelor de 
sesizari prin care Corpul de control al prim-mi-
nistrului si Curtea de Conturi au semnalat fra-
ude de miliarde din bugetul public, protejarea 
anumitor inculpati lasati si liberi, si cu milioa-
nele de euro furate, scurgerea de informatii in 
presa, defilarea inculpatilor in catuse si alte 
violari ale drepturilor omului, denaturarea ste-
nogramelor, trunchierea si prelucrarea de in-
terceptari si alte matrapazlacuri pe care nimeni 
nu indrazneste sa le cerceteze, ca sa nu sa mai 
vorbim de raspundere.

3 martie 2016 – Toti cei 5 „constructori 
ai lui Oprisan”, achitati la fond de 
Tribunalul Prahova

7 martie 2016 - 4 achitari in dosarul pro-
curoarei Carmen Sirboiu, sefa Parchetului 
Judecatoriei Orsova

8 martie 2016 – Dan Radu Rusanu, achi-
tat de judecatorul Alexandru Mihai 
Mihalcea

22 martie 2016 – Fiasco total pentru 
DNA: 39 de achitari in dosarul Portul 
Constanta, in care 28 de inculpati au execu-
tat in total 3.208 zile de arest preventive

24 martie 2016 – 9 achitari definitive in 

dosarul Loteria II

28 martie 2016 – Toti cei 4 inculpati din 
dosarul Steriletul, achitati definitv de ICCJ

4 aprilie 2016 – Mihail Vlasov, achitat 
pentru dare de mita pe lipsa de probe

22 aprilie 2016 – 46 de achitari definitive 
pe lipsa de probe, in dosarul Referendumului

In fine, ultima si cea mai mediatizata deci-
zie a fost pronuntata in urma cu doua zile in 
celebrul dosar in care DNA a trimis in judeca-
ta 75 de inculpati (73 au rezistat procesului), 
in frunte cu liderul PSD Liviu Dragnea, sub 
pretinsa acuzatie de fraudare a Referendumului 
din 2012 pentru demiterea presedintelui Traian 
Basescu. 44 de persoane fusesera achitate la 
fond, pentru lipsa probe, solutii mentinute de 
completul de 5 judecatori condus de presedin-
ta ICCJ Livia Stanciu, care, in plus, a admis 
apelul a doua inculpate condamante initial ri-
dicand astfel la 46 numarul inculpatilor trimi-
si degeaba in judecata de procurorul Lucian 
Papici  (printr-un rechizitoriu din 27.09.2013 
verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei 
chiar de sefa DNA Laura Codruta Kovesi). 
DNA a obtinut la ICCJ doar 27 de condamnari 
- cu o exceptie, toate cu suspendarea executa-
rii pedepsei. Parca pentru a da si mai mult apa 
la moara vocilor care au afirmat despre acest 
dosar ca este unul eminamente politic, singurul 
inculpat caruia instanta suprema i-a marit pe-
deapsa in apel a fost chiar Liviu Dragnea.sur-
sa:luju.ro

DEZASTRU FARA PRECEDENT LA DNA –
Procurorii anticoruptie au reusit contraperformanta de a 

incasa 109 achitari in 51 de zile
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Datorită faptului că în ultimul timp toa-
tă lumea vorbește de nu știu ce agenți sub 
acoperire, parcă toată România este ocupa-
tă sau condusă de acești agenți, am conside-
rat că ar trebui să explicăm ce însemnă mai 
exact, ce este un ”agent sub acoperire”.

Definirea statutului de „agent sub acope-
rire” este dificilă, deoarece, de-a lungul vre-
mii, acestuia i s-au atribuit funcţii variate; 
un lucru este însă cert: această entitate este 
una dintre cele mai vechi din evoluţia me-
diului informativ.

După ce am dat câteva detalii în prima 
parte din numărul trecut, continuăm cu 
partea II-a a articolului ”CINE ȘI CE ESTE 
UN AGENT SUB ACOPERIRE”

Jurnaliştii, în avangardă. Studiu de 
caz: Richard Sorge

Datorită posibilităţilor de informare şi pen-
etrare de care dispun, reprezentanţii mass-me-
dia au jucat cu deosebit succes – şi continuă 
să o facă – rolul de agenţi sub acoperire. 
Desigur, unul din cele mai cunoscute cazuri a 
fost acela al lui Richard Sorge (1895-1944), 
agent acoperit al GRU, serviciul de informaţii 
al armatei sovietice, căruia i-a transmis infor-
maţii de mare importanţă privitoare la in-
tenţiile de atac ale Germaniei asupra URSS.

La scurtă vreme după recrutarea sa, Sorge 
devine rezident clandestin la Shanghai, sub 
acoperirea de jurnalist, corespondent pentru 
ziare germane şi americane. În 1933, Sorge 
este trimis în Japonia, acţionând, de asemenea, 
sub acoperirea de jurnalist, corespondent al 
cotidianului „Frankfurter Zeitung”, unul dintre 
cele mai importante ziare din Germania, care 
intrase sub influenţa Partidului Nazist. Sarcina 
sa principală a fost crearea unei reţele de spio-
naj în favoarea URSS. Activitatea jurnalistică 
a lui Sorge în primele luni este deosebit de 
intensă, ceea ce îi atrage şi aprecierea şefului 
Serviciului de informaţii al Ministerului de 
Externe japonez, Amau Eiji. Asemenea apre-
cieri îi vor folosi lui Sorge şi în relaţiile cu 
Ambasada Germaniei. Infiltrarea în Ambasada 
Germaniei o obţine Sorge şi în calitate de re-
dactor al publicaţiei „Deutscher Dienst”. 
Printre membrii grupului lui Sorge s-a numărat 
un alt jurnalist, Ozaki Hotsumi, prieten cu şe-
ful Cabinetului japonez. În ciuda acestei „aco-
periri”, Sorge este în cele din urmă demascat 
şi executat, după ce a transmis două dintre cele 
mai importante secrete: data la care Germania 
nazistă avea să atace URSS-ul și faptul că 

Japonia nu avea de gând să atace Uniunea 
Sovietică.

Agenţi străini sub acoperire în 
România interbelică

Perioada Războiului Rece aduce cu sine 
extinderea metodei jurnaliştilor-agenţi sub 
acoperire mai ales ca agenţi de influenţare. Fiu 
al magnatului industriei cinematografice, 
Pierre-Charles Pathé îşi câştigă notorietatea ca 
jurnalist. În 1961 este recrutat de KGB ca 
agent acoperit de influenţare, activând în 
Franţa, mai ales în mediile socialiste. Din 
1967, spionajul sovietic îi comunică informaţii 
destinate să apară în presa franceză. În 1976 
primeşte sprijin financiar de la KGB pentru 
editarea publicaţiei „Synthesis”. În 1979 este 
arestat de serviciul de informaţii francez DST, 
surprins în flagrant delict în timp ce schimba 

documente cu un intermediar al KGB, şi este 
condamnat la cinci ani de închisoare

 Rolul de agenţi sub acoperire şi l-au 
asumat uneori chiar magnaţi de presă, cum 
este cazul lui Robert Maxwell (1923-1991), 
presupus agent dublu pentru Anglia ( MI6) şi 
URSS (KGB). Prin diferite speculaţii financ-
iare, Maxwell reuşeşte să creeze un adevărat 
imperiu mediatic, „Maxwell Communications”. 
Face numeroase călătorii în URSS, ajungând 
să fie suspectat de MI6 că este agent sovietic. 
În acelaşi timp, KGB îl suspectează că este 
agent provocator al MI6. Există alte presupu-
neri, după care ar fi lucrat şi pentru Mossad. 
Se pare că Maxwell a jucat un rol important şi 
ca agent de influenţare şi de mijlocitor de 
contacte discrete între liderii din Est şi Vest, 
după chiar mărturiile unor personalităţi ca 
Margaret Thatcher, dar și Ronald Reagan, care 
a recunoscut că Maxwell l-a convins de bune-
le intenţii ale lui Mihail Gorbaciov. Se pare că 
acest cumul de roluri pe care şi l-a asumat îi 
va fi fatal, căci, în noiembrie 1991, dispare 
într-un accident suspect, de la bordul yahtului 
său de lux.

Şi în România, datorită importanţei 
geo-strategice pe care o prezenta ţara în pe-
rioada interbelică şi a celui de-al Doilea 
Război Mondial, au acţionat o serie de jurna-
lişti, agenţi sub acoperire, atât pentru Axă, cât 
şi pentru Aliaţi. Pentru Germania au acţionat 
Charles Philippe Gyr, dar mai ales Edith von 
Coler, în calitatea de corespondentă a ziarului 
„Deutsche Allgemeine Zeitung”, în perioada 
1943-44, postură care a fost o acoperire pentru 
activităţile informative şi de influenţare, ca 
agentă a Gestapoului.

CINE ŞI CE ESTE UN AGENT SUB ACOPERIRE (Partea II)
ecopolitic.ro
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Deosebit de activi au fost şi agenţii sub 
acoperirea de jurnalişti care au acţionat pentru 
Aliaţi, cum a fost cunoscutul reporter F. 
Brunea Fox, care lucra în interesul Biroul 2 
francez, dar și corespondentul agenţiei engleze 
„Reuters”, Mac Larrencarea, agent al 
„Intelligence Service”. Şi Serviciul Secret de 
Informaţii (SSI) a folosit metoda agenţilor sub 
acoperire jurnalişti, cum au fost, de pildă, 
Camil Ring şi Ion Florin Begnescu. În tot ca-
zul, se pare că şi în perioada contemporană 
rolul de agenţi de influenţare jucat de jurnaliş-
ti, atât pe plan intern, cât şi extern, rămâne de 
actualitate.

Agenţii sub acoperire ai Securităţii: 
câteva exemple

Şi Serviciile de informaţii externe ale 
României socialiste (DIE, CIE) au folosit me-
toda agenţilor sub acoperire. Astfel, profesorul 
Corneliu Dima-Drăgan a fost trimis în Austria 
în vederea organizării „Asociaţiei internaţio-
nală a etniei române” (ACIER), care, de fapt, 
avea drept scop manipularea emigraţiei. În 
1986, el a fost asasinat în locuinţa sa din 
Toronto, deoarece, după unele interpretări, do-
rise „să arunce pe piaţă agenţi ai Securităţii”. 
Sub acoperirea de om de afaceri, de fapt, agent 
CIE, a fost trimis în Franţa Pavel Haiducu 
(1948-2003), care, în cele din urmă, va defec-
ta, contribuind la demascarea unor asasinate 
care vizau personalităţi opozante din rândurile 
emigraţiei româneşti.

Nu mică a fost surpriza când s-a descoperit 
că adjunctul lui Ion Raţiu în „Asociaţia 
Culturală a Românilor din Anglia”, Silviu 
Crăciunaş, deşi la un moment dat făcuse parte 
din opoziţia faţă de regimul comunist, se 
convertise în agent sub acoperire al spionajului 
românesc.

Legislaţia care defineşte statutul 
agenţilor şi îi protejează

Desigur, în perioada contemporană, odată 
cu dezvoltarea şi structurarea metodei agenţilor 
sub acoperire în cadrul a diferite organizaţii/

structuri informative, fost necesară şi promul-
garea unei legislaţii care să definească statutul 
acestora, aria lor de acţiune şi să asigure prote-
jarea lor. În general, se poate afirma că această 
legislaţie este menită, în primul rând, să pro-
moveze și să înlesnească activitatea agenţilor 
sub acoperire, consideraţi drept una dintre cele 
mai importante surse de informaţii, în vederea 
îndeplinirii unor sarcini legate de securitatea 
naţională.

Statele Unite s-au arătat printre cele mai 
preocupate de (re)definirea unei asemenea leg-
islaţii („Cornell Law”), multe din prevederile 
sale fiind preluate şi de alte ţări, mai ales după 
apariţia NATO. Potrivit acesteia, un „agent sub 
acoperire” (covert agent) este de cele mai 
multe ori un ofiţer al forţelor armate sau din 
alte structuri, care primeşte şi atribuţii infor-
mative. Toate datele pe care le furnizează sunt 
protejate, având un caracter clasificat. Aceşti 
agenţi pot acţiona atât pe teritoriul propriei 
ţări, cât şi în exterior. Se prevede o strânsă 
colaborare a structurilor (contra) informative.

Legislaţiile privind activitatea agenţilor sub 
acoperire au un punct comun: desecretizarea, 
sub diferite forme, a persoanei şi activităţii lor 
este considerată un delict împotriva siguranţei 
naţionale, persoanele care se fac vinovate de 
asemenea acţiuni fiind pasibile de pedepse pe-
nale, concretizate în ani grei de închisoare. 
Practica a arătat că, de cele mai multe ori, cei 
care se expun unui asemenea pericol sunt re-
prezentanţii mass-media, în goana lor după 
ştiri senzaţionale.

Riscurile meseriei

Principalele probleme, „riscuri” legate de 
activitatea agenţilor sub acoperire sunt legate, 
pe de o parte, de protejarea identităţii acestora, 
de-a lungul întregii lor activităţi, iar, pe de 
alta, de reintegrarea lor în viaţa normală.

Practica a arătat că persoanele care 
acţionează ca agenţi sub acoperire sunt supuse 
unor pericole majore legate mai ales de izo-
larea în care trebuie să trăiască uneori perioade 
îndelungate, de pierderea identităţii pe care 
trebuie să o suporte, de întreruperea contactu-
lui cu mediul de origine, precum şi de unele 

situaţii neprevăzute cărora trebuie să le facă 
faţă prin proprie iniţiativă. Toate acestea pot 
genera o stare de stres, ceea ce poate duce la 
acţiuni necontrolate, la recurgerea la alcool și 
droguri. Practica a arătat că există şi pericolul 
defectării, al trecerii agentului, din motive mai 
mult sau mai puţin ideologice sau sentimen-
tale, de partea cealaltă, adică de colaborarea, 
integrarea în organizaţiile, grupurile pe care ar 
fi trebuit să le spioneze. Au mai existat şi ca-
zuri în care, ca să scape de o asemenea pre-
siune sau din calcule politice, unii agenţi sub 
acoperire s-au autodemascat.

Un rău necesar?

Se părea că, în condiţiile de transparenţă de 
după încetarea Războiului Rece, practica 
agenţilor sub acoperire putea intra în desuetu-
dine, ceea ce nu s-a întâmplat, dovada indi-
rectă fiind aceea că, în ultima perioadă chiar, 
au fost deschise o serie de procese împotriva 
acelora care contribuiseră la demascarea unor 
agenţi sub acoperire. Interesul de care se 
bucură în continuare această temă alimentează 
o literatură bogată şi filme despre agenţii sub 
acoperire, cum este seria pentru televiziune 
produsă în 2010, intitulată „Undercovers”.

Activitatea agenţilor sub acoperire, care 
presupune uneori spionarea nu numai a duşma-
nilor, ci şi a prietenilor, îi preocupă pe spe-
cialiştii domeniului informativ în mod special, 
mai ales în ultima vreme, când această metodă 
a luat o amploare deosebită. Unii dintre autorii 
de volume publicate despre activitatea 
agenţilor sub acoperire împărtăşesc opinia 
după care activitatea acestora, considerată ar 
fi indispensabilă pentru activitatea agenţiilor/
serviciilor de informaţii/contrainformaţii, 
poate fi considerată „un rău necesar”.

Pe de altă parte, aspectul moral al activităţii 
acestora poate fi pus sub chiar semnul cuvin-
telor lui Oliver Cromwell: „Există ocazii în 
care unii oameni sunt chemaţi să îndeplineas-
că mari servicii care sunt exceptate (excused) 
de la legile comune ale moralităţii”. Multumim 
sursa : dcnews.ro

CINE ŞI CE ESTE UN AGENT SUB ACOPERIRE (Partea II)
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PRINCIPALELE CONCLUZII ALE 
STUDIULUI

1. Topul national este dominat de 
Gabriela Firea, care are de departe cei mai 
multi sustinatori pe contul sau de Facebook. 
Surpriza de pe locul 2 este candidatul PRU, 
Bogdan Diaconu;

2. Dintre candidatii independenti sau din 
partide mici, cei mai bine plasati sunt 
Nicusor Dan, Eugen Tomac. Ar fi figurat si 
Cristian Popescu Piedone, daca ar fi ramas 
candidat;

3. Exista o dominatie clara a candidatilor 
din Bucuresti (10 dintre candidatii din topul 
national 10.000+ si 7 din primii 10 candide-
aza la PMB sau la primariile de Sectoare);

4. Cei mai bine plasati candidati din pro-
vincie au semnificativ mai putini sustinato-
ri pe Facebook decat candidatii din Capitala;

5. Exista sub 30 de candidati, la nivel 
national, care au conturi de peste 10.000 de 
sustinatori;

6. Doar 5 candidati au conturi cu peste 
50.000 de sustinatori;

7. In topul candidatilor la nivel national 
(+10.000) exista doar doua femei – Gabriela 
Firea si Lia Olguta Vasilescu (ambele PSD);

8. PSD si PNL sunt singurele organizatii 
politice la care toti candidatii din TOP 5 pe 
partide depasesc borna de 10.000 de apre-
cieri;

9. In cazul celor doua partide mari exista 
diferente majore intre popularitatea candida-
tilor fruntasi si a celor de pe locurile doi;

10. M10, UNPR si PSRO sunt partidele 
ai caror cei mai populari candidati pe 
Facebook nu ating, individual, borna de 
10.000 de aprecieri;

11.   Cei mai importanti candidati ai 
ALDE, M10, UDMR, UNPR si PSRO nu 
sunt din Bucuresti;

12. In cursa pentru primariile de 
Sectoare domina candidati independenti 
sau ai unor partide mici. PNL nu are nici 
un candidat in topul pe Sectoare, PSD are 
doar unul;

13.   TOP 10 al oraselor, in functie de 
candidatul cel mai bine plasat pe Facebook 
din fiecare oras, contine surprize mari! 
Clasamentul incepe cu Bucuresti, dar con-
tinua cu orase precum Baia Mare, Oradea, 
Botosani, Brasov, Satu Mare si Sfantu 
Gheorghe;

14.   Orase importante, precum Iasi, 
Brasov, Ploiesti, nu au candidati care sa se 
regaseasca in prima parte a topului national;

15.   PSD are cei mai „sustinuti” candi-
dati in online din Bucuresti si fostul Regat, 
dar spre minim din Ardeal. PNL, pe de alta 
parte, are candidati sprijiniti de publicul 
din online din Vestul tarii si Bucuresti, spre 
minim din Moldova.

TOP candidați la nivel național 
(+10.000 abonați)

În topul national am retinut doar 
candidatii care au peste 10.000 de abo-
nati  la  momentul  masuratori i 
Infopolitic. Din acest motiv, am retinut 

doar 29 de candidati din orasele resedinta 
de judet. Acest aspect poate fi interesant 
din perspectiva unei analize referitoare la 
cat de mult interes acorda candidatii comu-
nicarii online.

TOP PARTIDE POLITICE

Popularitatea pe Facebook a candida-
tilor partidelor nu reflecta in mod obli-
gatoriu votul politic, ci mai degraba no-
torietatea respectivelor personalitati. 
Dupa cum se poate observa in tabelele de 
mai jos, cel mai important candidat al PMP 
are un numar mult mai mare de fani decat 
candidatul ALDE cu cel mai mare numar 
de fani, desi la capitolul vot politic ALDE 
devanseaza PMP in majoritatea sondajelor 
facute publice.

Numar mare de sustinatori ai unor 
personalitati politice pe Facebook arata 
si faptul ca aceste conturi au crescut an-
terior anuntarii candidaturii, fiind pro-
babil un criteriu important de selectie a 
personelor potrivite pentru a intra in 
cursa electorala. De exemplu, Gabriela 
Firea este o personalitate publica bine cu-
noscuta inainte sa isi inceapa cariera poli-
tica, Catalin Predoiu a fost ministru in mai 
multe guverne.

6 concluzii privind topurile partidelor
1. In topul PSD, alaturi de Gabriela 

Firea se regasesc candidati precum Robert 
Negoita, Ovidiu Portariuc, Florentin 
Pandele (de curand candidat independent) 
si Lia-Olguta Vasilescu.

Topul candidaţilor pe Facebook
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a. PSD nu are in propriul top niciun 
candidat din Ardeal.

b. Are insa trei candidati din Bucuresti-
Ilfov.

c.  PSD se poate mandri cu doua femei 
in top 5 al popularitatii pe Facebook. De 
altfel, este singurul partid important care 
are femei in topul listei nationale.

2. PSD si PNL sunt singurele partide 
la care toti candidati din Top 5 popula-
ritate pe Facebook depasesc borna de 
10.000 de aprecieri.

TOP 5 candidati din PSD

3. In topul PNL, alaturi de Catalin 
Predoiu ii regasim pe Emil Boc, Nicolae 
Robu, Alexandra Nazaresi Ilie Bolojan.

a. Se regasesc candidati din orasele 
mari – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara. 
Nu regasim in top nici un candidat din 
Moldova.

b. Media sprijinului pentru candidati 
este similara daca nu tinem cont de frun-
tasi. Catalin Predoiu este cu mult in urma 
candidatului PSD la PMB, in privinta li-
ke-urilor pe Facebook.

c.  Emil Boc se bucura de un sprijin 
semnificativ pe Facebook la nivelul orasu-
lui Cluj Napoca, cu un numar de like-uri 
apropiat de nivelul de top al candidatilor 
la primariile de Sectoare din Bucuresti.

d. Topul PNL nu contine candidati fe-
mei.

TOP 5 candidati din PNL

4. In topul ALDE nu regasim niciun 
candidat din Bucuresti. Acelasi lucru 
este valabil pentru M10, UDMR, UNPR 
si PSRO – sunt partidele ale caror candi-
dati populari pe Facebook (primii 5) sunt 
toti din afara Bucurestiului.

a. Cel mai bine plasat candidat ALDE 
are un numar de sustinatori echivalent cu 
locul 3 al PNL, peste locul 4 al PSD.

TOP 5 candidati din ALDE

5. La cele mai mari partide, PSD si 
PNL, exista o diferenta majora intre popu-
laritatea primului candidat si a celui de pe 
locul doi. Fenomenul este vizibil si la PMP 
si UDMR.

a. Eugen Tomac, candidatul PMP la pri-
maria Sectorului 1, este mai bine ca numar 
de sustinatori pe Facebook decat candida-
tul la PMB, Robert Turcescu!

TOP 5 candidati din PMP

6. M10, UNPR si PSRO sunt partide-
le ai caror cei mai populari candidati pe 
Facebook nu ating, individual, borna de 
10.000 de aprecieri.

a. Ca medie, candidatii PSRO sunt mai 
bine plasati in topul sustinatorilor pe 
Facebook decat ce ai M10 (care au sub 
2.000 de like-uri fiecare) sau UNPR (sub 
5.0TOP 5 candidati din UNPR

TOP 5 candidati din UNPR

TOP ORASE (primul candidat din fie-
care oras resedinta de judet)

Lista de mai jos retine, pentru fiecare 
oras resedinta de judet (+ Voluntari pentru 
Ilfov), candidatul cu cei mai multi abonati 
pe Facebook, acestia fiind apoi plasati in 
ordinea numarului de sustinatori.

TOP 10 al oraselor in functie de nu-
marul de sustinatori ai candidatilor 
principali (pe Facebook) incepe, cum 
era de asteptat, cu Bucuresti, continu-
and cu Baia Mare, Oradea, Cluj-
Napoca, Botosani, Brasov, Timisoara, 

Satu Mare, Constanta si Sfantu 
Gheorghe.

Pentru a avea o imagine de ansamblu 
mai buna, sa avem in vedere TOP 10 al 
oraselor resedinta de judet / Capitala in 
functie de populatie: Bucuresti, Cluj-
Napoca, Timisoara, Iasi, Constanta, 
Craiova, Brasov, Galati, Ploiesti, Oradea.

TOP BUCURESTI SI SECTOARE

Pentru inceput, este important sa ti-
nem cont de faptul ca nu toate like-urile 
candidatilor sunt relevante in competitia 
electorala la nivel local, multe dintre 
acestea fiind obtinute de la sustinatori 
din intreaga tara, care nu pot vota la 
viitorul scrutin.sursa:infopolitic.ro
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Partidele politice şi candidaţii lor , 
dar şi candidaţii independenţi, încep 
campania electorală pe data de 6 mai. 
Este data când se află numărul circum-
pscripţiilor electorale, delimitarea şi nu-
merotarea fiecărei secţii de votare, dar 
şi sediile lor.

Candodaţii îşi vor putea prezenta progra-
mul electoral între 6 mai şi 4 iunie, iar pe 26 
mai, vor fi tipărite buletinele de vot. Ziua în 
care alegătorii îşi vor vota candidatul este 5 
iunie, iar urmnle se vor deschide la ora 07.00 
şi se vor închide la ora 21.00,  când va începe 
numărarea voturilor.

Noutăţile legislative ale acestor alegeri sunt 
implementarea sistemului informatic de moni-
torizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 
votului ilegal.

Începe campania electorala. Care este programul
L.I.

Ambasada Statelor Unite ale Americii a 
anunțat că organizează discuții online, pe 
tema “Totul despre Loteria Vizelor”, care 
va avea loc pe Facebook, azi, 5 mai, între 
orele 15,00 - 16,00.

“Ai participat sau vrei să participi la 
Loteria Vizelor? Te-ai înscris, ai fost selectat 
și vrei să afli detalii despre procedură? 
Viceconsulul Caitlin Hartford te invită joi, 5 
mai, de la ora 15,00, la o discuție online des-

pre programul Diversity Visa”, se arată pe 
pagina de Facebook a evenimentului “Totul 
despre Loteria Vizelor”. 

Potrivit sursei citate, cei care nu pot să par-
ticipe la discuția online pot scrie întrebarea și 
viceconsulul Caitlin Hartford le va răspunde. 

Totodată, Ambasada SUA precizează că 
mai multe informații despre Loteria Vizelor se 
pot găsi pe site-ul http://romania.usembassy.
gov/vize/diversity.html. 

Înscrierile pentru programul Loteria Vizelor 
2017 au avut loc în perioada 1 octombrie și 3 
noiembrie 2015. 

Ambasada SUA discuţie online 
privind Loteria Vizelor

ecopolitic.ro

La speciile protejate, pescuitul este inter-
zis tot anul. Astfel, sturionii (morun, nisteru, 
păstrugă, cegă) pot fi pescuiți doar în scop 
ştiinţific şi pentru programele de populare a 
Dunării sau de dezvoltare a ac-
vaculturii. Pietrarul, ghiborţul de 
râu, cernuşca, şalăul vărgat, as-
pretele, guvidul, zglăvoaca răsă-
riteană, lostriţa, mihalţul şi cara-
cuda, precum şi alte vieţuitoare 
acvatice incluse în regelemntări-
le privind regimul ariilor natura-
le protejate, sunt interzise la pes-
cuit tot timpul anului. Nici 
coregonul, păstrăvul de mare 
(somonul de Marea Neagră) și 
lipanul nu pot fi pescuiți. La păs-
trăvul indigen, păstrăvul curcu-
beu şi păstrăvul fântânel, pescu-
itul este interzis din 10 februarie, 
până la 30 aprilie, şi apoi, din 15 
septembrie, până pe 31 decem-
brie 2016. 

Prohibiția pe Dunăre și în Deltă
Perioadele de prohibiţie pe Dunăre: pe 

sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la 
Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, 

în perioada 28 aprilie – 9 mai inclusiv; pe 
Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, 
Mm 43, până la Vadul Oii, km 238 , în peri-
oada 2 mai – 22 mai; pe Dunăre şi braţele 

sale, de la Vadul Oii, km 238, 
până la Gura Timocului, km 
845,6, în perioada 13 mai – 
11 iunie. La scrumbie: pe 
Dunăre şi braţele sale, de la 
Marea Neagră până la Ceatal 
Chilia, Mm 43, pe o durată 
de 12 zile, în perioada 28 
aprilie – 9 mai; pe Dunăre şi 
braţele sale, de la Ceatal 
Chilia, Mm 43, până la Vadul 
Oii, km 238, pe o durată de 
21 de zile, în perioada 2 mai 
– 22 mai; c) pe Dunăre şi 
braţele sale, de la Vadul Oii, 
km 238, până la Gura 
Timocului, km 845,6, pe o 
durată de 30 de zile, în peri-
oada 13 mai – 11 iunie. 

Sturionul, interzis tot anul



Pag. 13 www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

ecopolitic
        magazin

Societatea noastră oferă o altfel de abordare si viziune in ceea 
ce privesc 

•	 serviciile de consultanta in domeniile relatiilor publice si 
al comunicarii

•	 activitati ale agentiilor de publicitate
•	 activitati ale agentiilor de stiri

Ecopolitic Media SRL

Contactați-ne și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



Semnificaţia zilei de 5 mai
(evenimentele istorice importante care s-au petrecut în această zi)

Sărbători
•  Danemarca: Ziua Eliberării (1945) 
• Etiopia: Ziua Eliberării (1941) 
• Mexic: Cinco de Mayo (1862) 
• Japonia: Ziua Copiilor (Kodomo no hi) 
• Coreea de Sud: Ziua Copiilor 
• Kirghistan: Ziua Constituției 
• Tailanda: Ziua Încoronării 
• Ziua Internațională a Moașelor 
• Ziua Culturii Lusofone 
• Albania: Ziua Martirilor 
• Etiopia: Ziua Victoriei Patrioților 
• Palau: Ziua Persoanelor Vârst nice

Evenimente

553: Începe Al doilea conciliu 
de la Constantinopol.

1789: Se convoacă,  la 
Versailles, Adunarea Statelor 
Generale (care nu mai fusese con-
vocată din anul 1614). Începutul 
Revoluției franceze.

1835: Se pune în funcțiune pri-
ma linie de cale ferată din Europa 
în Belgia între Bruxelles și 
Mechelen.

1821: Împăratul Napoleon I 
moare în exil pe Insula Sfânta 
Elena în Oceanul Atlantic.

1912: Apare primul număr al 
ziarului „Pravda” – ziar indepen-
dent (până la 22 august 1991, or-
gan al CC al PCUS).

1945: Al Doilea Război 
Mondial: Insurecția din Praga 
începe ca o încercare a rezistenței 
cehe de a elibera orașul de sub 
ocupația nazistă.

1949: A fost înființat Consiliul 
Europei.

1950: Bhumibol Adulyadej se 
auto-încoronează ca regele Rama 
al IX-lea al Thailandei.

1955: A intrat în vigoare 
Acordul privind crearea Uniunii 
Europei Occidentale (UEO), sem-
nat la Paris, 23 octombrie 1954.

1955: Începe să funcționeze 
UEO, Uniunea Europei Occiden-
tale, în baza acordului semnat de 
către Belgia, Franța, Luxemburg, 
Olanda și Marea Britanie la 17 
martie 1948. UEO este singura or-
ganizație europeană cu componentă 
de apărare înființată în perioada 
războiului rece.

1957: La Televiziunea Română 
a avut loc prima transmisie sport-
ivă în direct: meciul de rugbi 
Anglia-România.

1964: Consiliul Europei de-
clară ziua de 5 mai ca Ziua 
Europei.

1988: Televiziunea niponă a 
efectuat prima transmisiune în di-
rect de pe Muntele Everest, cel 
mai înalt din lume.

1999: Indonezia și Portugalia 
au semnat un acord prin care să 
sprijine realizarea autonomiei pro-
vinciei Timor.

2001: Ilie Ilașcu a fost eliberat 
din Închisoarea Hlinoaia (Tiras-
pol)

2002: După ce în primul tur de 
scrutin Jacques Chirac a obținut 
19,88% din voturi, în al doilea tur 
de scrutin obține 82,21% 
împotriva lui Jean-Marie Le Pen 
al Frontului Național și este con-
firmat ca președinte al Franței.

2004: Guvernul premierului 
Silvio Berlusconi a intrat în cartea 
recordurilor pentru că a reușit să 
reziste 1.060 de zile la putere, de-
venind cel mai longeviv guvern 
din istoria Italiei postbelice.
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I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea 
Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris 
între Guvernul României şi Comandamentul 
Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi 
Comandamentul Suprem Aliat pentru 
Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 de-
cembrie 2015

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Italiene privind mormint-
ele de război, semnat la Bucureşti, la 9 iulie 
2015

3. PROIECT DE LEGE privind aderarea 
României la Acordul parţial extins Centrul 
European pentru independenţă şi solidaritate 
mondială - Centrul Nord Sud/CNS acord 
parţial al Consiliului European instituit în baza 
Rezoluţiei (89)14, confirmată ulterior prin 
Rezoluţia (93)51

4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea 
Acordului între România şi Regiunea 
Administrativă Specială Hong Kong a 
Republicii Populare Chineze pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale 
cu privire la impozitele pe venit, semnat la 
Bucureşti, la 18 noiembrie 2015

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea anexelor nr. II/4 şi II/8 din 
Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii cuprinse în “Proiectul 
nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea 
zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din 
cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa 
Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru apro-
barea unor împrumuturi de până la 
1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, 
pentru finanţarea investiţiilor prioritare de me-
diu şi gospodărire a apelor

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
declanşarea procedurilor de expropriere a imo-
bilelor proprietate privată situate pe amplasa-

mentul suplimentar, care fac parte din coridor-
ul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes naţional “Reabilitare DN 6 
Alexandria- Craiova km 90+190 - km 
222+183”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
transmiterea unei părţi dintr-un imobil din do-
meniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul 
public al municipiului Bucureşti 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului şi darea în ad-
ministrarea Ministerului Afacerilor Interne – 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Timişoara a unui imobil trecut în proprietatea 
publică a statului

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din dome-
niul public al statului

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
trecerea unei construcţii, aflate în administra-
rea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea 
Militară 0838 Buzău, din domeniul public al 

statului în domeniul privat al acestuia, în ve-
derea scoaterii din funcţiune, casării şi valo-
rificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea datelor de identificare şi actualiza-
rea valorii de inventar ale unor bunuri din do-
meniul public al statului aflate în administrar-
ea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare 
din subordine

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
acordarea titulaturii de muzeu de importanţă 
naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pen-
tru aprobarea schimbării denumirii acestuia

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Culturii, a unor 
bunuri culturale mobile clasate, urmată de 
transmiterea acestora în domeniul public al 
judeţului Arad

Proiectele de acte normative care au fost incluse în şedinţa 
Guvernului României din 04.05.2016

Miercuri, 4 mai 2016, a avut loc Ședința săptămânală a 
Guvernului României.În cadrul ședinței au fost propuse o serie de 
proiecte de acte normative, printre care cele mai importante sunt 
cele privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea buget-
ului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome 

“Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate 
privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes 
naţional “Reabilitare DN 6 Alexandria- Craiova km 90+190 - km 
222+183”.

În continuare vă prezentăm toate proiectele de acte normative pro-
puse în cadrul Ședinței de Guvern de miercuri:

Ce proiecte de acte normative au fost 
pe masa Guvernului României

Continuare în pag. 15 >>

ecopolitic.ro
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Ce proiecte de acte normative au fost 
pe masa Guvernului României

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea stemelor comunelor Apa, Tarna 
Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul 
Tulcea

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea stemelor comunelor Slobozia 
Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
limitarea conținutului de sulf din combustibilii 
lichizi

III.  BUGETE DE VENITURI ȘI 
CHELTUIELI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Regiei Autonome “Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română” aflată sub autor-
itatea Ministerului Transporturilor

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Companiei Naţionale de 
Radiocomunicaţii Navale ‘’Radionav’’ S.A af-
lată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

IV. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Actualizarea 
aranjamentelor instituţionale în plan intern în 
vederea promovării intereselor României în 
cadrul Planului de investiţii pentru Europa.

“Așa cum am anunțat săptămâna tre-
cută, am decis astăzi revocarea domnului 
Vlad Alexandrescu din funcția de ministru 
al Culturii. De asemenea, am trimis astăzi 
domnului președinte Klaus Iohannis propu-
nerea pentru numirea în functia de ministru 
al Culturii a doamnei Corina Șuteu, în do-
rința de a continua procesul de reformă”, 
declarat Dacian Cioloș.

PRIMUL-MINISTRU AL ROMÂNIEI, Dacian Cioloş l-a 
înlocuit pe ministrul Culturii Vlad Alexandrescu cu 

doamna Corina Şuteu, mama „poneiului roz cu zvastică“
Conform unui comunicat de presă venit din partea Guvernului a fost revocat ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu

Joi, 5 mai 2016
OLT
11.00 – Participare la 

lansarea candidatului PSD 
pentru Primăria Mun. 
Caracal, Liviu Radu, şi 
întâlnire cu activul de partid 
din Mun. Caracal

12.50 - Vizită la 
PRYSMIAN CABLURI 
ŞI SISTEME S.A. Slatina 
(str. Drăgăneşti nr. 28, mun. 
Slatina, jud. Olt)

13.30 - Conferinţă de 
presă susţinută la sediul PSD 
Olt (bd. Alexandru Ioan 

Cuza, bl. V5, parter, mun. Slatina, jud. Olt)  14.10 – Participare la Biroul Permanent 
Judeţean al PSD Olt, la sediul 
PSD Olt (bd. Alexandru Ioan 
Cuza, bl. V5, parter, mun. 
Slatina, jud. Olt)

17.00 -  Participare la 
lansarea candidatului PSD 
pentru Primăria Balş, Ştefan 
Cătălin Rotea

DOLJ
18.30 – Participare la 

lansarea candidaţilor PSD din 
oraşul Filiaşi

20.30 – Participare la 
Zilele Municipiului Calafat

Liviu Dragnea, preşedintele PSD începe 
vizitele de campanie

Conform unui comunicat al PSD aveti în continuare programul președintelui 
Liviu Dragnea, unde se va afla azi!
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MM Stoica : „Am penibili să nu recunoaştem, Astra merită titlul. „
În urma rezultatului de luni seara, Astra Giurgiu a devenit campioană, 

la finalul unui meci pe care jucătorii lui Marius Şumudică l-au urmărit 
cu sufletul la gură la hotelul unde au fost cazați în cantonamentul di-
naintea meciului cu Dinamo.

Alibec şi compania au declanşat fiesta şi au sărbătorit cu torțe şi şam-
panie, însă nu l-au uitat nici pe Constantin Budescu, acesta având un 
merit foarte mare în atingerea acestei performanțe. 

Directorul general al Stelei, MM Stoica, recunoaşte ca Asta a meritat 
să câştige campionatul, însă îi atenționează ca le va fi foarte greu în 
Champions League: „ Aşa e, Astra a câştigat titlul meritat, am fi chiar 
penibili să nu recunoaştem acest lucru, însă vor trebui să reprezinte 
România aşa cum se cuvine. „

În ultima etapă, Pandurii Tg -Jiu întâlneşte campioana pe teren propriu, 
la Severin, unde gorjenii vor forța o victorie pentru a obține locul 3, 
aşteptând cu mare interes hotărârea care va fi luată de acționarul majori-
tar, Complexul Energetic Oltenia, după încheierea  acestui Play-Off.

Pandurii Tg-Jiu a remizat pe Arena 
Națională, scor 1-1 împotriva formației FC 
Steaua Bucureşti. Gorjenii au deschis scorul 
prin reuşita golgeterului Ioan Hora din mi-
nutul 63, însă şase minute mai târziu, 
Enache, fostul jucător al Astrei Giurgiu, a 
restabilit egalitatea cu un şut sănătos din 
afara careului.

Deşi oltenii sunt neplătiți de lune bune, 
câțiva dintre ei chiar din luna decembrie, ele-
vii lui Edwuard Iordănescu au dat dovadă de 
profesionalism, rămânând concentrați pe acti-
vitatea sportivă. Astfel echipa a înregistrat un 
singur eşec până acum, cu Steaua pe teren 
propriu, la Drobeta Turnu-Severin, înfrângere 
suferită în urma unui penalty cu << cântec >> 
acordat roş-albaştrilor în minutul 89, scor 0-1.

Edwuard Iordănescu, mulțumit de atitu-
dinea băieților lui :” Băieții au caracter, şunt 
mândru de ei şi îi felicit din inimă.”

La finalul partidei, tehnicianul gorjenilor 
s-a arătat satisfăcut de atitudinea jucătorilor 
lui, care în ciuda problemelor financiare cu 
care se confruntă gruparea de la malul Jiului, 
s-au concentrat asupra întregului Play-Off şi au 
demonstrat că fotbalul încă rămâne pasiune:

„Sunt foarte mândru de aceşti băieți minu-
nați, care şi-au dat viața pe teren la fiecare 
meci. Este foarte greu, sunt neplătiți de luni 
bune, însă îi felicit că în asememea condiții, 

au reuşit să rămână concentrați pe ceea ce au 
de făcut când intră pe teren, pe ceea ce eu le 
cer la antrenament. Băieții au caracter, sunt 
mândru de ei şi îi felicit din inimă! „

Edi Iordănescu : „Băieţii au 
caracter, sunt mândru de ei”

P.V.

P.V.

Egal pentru Astra, primul 
titlul din istoria Giurgiului

Pandurii remizează pe Național Arena şi trimit titlul la Giurgiu


