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A început 
campania 
electorală în SUA 12 >>15 >>

6 primari 
au anunţat 
deja conduce-
rea partidului 
că nu mai 
candidează de la PSD sau de-
loc. Este vorba de primarii lo-
calităţilor Motru, Godineşti, 
Negomir, Polovragi, Slivileşti şi 
Prigoria. Aproape toate sunt 
localităţi, fiefuri ale PSD.
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În Gorj nu mai are cine să 
sem neze pentru Fonduri 
Europene! 

Oficiali din Gorj : ”Nu vor să 
mai semneze nimic sau dacă se 
apropie un termen intră în con-
cediu medical”

Bloomberg: Campania antico-
rupţie din România întârzie semna-
rea unor proiecte majore de inves-
tiţii.Campania DNA are și efecte 
negative. 

Conform unui articol publicat 
de către revista Bloomberg 
Businessweek și preluat de agenți-
ile de presă din România, oficialii 
români se tem că ar putea fi acu-
zați de corupție și de acea întârzie 

să semneze împrumuturi de miliar-
de de euro de la Uniunea 
Europeană și alte investiții. În ceea 
ce privește județul Gorj, de care 
s-a tot vorbit că ar fi vitregit de 
proiecte majore cu fonduri europe-
ne, am aflat de la unele persoane 
din aparatul administrativ al jude-
țului Gorj că una din problemele 
pe care le au în ceea ce privesc 
accesările de fonduri este și faptul 
că unii ”nu vor să mai semneze ni-
mic sau dacă se apropie un termen 
intră în concediu medical”.

Victor Ponta: Funcționarii din 
Guvern nu mai semnează do-
cumente de frica DNA

Pornind de la declarațiile depu-
tatului de Gorj, Victor Ponta, care 
încă din 2014 pe când era premier, 
atrăgea atenția că : „Dacă nu te ia 

ANI, te ia DNA, dacă nu... cineva 
tot te ia”.Acele declarații făceau 
referire la climatul din ultimele 
luni de mandat al lui Băsescu, pre-
cizând că sunt vânați de procurori 
și învinuiți în dosare fabricate pe 
bandă rulantă, ajungem în 2016 ca 
tot de la unii funcționari Gorj să 
aflăm că ”în Gorj nu mai are cine 
să semneze pentru Fonduri 
Europene”

„Vreau să schimbăm atmosfera 
de suspiciune, de reclamații, de 
plângeri, de dosare. La Guvern nu 
mai semnează nimeni absolut ni-
mic. Dacă nu te-a luat Curtea de 
Conturi, te-a luat ANI, dacă nu 
te-a luat ANI, te-a luat DNA, dacă 
nu te-a luat DNA, cineva tot vine“, 
afirma Victor Ponta.

DNA a băgat frica în oficialii din Gorj!

l În Gorj nu mai are cine să semneze 
pentru Fonduri Europene!

lGorjul va intra oficial în așa numita 
„grevă de semnătură”

Iulian Ionescu

EXCLUSIVITATE

Continuare în pag. 8-9 >>

Contabilii din România 
acuză CECCAR că nu-i mai 
reprezintă față de abuzurile 
ANAF

Declaratia 394, documen-
tul  “Informativ” al contribu-
abililor pentru ANAF, este cea 
care a declanșat scandalul!

SCANDAL : 
ANAF întră în 

zona 
informativă...

PSD părăsit 
de primari?

Balada 
Săptămânii

>> 3

Cine este singurul 
candidat femeie pentru 
primăria Motru!
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Ultima carte scrisă de Cristi Borcea!
În continuare vă putem prezenta în exclusivitate ultima carte pe care a 
scris-o Cristian Borcea : REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE!

În această zi frumoasă de iarnă, o zi de 
sărbătoare și plină de evenimente naționale, 
voi încerca să vă pregătesc pentru ce va 
urma.Începând cu luna februarie toată 
România va intra în campanie electorală, 
toate acțiunile de forță ale organelor de cer-
cetare și control se vor opri, intrând într-o 
stare de adormire iar economia va funcționa 
doar din inerție. Chiar dacă campania pro-
priu-zisă dureaza o lună de zile, probabil 
toată luna mai, ținând cont de faptul că 
alegerile locale vor avea loc pe data de 5 
iunie, în realitate această campanie elector-
ală va începe din luna februarie.

Trebuie să fiți pregătiți că începând cu 
luna februarie unele lucruri vă vor fi rezol-
vate, veți întâlnii primari care până acum 
nu au fost atât de joviali și săritori, acum se 
vor transforma în alți oameni.Sfatul meu 
este să vă duceți să vă rezolvați problemele, 
că acum este momentul.După 5 iunie iarăși 
nu veți mai găsi pe nimeni să vă ajute pe la 
primării.Să nu vă mire că tot ceea ce nu ați 

obținut până acum, ceea ce nu credeați că 
se va rezolva, acum se va putea pentru că 
este campanie electorală și nimeni nu 
dorește să supere alegătorul, votantul.

Trebuie să fiți pregătiți că în această 
perioadă nu vor mai exista nu știu ce ar-
estări, DNA-ul, DIICOT-ul vor intra într-o 
stare de liniște, aceste instituții nu vor mai 
face nimic spectaculos.Spectacolul va fi 
asigurat doar de către partidele și candidații 
care-și doresc puterea.

Din februarie vom ști exact cine și unde 
va candida, ce alianțe vor fi, dacă vor fi și 
mai ales se vor acutiza atacurile politice.
Dacă până acum a fost o liniște mai mult 
aparentă, pregătiți-vă pentru…o campanie 
ce nu ați mai văzut.Vor apărea oameni noi, 
veți râde și vă veți întreba ce vor să zică și 
ce vor să facă.Va fi o perioadă în care atât 
minciuna cât și promisiunea vor fi două el-
emente principale pe care le vom regăsii 
peste tot.

 Guvernul va fi atent la ce măsuri va lua, 
evident că vor fi populiste fără a supăra pe 
nimeni.Parlamentul nu va mai face nimic 
pentru că atât deputații cât și senatorii vor 
fi plecați în campanie.Președenția va 

încerca să se implice 
în  a  p romova 
”Guvernul Meu”, 
mai ales pe Dacian 
Cioloș și mai nou, 
pe Cristian Bușoi la Primăria Capitalei.

 Eu mă pregătesc de acest spectacol, 
având o stare de deja vu, imaginându-mi 
că-l am alături pe Caragiale, privind către 
ceea ce se va întâmpla.Va fi aceeași stare 
de emoție pentru unii, unii vor fi bucuroși 
iar alții dezamăgiți.Noi trebuie să ne gân-
dim ca nu o să existe sentimente, să nu 
cădem în plasa sentimentală, nu o să-i in-
tereseze absolut deloc dacă ești sănătos sau 
nu, dacă ești bucuros sau trist o să-i intere-
seze doar votul tău și cum să-l obțină.De 
aceea v-am recomandat și vă mai spun o 
dată, este singura perioadă din care noi, 
norodul putem profita de pe urma politicie-
nienilor pentru a ne rezolva problemele.
După această perioadă o să auzim cele mai 
uzuale cuvinte, drept răspuns la ceea ce ne-
am dorit : o să vedem dacă e posibil, fac tot 
posibilul, treci saptamana viitoare, încerc să 
te ajut…etc.

Profitați acum de politicieni!

Pregătiţi-vă pentru…campanie
Profitaţi acum de politicieni!

de Iulian Ionescu

Conform legislației în vigoare răspunderea juridică pentru conți-
nutul articolelor publicate în ziar aparține, dupa caz, persoanei citate 
sau agenției de presă/știri care a furnizat informația publicată
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Gorjeni începe hărmălaia
C-a-nțărcat la primării bălaia
Primarii candidează iar și iar
S-au învățat cu bani în buzunar

La Motru, însă e un caz aparte
Primarul Hanu s-a cam dat deoparte
Iar vicele Dobrică a fost învins
Semn că-n 12 ani n-a prea convins

Cosmin Morega e un candidat
Ce, poate? va conduce PSD-ul în asalt,
Dar nu se știe, în toiu primăverii
Va selecta din mers consilierii

Atunci începe lupta cu pile și cu bani
Sunt cotizați toți șefii, eternii artizani
Iar cei cinstiți sunt iarăși pe liste de așteptare
Și lustruiesc pantofii.....corupția e-n floare

Să plece el, Dobrică, să plece Mihăilă
O, asta nu se poate dar timpul nu are milă
Și nașul nu mai este, nici șef, nici Prim ministru
Și uite așa se vaită la prieteni tristu :

Ce moartea?Liberali-s mai valoroși ca noi ori 
nouă nu ne place să candidăm tot NOI?

Vasile Râbu tace, dar el s-ar fi vrut primar
La fel ca și Corcoață, un fin falimentar
Ion Sanda nu-i decis și încă oscilează
Dar totuși, pân la urmă îl văd cum candidează
Și Slapciu tatonează, testează minerul ciudățel
Dar PMP-ul nu are altul mai bun ca el
Petrescu dă târcoale la ALDE, cu toată gașca lui,
Însă Dian Popescu i-atârnă pofta-n cui.

Aud că Militaru e-n coasta lui Gigel
Că astăzi nu e altul mai liberal ca el
Iar Luță Adrian la PND-se știe!
Va duce cafeneaua în beci la Primărie.

Balada Săptămânii

Constantin Bunilă

Iubiții mei Motreni aveți de unde alege
Să folosiți ștampila, că totul se-nțelege
De vor mai fi și alții care vor cere un vot
Să le promite-ți votul dar să le-o dați în bot!

Cât orice candidat se va simți primar
Și se visează alesul acestui neam bizar
Care în ființa lui visează să scape de nevoi
Că ce să-i faci, alegem, la vremuri noi tot noi!

De data asta, frați să auzim de bine
Că-n totdeauna râsul e o punte de suspin
Și cine râde zilnic e cel mai câștigat
La un pahar de vorbe cu orice candidat!

Acesta e un pamflet și trebuie tratat ca atare.
Va urma!

Baladă de 
plecare 
din putere
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Chiar dacă în ultima perioadă a existat un 
anumit recul în planul finanțării, a fost 
reafirmată convingerea că BERD va fi un actor 
proactiv pe piaţa din România, în special în 
anumite sectoare şi direcţii cheie, precum 
finanţarea companiilor de stat incluse în 
programe de reforme structurale, susţinerea 
sectorului IMM-urilor, creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor europene, încurajarea 
dez voltării pieţei de capital şi a calităţii 
mediului antreprenorial.

Conducerea BERD şi-a arătat încrederea 
într-o creştere a investiţiilor private pe măsură 
ce investitorii capătă tot mai multă încredere în 
politicile economice ale Guvernului şi în 
parcursul economic general al României.

Preşedintele României a invitat BERD să 

contribuie la îmbunătăţirea climatului inves-
tiţional românesc, nu doar prin suportul 
financiar oferit, ci şi prin expertiza şi consul-
tanţa profesionistă pe care experții băncii o 
posedă, în condiţiile în care România încă are 
de implementat o serie de reforme economice..

Klaus Iohannis faţă-n faţă  cu 
Preşedintele Băncii Europene pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare
ecopolitic.ro

Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a primit la Palatul Cotroceni, 
luni, 1 februarie a.c., vizita delegaţiei Băncii 
Europene pentru Re construcţie şi 
Dezvoltare (BERD), condusă de Pre-
şedintele BERD, domnul Suma Chakrabarti.

În cadrul întrevederii, conducerea BERD 
a prezentat Preşedintelui României cele mai 
importante evoluţii economice, perspective-
le privind climatul investițional, naţional şi 
regional, precum şi priorităţile pe care 
BERD le are în relaţia cu România.

Unul dintre cele mai vizibile decalaje este 
cel dintre regiunile țării. Moldova rămâne, 
din păcate, cea mai săracă regiune nu doar 
pentru țara noastră, dar și pentru întreaga 
Uniune Europeană. 

Centenarul Marii Uniri trebuie să fie un 
prilej de sărbătoare pentru toți românii, dar și 
de asumare și de ameliorare a acestei realități. 
O țară cu asemenea discrepanțe regionale va 
putea cu mare dificultate să fie competitivă la 
nivelul standardelor europene.

În aceste condiții, se impune elaborarea de 
urgență a unui „Program pentru dezvoltarea 
Moldovei”. Punctul de plecare ar trebui să-l 
constituie evaluarea situației actuale a 
proiectelor finanțate ori socotite ca fezabile 
pe termen scurt. Lor ar trebui să li se adauge 
alte propuneri care să dea coerență și eficaci-
tate unui asemenea program. În acest sens, am 
solicitat primului ministru Dacian Cioloș ca 
- odată cu participarea sa la festivitățile din 
24 ianuarie 2016, ocazionate de aniversarea 

Unirii Principatelor - să prezinte la Iași 
această situație. Primul ministru nu a onorat, 
din păcate, solicitarea noastră. E nevoie de 
solidaritatea tuturor forțelor politice, pentru 
ca un astfel de program să aibă o susținere 
largă și să fie continuat pe termen lung. În 
acest sens, vă rugăm să vă alăturați apelului 
nostru de a desemna unul sau doi parlamenta-
ri, reprezentanți ai unora dintre circum-
scripțiile celor opt județe ale Moldovei, iar 
grupul parlamentar ad-hoc astfel constituit să 
solicite o audiență primului ministru Dacian 
Cioloș, având ca temă situația finanțărilor 
pentru zona Moldovei. 

Odată obținute aceste informații, am putea 
conveni o modalitate de elaborare și susținere 
a „Programului pentru dezvoltarea Moldovei”.

Copreşedinţii ALDE, Daniel Constantin  şi Călin Popescu 
Tăriceanu cer „Program pentru dezvoltarea Moldovei”

ecopolitic.ro
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Interesul personal, înaintea partidului

Deşi cei doi au declarat continuu că nu vor 
neapărat să candideze, dar vor să ştie cum îi 
percep oamenii, motiv pentru care au decis să 
fie sondaţi, acum reiese că de fapt fiecare spera 
să fie el candidatul.

Niculina Mocioi, fost deputat PP DD, asoci-
ată cu Ionel Manţog, cel care a şi declarat că el 
a făcut- o deputat, vrea banii înapoi. Surse po-

litice spun că tot îndemnul lui Manţog şi că va 
pleca acolo unde acesta îi va spune. Dacă nu va 
pleca însă, este posibil să rămână fără nicio 
funcţie, deşi este deputat. După acest scandal,-
partidul nu o mai poate pune pe o funcţie şi să 
aibă încredere că nu va trăda.

Marian Rotaru, primarul de la Leleşti susţi-
ne că şi el vrea banii înapoi. PNL a trimis un 
comunicat de presă prin care anunţă că cei vor 

acest lucru, trebuie doar să facă o solicitare că-
tre către copreşedinţi.

Sondajul PNL a scos la iveala că unii liberali 
vor doar funcţii şi dacă ar fi posibil partidul să 
facă toată cheltuiala. Astfel de persoane riscam 
să avem în fruntea primăriei Târgu Jiu, adică un 
fel de Băsescu, varianta feminină şi masculină, 
dar de la Târgu Jiu. Când partidul nu face ca ei, 
să ameninţe.

Sondajul PNL, a arătat adevărata faţă a 
liberalilor care se vedeau primari

Cei 5 liberali care şi-au depus candidatu-
ra pentru funcţia de primar al municipiului 
Târgu Jiu, nu acceptă nici în ruptul capului 
că sondajul a arătat că procentele lor sunt 
foarte mici şi că unii dintre ei au o imagine 
proastă în rândul alegătorilor. Din acest mo-
tiv a fost aleasă o persoana din afara sonda-
jului, care ar avea calităţile redate de sondaj. 
Este vorba de Octavian Lupulescu, fost şef 
al mascaţilor.

Doi dintre cei candidaţi au început circul 
când au văzut că nu ei sunt nominalizarea 
pentru primăria Târgu Jiu din partea PNL. 
Este vorba de deputata Niculina Mocioi şi 
primarul de la Leleşti, Marian Rotaru. Deşi 
li s-a comunicat de la început că sondajul îl 
vor şti numai cei doi copreşedinţi, au accep-
tat să îl plătească, dar acum s- au răzgândit, 
vor banii înapoi. Fiecare dintre 5 liberali 
sondaţi au plătit câte 5000 de lei, iar Marian 
Rotaru 2000 de lei.

ecopolitic.ro

6 primari au anunţat deja 
conducerea partidului că nu mai 
candidează de la PSD sau deloc. 
Este vorba de primarii localităţi-
lor Motru, Godineşti, Negomir, 
Polovragi, Slivileşti şi Pigoria. 
Aproape toate sunt localităţi, fie-
furi ale PSD.

Acum, social democraţii caută 
oameni cu care să îi înlocuiască, 
dar nu prea au cu cine. Unii dintre 
primari spun că nu vor mai candida 
deloc, alţii că nu mai vor din partea 
PSD. Dorin Hanu, primarul de la 
Motru şi cel de la Negomir au 
anunţat că nu mai candidează, însă 
primarul de la Slivileşti spune că va 
candida, dar nu de la PSD.

Social democraţii gorjeni, caută 
candidaţi pentru 31 de localităţi.

PSD părăsit de primari?
ecopolitic.ro
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Florin Cârciumaru, primarul municipiu-
lui Târgu Jiu de 16 ani, speră să mai câştige 
un mandat de primar, dar o anumită atitu-
dine de automulțumire și siguranță îl poate 
costa. Deşi are un exemplu în cadrul parti-
dului care a pierdut din cauza unei atitudini 
asemănătoare, primarul de la Târgu Jiu se 
pare că nu s-a speriat. Victor Ponta  a pier-
dut alegerile prezidenţiale cu celebra expre-
sie “ în campanie voi sta în faţa televizorului 
şi voi mânca pop corn”. A avut dreptate, de-
oarece nu a specificat dacă va mânca pop 
corn şi în calitate de preşedinte al României. 
Pentru că a pierdut alegerile, cel mai proba-
bil are timp să facă acest lucru.

Florin Cârciumaru poate pierde şi el alege-
rile cu propria expresie: “nu este niciun candi-
dat de temut “ .Această atitudine a  primarului 
de la Târgu Jiu, îl poate costa în acest an, dacă 
îşi tratează contracandidaţii cu indiferenţă, 
având în vedere că nu a mai câştigat alegerile 
cu 80%, ci cu puţin peste 50%. 

 „Pentru mine n-a fost şi nu este nici un 
candidat de temut, dar fiecare are culoarul lui, 
are şansa lui, suntem într-o competiţie. Cei care 
vor decide câştigătorul sunt cetăţenii din mu-
nicipiul Târgu Jiu. Organizaţia PNL Gorj a 

avut atâtea şi atâtea oferte, dar din punctul lor 
de vedere a ales cea mai bună variantă. Mă 
gândesc că în momentul în care un partid ia o 
hotărâre să arunce un anumit candidat într-o 
asemenea competiţie trebuie să fi analizat des-
tul de bine calităţile şi defectele persoanei re-
spective” a declarat Florin Cârciumaru.

Un alt motiv care ar trebui să îi dea de gân-
dit este că are deja un contracandidat care este 
văzut ca un om care respecta legea, în timp ce 
pe la Primăria Târgu Jiu exista mai multe dosa-
re penale. Mascatii au descins chiar la unele 
case, iar procurorii încă încearcă să afle cum a 
fost cumpărată o casa de vacanţă pe la Rânca.

Cârciumaru poate pierde primăria 
după “REŢETA PONTA”

ecopolitic.ro

Parlamentarii au început munca

Parlamentarii români au început  munca, 
într-o nouă sesiune care se va desfăşura 
sub semnul alegerilor.

Deputaţii şi senatorii români s-au întors, 
de luni,1 februarie, la lucru, în prima sesiune 
parlamentară pe 2016 şi penultima din man-
dat. Această sesiune se va desfăşura sub sem-
nul alegerilor locale din iunie şi al parlamen-
tarelor de la sfârşitul anului. 

O lege importantă, prioritară pe agenda par-
lamentarilor, este cea privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea stingerii obliga-
ţiilor asumate prin credite, trimisă spre reexami-
nare de preşedintele Klaus Iohannis la finalul 
anului trecut. Partidul Social Democrat susţine 
că actul normativ trebuie să sprijine cetăţenii 
aflaţi în incapacitatea de a-şi plăti creditele luna-

re pentru achiziţionarea unei locuinţe dar, în ace-
laşi timp, să nu afecteze major sistemul bancar.

Plenul Camera Deputaţilor a ales, luni, 1 fe-
bruarie, prin vot secret cu bile (203 voturi pen-
tru, 28 împotrivă) componenţa Biroului perma-
nent pentru prima sesiune ordinară a anului 
2016.

Astfel, au fost aleşi:
Vicepreşedinţi: Rodica Nassar, Florin 

Iordache, Petru Gabriel Vlase (Grupul parla-
mentar al PSD) şi Ludovic Orban (Grupul par-
lamentar al PNL);

Secretari: Ion Marcel Ciolacu (Grupul par-
lamentar al PSD), Cristian Buican (Grupul par-
lamentar al PNL), Laurenţiu Chirvăsuţă (Grupul 
parlamentar al UNPR) şi Nicolae Mircovici 
(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale);

Chestori: Mircea Gheorghe Drăghici şi 
Marian Neacşu (Grupul parlamentar al PSD), 
George Ionescu şi Ionel Palăr (Grupul parla-
mentar al PNL). 

Au fost desemnaţi, de asemenea, liderii gru-
purilor parlamentare după cum urmează: Florin 
Pâslaru (Grupul parlamentar al PSD), Eugen 
Nicolăescu (Grupul parlamentar al PNL), Ion 
Răducanu (Grupul parlamentar al UNPR), 
Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale), Mate Andras (Grupul 
parlamentar al UDMR) şi Bogdan Ciucă 
(Grupul parlamentar al ALDE). Preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a anunţat 
că domnul deputat Gheorghe Udrişte a părăsit 
Grupul parlamentar al PNL devenind, de la 1 
februarie, deputat neafiliat.

ecopolitic.ro
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Printr-un cominicat trimis de către PNL, 
se face cunoscut faptul că se simplifică pro-
cedura adopţiei copiilor în România. 
Scurtarea unor termene vizând accelerarea 
procesului de adopţie şi creşterea numărului 
de copii adoptaţi, pentru a oferi şansa aces-
tora de a creşte în siguranţă şi de a se bucu-
ra de dragostea unei familii sunt prevederi 
cuprinse în amendamentele depuse de 
Grupul parlamentar al Partidului Naţional 
Liberal la Proiectul de Lege pentru modifi-
carea şi completarea Legii nr. 273/2004 pri-
vind procedura adopţiei, precum şi a altor 

acte normative - PL-x nr. 830/2015 şi adop-
tate de Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, în data de 2 februarie 2016.

Totodată, prin acceptarea de către comisie 
cu unanimitate de voturi a unuia dintre cele 
mai importante amendamente depuse de 
Grupul PNL, mamele care adoptă copii mai 
mari de 2 ani vor beneficia de o indemnizaţie 
lunară în cuantum de 3,4 ISR, echivalentul 
a 1700 lei, dar şi de un concediu de acomo-
dare de maxim 1 an, deşi propunerea iniţială 
a Guvernului se limita la doar 3 luni, pe pe-
rioada încredinţării în vederea adopţiei. 
Această modificare doreşte să faciliteze inte-
grarea copilului în noua familie şi dezvolta-
rea unui ataşament securizant pentru acesta.

În condiţiile în care numărul copiilor 
instituţionalizaţi se ridică la ordinul zecilor de 
mii, iar cel al familiilor care deţin atestatul de 
persoană sau familie aptă pentru procesul de 
adopţie la ordinul miilor, este evident că siste-
mul funcţionează greoi şi trebuiau identificate 
soluţii pentru asigurarea celerităţii procedurii 
de adopţie a copiilor abandonaţi. 

Prin amendamentele depuse am dorit să con-

tribuim atât la asigurarea unei familii pentru 
aceşti copii, dar şi la confortul emoţional şi sta-
bilitatea de care au nevoie pentru o dezvoltare 
normală, din acest motiv sperăm că acestea vor 
fi adoptate şi de celelalte două comisii rapor-
toare - cea pentru buget şi cea juridică, dar şi 
de plenul Camerei Deputaţilor, atunci când vor 
fi dezbătute. 

Grupul parlamentar al PNL este preocupat 
de creşterea şi educarea copiilor, condiţii esen-
ţiale pentru funcţionarea unei societăţi sănătoa-
se, fiind direct interesat de protecţia familiei şi 
a copilului. 

PNL susţine simplificarea procedurilor 
de adopţie în România

ecopolitic.ro

Dacă la Parchetul General s-a rezolvat 
prin demisia lui Tiberiu Nițu mai rămân să 
fie schimbate  conducerile la CSM, mandate 
noi la DNA, și Înalta Curte.

Procurorul general, Tiberiu Nițu, a demi-
sionat marți în urma scandalului coloanelor 
oficiale. Decizia sa vine la mai bine de o sap-
tamana dupa ce procurorii anticoruptie au 
anuntat ca fac o ancheta legata de coloana 
oficiala a ministrului de interne, Gabriel 
Oprea, cel care printr-o semnatura i-a dat si 
procurorului general drept la escorta.

Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a semnat ieri 3 februarie 2016 decre-
tul privind eliberarea din funcţia de Procuror 
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a domnului Tiberiu-Mihail 
Nițu. 

Anul care tocmai a început este unul foarte 
important pentru sistemul de Justiţie. În acest 
an se vor reînnoi conducerile Instanţei Supreme, 
DNA şi Parchetului General. În plus, vor fi ale-
geri pentru un nou Consiliu Superior al 
Magistraturii şi vor fi numiţi 3 noi judecători la 
Curtea Constituţională. Pe lista restanţelor ră-
mân procentul mic de recuperare a prejudiciilor 
provocate de corupţi şi problema scriitorilor din 
puşcării.

O nouă conducere la CSM. Schimbările 
din Justiţie vor debuta chiar săptămâna viitoare. 
Pe 6 ianuarie se vor alege un nou preşedinte şi 
vicepreşedinte ai CSM. În cursă s-au înscris 
judecătorul Mircea Aron şi procuroarea 
Luminiţa Palade.

Alegeri pentru noul CSM. Mandatele actu-
alilor membri CSM expiră în ianuarie 2017 aşa 
că în acest an trebuie organizate alegeri pentru 
noi membri. Potrivit legii, mandatele membrilor 

CSM sunt pe 6 ani şi nu pot fi reînnoite. Prin 
urmare, actualii membri nu mai pot candida.

Noi şefi la ICCJ, DNA şi PG. Vor trebui 
numiţi şefi noi şi la Înalta Curte, DNA şi 
Pachetul General întrucât expiră mandatele 
Liviei Doina Stanciu, Codruţei Kovesi şi lui 
Tiberiu Niţu.

Cele două mandate consecutive ale şefei 
ICCJ, Livia Doina Stanciu, expiră în septembrie 
şi, potrivit legii, nu mai pot fi reînnoite. Potrivit 
unor surse bine informate din Justiţie, actuala 
şefă a ICCJ ar putea fi propusă pentru un man-
dat de judecător la CCR, iar urmaşul ei de fac-
to la conducerea Instanţei supreme ar fi vice-
preşedintele Ionuţ Matei. Judecătorul Matei este 
magistratul care a emis prima mare sentinţă de 
condamnare, ce a spart gheaţa şi a deschis calea 
marilor condamnări. Împreună cu judecătoarea 
Ioana Bogdan, Matei l-a condamnat pe fostul 
premier Adrian Năstase la 2 ani de detenţie 
efectivă în cazul Trofeul calităţii.

În septembrie şi noiembrie expiră şi manda-
tele vicepreşedinţilor ICCJ, Cristina Tarcea şi 
Ionuţ Matei. Ei mai au dreptul la încă un man-
dat. De asemenea, şefa DNA Laura Codruţa 
Kovesi mai are dreptul la un nou mandat.

2016, anul schimbărilor din Justiţie
Oficial Tiberiu Niţu nu mai este Procuror General! 

ecopolitic.ro
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Victor Ponta se plângea că nenumăratele an-
chete încetinesc activitatea Guvernului, pentru 
că funcționarii se mai tem să semneze documen-
te oficiale, de frica procurorilor. 

Premierul și-a manifestat dorința ca această 
vânătoare să înceteze în viitorul apropiat, iar ac-
tivitatea în instituțiile publice să revină la nor-
mal.

Bloomberg: Campania anticorupţie din 
România întârzie semnarea unor proiecte majo-
re de investiţii.Campania DNA are și efecte ne-
gative. 

Țiriac : Le este frică și să respire pentru că 
ar putea ajunge în atenția procurorilor antico-
rupție

La aproape doi ani de la acele declarație se 
pare că și presa externă atrage atenția asupra 
acestei probleme precizând că oficialii români 
se tem că ar putea fi acuzaţi de corupţie şi de 
aceea întârzie să semneze împrumuturi de mili-
arde de euro de la Uniunea Europeană şi alte 
investiţii, informează Bloomberg Businessweek, 
citat de b1.ro. Un exemplu este intenţia omului 
de afaceri Ion Ţiriac, care în luna august a anu-
lui trecut spunea că vrea să doneze două milioa-
ne de euro pentru a construi un nou patinoar la 
Bucureşti. Ţiriac a declarat jurnaliştilor că a 
aşteptat doi ani pentru a obţine aprobările nece-
sare, în condiţiile în care campania anticorupţie 
i-a făcut pe funcţionari să fie reticenţi în a sem-
na şi documentele de rutină. „Le este frică şi să 
respire pentru că ar putea ajunge în atenţia pro-
curorilor anticorupţie”, a spus Ţiriac.

DNA investighează peste 10.000 de cazuri 
și sute de funcționari publici sunt acuzați 
de corupție

În acest moment Direcția Națională Anti-
corupție (DNA) investighează peste 10.000 de 
cazuri și sute de funcționari publici sunt acuzați 
de corupție.Această operațiune, demarată în 
2013, a dus la acuzarea mai multor politicieni 
precum fostul premier Victor Ponta, fostul pri-
mar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, și fostul 
ministru de Finanțe, Darius Valcov. Toți trei au 
negat acuzațiile aduse. 

Banca Europeană de Investiții a aprobat 
1,7miliarde euro dar nu a găsit pe cine să 
semneze

Caz unic este și faptul că reprezentantul în 

România al Băncii Europene de Investiții, 
Dietmar Dumlich, susține că instituția a aprobat 
credite de 1,7 miliarde de euro pentru proiecte 
de infrastructură dar nu poate găsi pe nimeni 
care să semneze documentele. “Ne găsim în pur-
gatoriu”, a spus Dumlich. Mai mult decât atât, 
pe măsură ce ancheta continuă, proiectele de 
lucrări publice stagnează.

DNA a băgat frica în oficialii din Gorj!
În Gorj nu mai are cine să semneze pentru 

Fonduri Europene! 

 În județul Gorj situația este și mai gravă în 
sensul că în ultimii ani nu au fost atrase fonduri 
europene care să conteze pentru dezvoltarea in-
frastructurii mari și implicit dezvoltarea județu-
lui.Ultima lovitură pentru județ a fost dată de 
aprobarea Master Planului pe Transport care pur 
și simplu a ocolit gorjul în ceea ce privește re-
țeaua de transport la nivel macro, autostrăzi sau 
drumuri expres.Au fost unele fonduri atrase la 
nivel de Gorj, la nivelul Consiliului județean 
pentru întreținere și amenajare drumuri județene 
doar că nu au un impact major în a putea să 
atragi investitori în zonă.De comunele sau ora-
șele din Gorj nu mai vorbim.

Totul a culminat cu faptul că în ultima peri-
oadă a mai apărut o problemă și anume că în 
Gorj nu mai are cine să semneze pentru Fonduri 
Europene. Am încercat să stăm de vorbă, nu cu 
șefii politici ai județului ci cu funcționarii din 
diverse aparate administrative, cei care, conform 
statutului, în cazul în care se aplică pentru acce-
sarea de fonduri europene au drept de semnătură.

Surse din înteriorul acestor instituții ne-au 
declarat că în acest moment și dacă cineva, o 
primărie sau o altă autoritate ar vrea să aplice 
pentru o finanțare nerambursabilă nu va putea 
pentru că persoanele abilitate să semneze sau 

să-și dea acordul ”nu vor să mai semneze nimic 
sau dacă se apropie un termen intră în concediu 
medical”.
Gorjul va intra oficial în așa numita 
“grevă de semnătură”

 Majoritatea persoanelor cu care am dis-
cutat și-au exprimat temerile, declarând că  
”De la 1 februarie până la 1 decembrie Gorjul 
va fi blocat în ceea ce privesc fondurile euro-
pene de mare anvergură mai ales la primării 
apărând așa numita grevă de semnătură”. 
Aceleași surse au precizat că această perioadă 
este și o perioadă de campanile electorale iar 
orice proiect de finanțare europeană pe care 
și-ar pune semnătura ar putea fi interpretat 
imediat ce se schimbă puterea și ei nu vor să 
intre în acest joc periculos.

Mai mult decât atât, sursele noastre ne-au 
declarat că în Gorj unii funcționari, chiar dacă 
un proiect este aprobat, în momentul în care se 
apropie un anumit termen de recepție sau de 
implementare a unei etape din calendarul pro-
iectului, ei intră în concediu de odihnă sau me-
dical. În acel moment proiectul este blocat sau 
chiar se suspendă finanțarea. Unii primar din 
Gorj și nu numai cunosc aceste probleme și ne-
au spus că decât să-și riște mandatul sau să-i 
oblige, într-un fel sau altul, să semneze, riscând 
cine știe ce interpretări și să se trezească pe la 
DNA, mai bine încearcă să acceseze proiecte 
mici sau să facă investiții din banii primiți de la 
guvern sau de la județ. Chiar primarul Craiovei, 
Lia Olguța Vasilescu, a recunoscut acest fapt, 
declarând că primarii din România au intrat în-
tr-o “grevă de semnătură” de teamă să nu fie 
acuzați că încalcă Legea achizițiilor publice. În 
schimb, ministrul Justiției, Raluca Prună, susți-
ne că orice funcționar care aplică corect legea 
nu are de ce să se teamă.

DNA a băgat frica în oficialii din Gorj!
Urmare din pag. 1 >>
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Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a susţinut marţi, 2 februarie a.c., o 
alocuțiune cu ocazia primirii noilor 
absolvenţi ai Institutului Naţional al 
Magistraturii.

Vă prezentăm în continuare textul 
alocuțiunii:

„Domnule  P reșed in te  a l  Cur ț i i 
Constituționale, 

Doamnă Președintă a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție,

Doamnă Ministru,
Domnule Președinte al Consiliului Superior 

al Magistraturii,
Onorați membri ai CSM,
Doamnă Director al Institutului Național al 

Magistraturii,
Doamnelor și domnilor judecători și 

procurori,
Stimați invitați,

În primul rând, bine ați venit la Cotroceni!

Ceremonia de azi  este  dedicată 
dumneavoastră, absolvenților celei mai noi 
promoții a Institutului Național al Magistraturii, 
oficial învestiți în calitate de judecători și 
procurori. Vă felicit, vă doresc mult succes și 

am convingerea că vă veți face meseria cu 
responsabilitate, onestitate și echilibru!

Este deja o tradiție ca la început de an să 
marcăm, printr-o astfel de ceremonie, intrarea 
în activitate a unei noi generații de magistrați. 
Dar de fiecare dată trebuie să ne uităm la 
context și la ce urmează.

În anul ce a trecut România a făcut pași 
importanți în materie de justiție, pe calea 
consolidării statului de drept, în lupta anti-
corupție și, mai presus de toate, în obiectivul de 
a fi o democrație mai puternică, în serviciul 
cetățenilor săi. Activitatea magistraților a fost, 
este și va fi esențială în acest sens.

Ca Președinte, garantarea independenței 
justiției și consolidarea statului de drept sub 
toate aspectele sale sunt priorități ale 
mandatului meu. Îmi doresc ca la finele 
acestuia, cetățenii noștri să poată spune că 
trăiesc într-o Românie fără corupție, în care 
legea este lege pentru toți, într-o societate 
care s-a reașezat pe principiile integrității și 
corectitudinii. 

Cred că dumneavoastră, cei cărora vă este 
dedicat acest eveniment, puteți contribui la 
construirea unei Românii drepte. Dumnea-

voastră reprezentați viitorul, nu doar pentru că 
sunteți foarte tineri, ci și pentru că ați studiat cu 
tenacitate și v-ați angajat pe un drum care 
presupune a fi în serviciul public și implică 
foarte multă răspundere.

Justiția se înfăptuiește în numele legii, aşa 
este scris. Justiția este unică, imparțială și 
egală pentru toți. Cred că oamenii au 
așteptări mari de la magistrați, de la întregul 
corp al celor care formează autoritatea 
judecătorească. Este rolul și datoria 
dumneavoastră să aplicați legea în mod egal, 
iar prin aceasta cred că veți contribui și la 
recâștigarea încrederii în lege. 

În încheiere, doresc să vă spun un lucru pe 
care l-am subliniat și în fața absolvenților de 
anul trecut și în care cred cu tărie: justiția este 
în slujba cetățeanului. În paralel cu exercitarea 
profesiei dumneavoastră în spiritul și litera unor 
principii precum independența, echidistanța și 
responsabilitatea, să nu uitați că în fața 
dumneavoastră se află oameni, față de care 
trebuie să manifestați respect și deferență, iar 
garantarea drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor în administrarea justiției, în limitele 
și rigorile legii, este esențială.

Vă felicit încă o dată și vă doresc mult 
succes în cariera profesională!”

Ce le-a spus Preşedintele României noilor 
absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii
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Contabilii din România acuză 
CECCAR că nu-i mai reprezintă față de 
abuzurile ANAF

Declaratia 394, documentul  “Infor-
mativ” al contribuabililor pentru ANAF, este 
cea care a declanșă scandalul!

Ordinul de aprobare a noului formular 
394 „Declaratie informativa privind 
achizitiile si livrarile pe teritoriul national” 
a fost aprobat si de aici începe coșmarul 
„informativ” al contribuabilului. 

Acesta este documentul prin care 
ANAF va monitoriza intreg business-ul unui 
contribuabil cu firmele sau persoanele din 
România : caen-ul/ caen-urile le știa deja, 
clienții si furnizorii  nu-i știa pe toți, dar 
acum cu noul formular  îi va ști cu siguranță 
pe toți (persoane fizice sau juridice, plătitori/
neplătitori de tva, cu/ fară tva la încasare)  și 
multe alte informații pe care noul formular le 
solicită spre completare. 

Așa cum chiar reise chiar din comunicatul 
de presa al  ANAF, acesta urmarește să-și 
relizeze obiectievele strategice asumate si să-și 
îmbunătățească activitățile de analiză cu ajutorul 
contribuabilului, fară să se gândescă că un 
astfel de ordin, venit ca propunere in decembrie 
2015 si aprobat la începutului anului 2016, va 
perturba serios bugetele firmelor, care nu cred că 
au prevăzut costuri suplimentare cu întocmirea 
acestei declarații. Contribualilul este sufocat  de 
modificari fiscale excesive, nereușind să mai 

facă față acestui tăvalug de cerințe din partea 
administratie fiscale.Contribuabilul trebuie să-
și curseze anagajați, să contracteze consultanți 
fiscali sau să contracteze firme specializate în 
depunerea acestor declarații din ce în ce mai 
stufoase.

Contabilii contribuabililor s-au sesizat 
și sunt înfuriați de cerințele fiscului și încearcă 
să facă petiții pentru a abroga acest ordin sau 
pentru a anula o parte din cerințe.În principal, 
îi interesează cerințele referitoare la depunerea 
retroactivă pentru lunile ianuarie si februarie 
din anul 2016, pentru care se vor depune 
initial declaratiile 394 in format anterior al 
documentului,  iar pe data de 25 aprilie 2016 
se va depune declaratia 394 în noul format atat 
pentru luna martie 2016 cât și pentru ianuarie 
2016 si februarie 2016 care le vor inlocui pe cele 
depuse anterior.

Contabilii din România acuză CECAR 
că nu-i mai reprezintă față de abuzuriele 
ANAF

În încercarea acestora de a limita 
cerințele Fiscului și lipsa suportului CECCAR, 
contabilii vor să se organizeze intr-o altă 
orga nizație care să apere interesele acestora 
și totodată pe cele ale contribuabililor pe care 
aceștia îi reprezintă. Tot ei sunt cei care susțin 
că Romania este din ce în ce mai departe 
de țările civilizate care au sistem fiscal mult 
simplificat și mult mai eficient decât cel 
românesc. 

Atenție încâ o dată la acest document 
deoarece este mai mult decât pare și spunem 

asta, deoarece este primul document care cere 
un acord atipic , prin care persoana impozabilă 
inregistrată în scopuri de TVA care depune 
declarația sau pentru care se depune declarația 
își exprimă acordul ca prin intermediul ANAF 
și a aplicațiilor informatice puse la dispoziție 
de catre acesta , partenerul ( furnizor sau client, 
persoana fizică sau persoana juridică) să aibă 
acces la aceste date, limitand accesul doar la 
tranzacțiilor desfășurate între aceștia. 

Totodată ANAF solicită contribuabilului 
să confirme că datele înscrise în declarație sunt 
corecte , complete și corespund cu datele înscrise 
în decontul de TVA. ANAF argumentează că 
informațiile din declarație fac obiectul analizei 
de risc. Cine face această analiza de risc, ANAF, 
Directia Antifrauda sau se va înființa o noua 
structură de control? 

Dorim să reamintim ANAF, că Declarația 
394 este o declarație informativă așa cum spune 
și titlul acesteia pe care nu l-a schimbat încă 
și se pot depune oricât de multe rectificative 
pentru aceasta , în schimb decontul de taxă pe 
valoare adaugată este obligatoriu și orice eroare 
apărută atrage  sancțiuni , amenzi și dobanzi 
penalizatoare și se rectifică pe baza unei cereri pe 
care contribuabilul o formuleaza catre ANAF si 
in care aceasta argumentează care sunt motivele 
si dovezile solicitarii de corectie. Deci domnilor 
de la ANAF ce este cu toate aceasta declarație a 
contribuabilul prin care acest  este constrâns să 
semneze o astfel de cerință?

În concluzie ne întrebăm ce inseamnă 
pentru ANAF analiza de risc și care sunt 
consecințele acesteia asupra contribuabilului?

SCANDAL : ANAF-ul intră în zona 
informativă cu Declaraţia 394

M.B.I.
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Ce hotărâri a luat Guvernului 
României în ședința de guvern de mier-
curi din 3 februarie

Vă prezentăm în continuare proiectele 
de acte normative care ar putea fi inclu-
se în şedinţa Guvernului României din 3 
februarie, ora 10.00

 
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea 

încetării valabilităţii, prin denunţare, a 
Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la 
Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni 
Internaţionale pentru Publicarea Tarifelor 
Vamale şi a protocolului, semnat la Bruxelles, 
la 16 decembrie 1949, prin care se modifică 
Convenţia privind înfiinţarea unei Uniuni 
Internaţionale pentru Publicarea Tarifelor 
Vamale din 5 iulie 1890

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea 
Acordului Multilateral al Autorităţilor 
Competente pentru Schimb Automat de 
Informaţii privind Conturi Financiare, semnat 
la Berlin, la 29 octombrie 2014

 II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ pentru modificarea Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum și a unor acte normative conexe

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ privind abrogarea art.96 alin.(1) lit.
(f) din Legea nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesu-
lui penal

 III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acor-

darea unor ajutoare de urgenţă
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-

barea Planului de activităţi pentru realizarea şi 
actualizarea infrastructurii naţionale pentru in-
formaţii spaţiale în România

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
activităţii de privatizare al Departamentului 
pentru Privat izare ş i  Administrarea 
Participaţiilor Statului pe anul 2016

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea obiectivului de investiţii‚’Amenajare râu 
Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele 
Maramureş şi Satu Mare’’ precum şi a caracte-
risticilor principale şi a indicatorilor tehni-
co-economici aferenţi acestuia

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind tre-
cerea din domeniul privat al statului în dome-

niul public al statului, administrarea 
Ministerului Transporturilor şi în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-
S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activi-
tate a Sucursalei Regională C.F. Galaţi

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modi-
ficarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu carac-
ter  contravenţional  ale prevederi lor 
Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme co-
mune privind condiţiile care trebuie îndeplinite 
pentru exercitarea ocupaţiei de operator de 
transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului 
(CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piaţa trans-
portului rutier internaţional de mărfuri, ale 
Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa internaţională a serviciilor de 
transport cu autocarul şi autobuzul şi de modi-
ficare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi 
ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi ale 
normelor de aplicare a acesteia, precum şi a 
sancţiunilor contravenţionale şi altor măsuri 
aferente aplicabile în cazul constatării încălcă-
rilor

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înce-
tarea exercitării, cu caracter temporar, prin de-
taşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 
prefect al judeţului Caraş-Severin de către dom-
nul Ciobanu Miu-Nicolae

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind su-
plimentarea bugetului Ministerului Afacerilor 
Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2016

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mo-

dificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului 
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mo-
dificarea datelor de identificare şi actualizarea 
valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi a unor unităţi din subordine

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scă-
derea din inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului a unor bunuri imo-
bile aflate în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele 
unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agri-
col, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mo-
dificarea datelor de identificare şi actualizarea 
valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea 
unor unităţi din subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor

persoanelor decedate în urma tragicului eve-
niment din 30 octombrie 2015

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru acor-
darea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în 
cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment 
din 30 octombrie 2015

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind re-
partizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăuga-
tă pentru finanţarea drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea partici-
pării în învăţământul preşcolar a copiilor pro-
venind din familii defavorizate, pe anul 2016

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru mo-

Ce hotărâri a luat Guvernul României în 
şedinţa de guvern de miercuri din 3 februarie
ecopolitic.ro

Continuare în pag. 13 >>
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Statul  Iowa dă startul alegerilor 

Micul stat Iowa a dat startul, luni, 
procesului electoral american, un mara-
ton unic în lume, care se încheie abia în 
noiembrie. Alegătorii din Iowa au venit 
să-şi desemneze candidatul favorit atât 
din tabăra democrată, cât şi din cea re-
publicană. Procesul va continua până la 
vară în toate celelalte state, iar învingă-
torii din cele două tabere se vor înfrunta 
la alegerile prezidenţiale.

Iowa, un stat agrar cu doar trei milioane 
de alegători, reaminteşte lumii întregi de 
existenţa sa din patru în patru ani, la alege-
rile prezidenţiale. Pentru a da greutate op-
ţiunii sale, Iowa se pronunţă primul în pro-
cesul complicat la capătul căruia se 
desemnează „finaliştii” pentru Casa Albă.

„Nu votăm ca la nişte alegeri obişnuite. 
În realitate, alegem delegaţi care transmit 
preferinţa statului Iowa pentru un candidat 
sau altul”, explică Jamie Fitzgerald, obser-
vator electoral.

Sistemul a fost conceput în urmă cu 
200 de ani, când transmiterea rezultatu-
lui unui vot de pe o coastă pe alta a 
Americii ar fi durat câteva săptămâni, 
iar centralizarea ar fi fost anevoioasă. 
Aşa că fiecare stat desemnează delegaţi 
care primesc însărcinarea să voteze un 
anumit candidat la convenţiile celor două 
partide. Numărul de delegaţi este stabilit 
în funcţie de populaţie, aşa că Iowa are 
30 de delegaţi pentru Convenţia 
Republicană şi 52 pentru cea democrată. 
Prin comparaţie, Texasul are 155, respec-
tiv 252.

La conservatori lupta cea mare se 
dă între Donald Trump și Ted Cruz

Se pare că, Donald Trump  a primit o lovi-
tură grea după primul scrutin din cursa prezi-
dențială americană, cel din statul Iowa, diferen-
ţa între el şi Ted Cruz, câștigătorul alegerilor 
din tabăra conservatorilor, fiind de aproximativ 
4 procente, potrivit primelor rezultate. 

Un alt candidat din tabăra republicanilor, Jeb 

Bush, se aştepta la un rezultat slab în Iowa, aşa 
că a încercat să reducă importanţa acestui prim 
vot şi a pus accentul pe obiectivul final: obţine-
rea nominalizării republicane.

Jeb Bush, fost guvernator de Florida: 
„Adevărul este că nu poţi să insulţi pe toţi până 
ajungi preşedinte. În calitate de preşedinte, nu 
poţi să foloseşti insulte ca să obţii lucruri. Nu 
funcţionează aşa”.

La democrați este o luptă stânsă între 
Hillary Clinton şi Bernie Sanders

În tabăra democraţilor lupta a fost foarte 
strânsă, diferenţa dintre fostul secretar de stat 
Hillary Clinton şi principalul contracandidat, 
Bernie Sanders, fiind de mai puțin de un procent. 
Analiştii spun că un scor bun în Iowa poate im-
pulsiona campania unui candidat, în timp ce unul 
slab poate însemna sfârşitul ambiţiilor pentru 
Casa Albă. Bernie Sanders, senator de Vermont: 
„Guvernul ţării noastre minunate aparţine tutu-
ror, nu doar câtorva miliardari. Ce a început în 
seara asta în Iowa este o revoluţie politică”.
Pentru câştigătorii din Iowa, votul este un impuls 
pentru campania care va dura luni de zile.

A început campania electorală în SUA
ecopolitic.ro

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!
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Produsul Intern Brut trimestrial al 
României a depășit pentru prima dată în al 
treilea sfert din 2015 pragul de 40 miliarde 
euro în valori ajustate sezonier, potrivit da-
telor prelucrate și comunicate de Eurostat.

Astfel, țara noastră face parte din grupul 
de țări situate exact la mijlocul puterilor eco-
nomice europene și figurează în continuare 
drept a 16-a economie din UE, cu șanse de a 
prinde din urmă alte trei state. 

 Pe de o parte, trebuie remarcat că forța eco-
nomică a României echivalează cu cea însuma-
tă pentru Croația, Bulgaria, Slovenia și Lituania 
luate la un loc. Pe de altă parte, reprezentăm 
doar ceva mai mult de un procent la nivelul UE 

și mai puțin de o zecime din economia italiană, 
cea mai slabă dintre cele patru mari puteri eco-
nomice ale Europei Unite.

De remarcat faptul că doar aceste patru mari 
state însumează aproape două treimi din totalul 
rezultatului consemnat de statistica PIB la nivel 
european, ceea ce indică o puternică polarizare 
și o dependență a evoluțiilor din țările mai mici 
de cea a primelor clasate.

Este și cazul României, care direcționează 
cele mai mari exporturi către trio-ul Germania 
– Italia – Franța, majoritar în cadrul UE și în 
zona Euro.

Contrar unor aserțiuni hazardate, pe ter-
men mediu, nu putem spera decât să 
avansăm până pe poziția a 13-a în cadrul UE 
iar pe termen lung (spre foarte lung) să prin-
dem top 10 al celor mai puternice economii 
europene.

Este exclusă atingerea locului 7 care ne-ar 
fi indicat în funcție de populație și teritoriu. 
Acesta va reveni aproape sigur Poloniei, țară 
mai dezvoltată și cu o populație aproape 
dublă.

Dacă ne uităm la progresul înregistrat de 
România în ultimii ani la recuperarea decalaje-
lor față de țările mai dezvoltate din UE, obser-

văm că avansul înregistrat în euro a depășit cu 
mult ( cu 60% – 90%) creșterea reală pe care a 
calculat-o INS.

Produsul Intern Brut (PIB)  al 
României a depăşit 40 miliarde euro

Sursa:cursdeguvernare.ro

dificarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, apro-
bate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru apro-
barea normelor metodologice de aplicare a pre-
vederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fon-
durilor europene pentru perioada 2014-2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind or-
ganizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind or-
ganizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru mo-
dificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.548/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea 
Informaţională

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru mo-
dificarea şi completarea Regulamentului de va-
lorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 

menţinerii doamnei Anca Magdalena CHISER, 
secretar de stat la Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în 
calitate de membru al Consiliului de 
Administraţie la Societatea Operatorul Pieţei de 
Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” 
S.A., precum şi la Societatea ROMAERO S.A

2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea 
unui grup de lucru interministerial în vederea 

implementării politicii de ocupare direcţionate 
către păstrarea locurilor de muncă existente şi 
crearea de noi locuri de muncă

V. INFORMĂRI
1.INFORMARE pr iv ind proiectul 

Programului legislativ al Guvernului pentru 
anul 2016

2. INFORMARE privind proiectul Listei pri-
orităţilor legislative ale Guvernului pentru pri-
ma sesiune ordinară parlamentară a anului 2016

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere asupra unor 

propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau se-
natori, aflate în procedură parlamentară la data 
de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor expri-
mate de ministerele/instituţiile consultate

2. Proiectele punctelor de vedere cu privire 
la 12 propuneri legislative parlamentare

Ce hotărâri a luat Guvernul României ...
Urmare din pag. 11 >>
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Niciun membru al familiei Voiculescu nu 
deţine acţiuni, conturi sau bunuri în Cipru

In urma acestei decizii, Tribunalul Bucuresti, 
ca instanta de executare, a intreprins demersu-
rile dispuse prin Reteaua Interagenti Camden 
de Recuperare a Creantelor (CARIN) in vederea 
identificarii “bunurilor mobile si imobile ale 
persoanelor fizice Voiculescu Dan, Voiculescu 
Camelia Rodica si Voiculescu Corina Mirela, 
inclusiv a conturilor societatilor comerciale la 
care acestia figureaza ca imputerniciti, benefi-
ciari reali, asociati, directori sau administra-
tori, situate in tara sau in strainatate”.

Dan Voiculescu si fiicele sale nu au averi 
in Cipru

Surse judiciare au dezvaluit pentru 
Lumeajustitiei.ro faptul ca la data de 8 octom-

brie 2014, seful Oficiului National de Prevenire 
a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea 
Creantelor Provenite din Infractiuni 
(ONPCCRCPI) Cornel Virgiul Calinescu a co-
municat Tribunalului Bucuresti rezultatul veri-
ficarilor efectuate in Cipru, tara in care se stia 
ca functioneaza Crescent Commercial & 
Maritime (Cyprus) Limited, firma de care se 
leaga legenda afacerilor lui Dan Voiculescu. 
Astfel, legat de verificarile efectuate cu ajutorul 
autoritatilor din Cipru pe numele lui Dan 

Voiculescu si a fiicelor sale, ONPCCRCPI a 
comunicat urmatoarele: ”Cat despre propri-
etati sau alte bunuri detinute, autoritatile din 
Cipru nu au identificat niciuna dintre per-
soanele fizice mentionate ca proprietari de 
bunuri mobile sau imobile pe teritoriul 
Ciprului. Pentru identificarea conturilor 
bancare ale persoanelor fizice mentionate 
este necesara transmiterea unei comisii roga-
torii internationale.”

Reacția lui Dan Voiculescu nu a întârziat să 
apară, după ce judecătoarea Camelia Bogdan a 
depus plângere la DNA că ANAF nu pune mâna 
mai repede să recupereze prejudiciul din dosa-
rul ICA.

”Auzind aberațiile Cameliei Bogdan, declar 
public că solicit Tribunalului București să ca-
ute nu numai conturi personale ale mele și ale 
familiei mele, ci și toate conturile firmelor fa-
miliei mele”, a scris Dan Voiculescu, marți, pe 
blog.

Mitul conturilor pe care le-ar avea Dan 
Voiculescu în străinătate s-a spulberat!

ecopolitic.ro

Priorităţile Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Cameri Deputaţilor: 

O nouă politică în domeniul migraţiei - 
uniunea şi securitatea energetică

Conform unui comunicat venit din partea 
doamnei, Ana Birchall, preşedintele Comisiei 
pentru afaceri europene din Camera 
Deputaţilor în această sesiune parlamentară 
se vor analiza propunerile de proiecte legis-
lative şi documente de consultare europene 
care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii 
de control parlamentar în cursul anului 2016

Comisia pentru afaceri europene a dezbătut, 
în şedinţa de marţi, 2 februarie, programul de 
lucru al Comisiei Europene pentru anul 2016, 
precum şi propunerile comisiilor de specialita-
te, în vederea adoptării listei finale de propuneri 
de proiecte legislative şi documente de consul-
tare europene care vor fi supuse, cu prioritate, 
procedurii de control parlamentar în anul în 
curs.

Printre cele mai importante proiecte şi iniţi-
ative ce vor fi examinate de către Comisia pen-
tru afaceri europene se numără teme de prim-
plan la nivelul Uniunii Europene, precum o 
nouă politică în domeniul migraţiei, revizuirea 

Politicii Europene de Vecinătate, punerea în 
aplicare a agendei europene privind securitatea, 
pachetul privind gestionarea frontierelor, con-
solidarea capacităţii în domeniul securităţii, 
uniunea şi securitatea energetică, măsuri pentru 
stimularea creării de noi locuri de muncă, pla-
nul Juncker pentru stimularea investiţiilor, pia-
ţa unică digitală, o piaţă internă mai profundă 
şi mai echitabilă, cu o bază industrială consoli-
dată, o uniune economică şi monetară mai pro-
fundă şi mai echitabilă, sau un acord de liber 
schimb rezonabil şi echilibrat cu SUA (TTIP).

Ana Birchall, preşedintele Comisiei pentru 
afaceri europene din Camera Deputaţilor, a de-
clarat că parcursul şi realizările din 2015 trebu-
ie continuate şi în acest an. „Comisia pentru 
afaceri europene a examinat pe fond şi pe sub-
sidiaritate toate proiectele de legi venite de la 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în 
anul anterior şi ne propunem să continuăm pe 
aceeaşi linie şi în 2016, mizând totodată pe or-
ganizarea unor dezbateri publice pe temele de 
interes pentru România de pe agenda europea-
nă”, a subliniat Ana Birchall.

Preşedintele Comisiei pentru afaceri a pre-

cizat că fenomenul migraţiei şi politica de se-
curitate reprezintă una dintre temele care co-in-
teresează toate statele membre UE şi va 
beneficia de o atenţie specială şi în cadrul co-
misiei. „O mai bună gestionare a migraţiei pre-
cum şi gestionarea frontierelor sunt doar două 
dintre pachetele ce vor continua a fi examinate 
în acest an. În numele Comisiei pentru afaceri 
europene, vreau să mulţumesc tuturor instituţi-
ilor pentru buna colaborare, pentru profesiona-
lismul şi dialogul constructiv, prin care ne-au 
ajutat în formularea opiniilor şi punctelor de 
vedere adoptate de Comisia noastră. Îmi exprim 
speranţa că dialogul şi colaborarea vor continua 
şi în acest an”, a arătat preşedintele Comisiei 
pentru afaceri europene, Ana Birchall. 

ecopolitic.ro
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Cleaning Show – singura 
expoziţie de curăţenie 

profesională din România  
are loc în martie la 

ROMEXPO

Fiind in esenta un anotimp destinat noului 
si curateniei, primavara aceasta vine cu o 
noua editie a Cleaning Show – Expozitie de 
curatenie profesionala. Intre 9 si 12 martie in 
Pavilionul C1 al Centrului Expozitional 
ROMEXPO, profesionistii din industria cu-
rateniei isi dau intalnire pentru 4 zile in care 
vor fi prezentate servicii si produse pentru ma-
joritatea zonelor de activitate.

Solutii pentru toate industriile intr-un sin-
gur loc

Noutatea Cleaning Show din acest an o re-
prezinta multitudinea solutiilor oferite de catre 
expozanti, pentru toate tipurile de business – 
indiferent de industria pe care o reprezinta.

Detergenti si sapunuri profesionale pentru 
industria HoReCa, generatoare industriale de 
abur, solutii pentru spitale, echipamente pentru 
curatarea eficienta a scarilor rulante din marile 
centre comerciale sau aeroporturi, solutii si 
echipamente pentru mentinerea curateniei in 

spatiile publice – sunt doar o mica parte din 
ceea ce expozantii au pregatit pentru editia din 
acest an.

Cursuri, concursuri si inovatie
Cleaning Show a fost gandit ca un eveni-

ment ce trece dincolo de zona expozitionala. 
Astfel, pentru a veni in completarea tabloului 
informational, organizatorii au pregatit semina-
rii sustinute de Asociatia Operatorilor si 
Prestatorilor din Industria Serviciilor de 
Curatenie si Conexe, o noua editie a concur-
sului “Impecabilii” in cadrul caruia firmele 
prestatoare de servicii de curatenie isi demon-
streaza indemanare, o zona pentru demonstratii 
amenajata cu patru tipuri de suprafete de curatat 
dar si Innovation Corner – spatiul destinat celor 
mai ingenioase echipamente create pentru 

aceasta industrie.
Cleaning Show – singura expozitie de cura-

tenie profesionala din Romania este un eveni-
ment organizat de Euroexpo Fairs, companie 
cu peste 13 de experienta in organizarea de 
targuri si expozitii.

Detalii despre eveniment:
Cleaning Show: 9 – 12 martie 2016
PROGRAMUL DE VIZITARE:
9 - 11 martie 2016, zilnic intre orele 10:00 

– 18:00
12 martie 2016, intre orele 10:00 – 16:00
ACCES VIZITATORI: – POARTA B 

(B-dul Expozitiei)
Acces gratuit pe baza inregistrarii online 

prealabila sau completarea formularului digital 
de la intrare

Viitorul candidat își va anunța oficial candi-
datura săptămâna viitoare într-o conferință de 
presă. Stanciu va candida din partea partidului 
istoric, PNȚCD. Contactată să ne spună câteva 
detalii legate de această informație, viitoarea 
candidată Stanciu ne-a declarat următoarele :

”Mă numesc  CAMELIA STANCIU, am lu-
crat 11 ani ca inginer geolog la Mina Roșiuta, 
iar în prezent sunt avocat, mediator si expert în 
accesare fonduri europene.

Am hotarât să candidez pentru postul de pri-
mar întrucât sunt intrigată de ceea ce se întâm-
plă cu orașul nostru și mi se pare nedrept să 
asistăm ca simpli spectatori la distrugerea lui 
sistematică.Este inadmisibil ca un oraș cu atâta 
bogăție sub formă de ENERGIE, să aibă locu-
itori săraci.Mi-am propus să „reînviem“  orașul 
prin accesarea de fonduri europene,  pentru ca 

tinerii plecați în străinătate să se întoarca acasă.
Orice tânăr care va hotărâ să investeasca in 
Motru va fi sprijinit de primarie in tot ce face:  
de la infiintarea firmei , consultanță gratuită în 
accesare fonduri, la spații sau terenuri puse la 
dispoziție.Orice investitor român sau străin, va 
fi sprijinit de primărie în orice demers.

Orașul în sine să primească un aspect occi-
dental prin anveloparea blocurilor, prin dotarea 
spitalului cu tot ce este necesar, iar cainii va-
gabonzi sa stea in  locuri amenajate  si nu pe 
strazi. Pentru cainii de companie vom construi 
un parc de joaca si plimbare.

Imi doresc ca impreuna cu  locuitorii orasu-
lui  sa facem  o schimbare reala , sa reinstituim 
respectul pentru curatenie si  sa traim in armo-
nie si bunastare. Merităm astaa!”

Iulian Ionescu

Exclusiv 

Avocata CAMELIA STANCIU singurul 
candidat femeie pentru primăria Motru!

Pentru alegerile la primăria Motru a mai apărut un nume nou. Singura 
femeie care v-a intra în lupta pentru primăria Motru este avocata, 
Camelia Stanciu.
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România și Cehia se vor duela în turul 
I din Grupa Mondială, în weekend-ul 6-7 
februarie. Meciurile vor fi în direct pe 
DolceSport și liveTEXT pe GSP.RO.

Echipa României este formată din jucătoarele, 
Simona Halep (2 WTA), Monica Niculescu (40 
WTA), Andreea Mitu (96 WTA) si Raluca Olaru 
(49 WTA la dublu) și este antrenată de către 
Alina Tecșor-Cercel 

Simona Halep a intrat în linie dreaptă 
înaintea meciului cu Cehia, din sferturile de 
finală ale Grupei Mondiale din Fed Cup.Cea 
mai importantă jucătoare din echipa României a 
ajuns prima la locul partidei, iar luni dimineaţă a 
început antrenamentele pentru confruntarea din 
weekend cu Petra Kvitova&co. 

Simona a postat pe pagina sa de Facebook 
o fotografie cu o rachetă şi o minge aşezate pe 
suprafaţa de joc din Sala Polivalentă din Cluj, 
însoţită de mesajul „Let’s start!”.

”Va fi un meci greu, pentru că Cehia este o 
echipă puternică, deținătoarea trofeului. Nu 
putem spune că există o favorită. În acest meci 
pot apărea surprize.Îmi pare rău că Irina și 
Alexandra sînt accidentate, dar am avut norocul 
să pot alege alte jucătoare și să facem o echipă 
puternică”Alina Tecșor-Cercel, la DolceSport

Și Monica Niculescu, a doua jucătoare din 
echipa României, a vorbit despre meciul cu 
Cehia.

„Nu vreau să vorbesc despre șanse. Va fi 
un meci foarte greu, pentru că Cehia vine cu 
Kvitova, Pliskova și Strycova, care au făcut un 
rezultat bun la Australian Open.

Este bine că jucăm acasă și am înțeles că 
s-au vîndut toate biletele și că va veni multă 

lume. Sala de la Cluj arată incredibil. Simona 
este deja acolo și ne-a trimis poze. Ne place 
foarte mult

Este bine că Simona va juca, pentru că Cehia 
vine cu jucătoare foarte bune. Din păcate, ne 
vor lipsi Irina Begu și Alexandra Dulgheru. Noi 
alcătuim o echipă foarte bună și ne înțelegem 
foarte bine. Sperăm să facem un meci foarte bun. 
Sper ca după prima zi, scorul fie măcar 1-1. Cel mai 
bine ar fi să fie 2-0 pentru noi” Monica Niculescu

Echipa României: Simona Halep (2 WTA), 
Monica Niculescu (40 WTA), Andreea Mitu (96 
WTA) si Raluca Olaru (49 WTA la dublu).

Echipa Cehiei: Petra Kvitova (7 WTA), 
Karolina Pliskova (12 WTA), Barbora Strycova 
(48 WTA) şi Denisa Allertova (66 WTA).

Duel în tenis : România – Cehia în sferturile 
de finală ale Grupei Mondiale din Fed Cup

Lotul echipei Pandurii Targu Jiu a revenit luni 
dimineata in Romania dupa stagiul de pregatire 
din Spania. Gorjenii au avut adversari cu nume in 
cele patru amicale, nereusind insa vreo victorie.

In ciuda acestui aspect, antrenorul Edi 
Iordanescu nu s-a aratat ingrijorat, privind 
cu optimism debutul sezonului de primavara. 
Primul meci pentru Pandurii este in deplasare, 
cu noua echipa a lui Mutu, ASA Tg. Mures, pe 
12 februarie.

„Adi Mutu este un jucator care a demonstrat 
si nu are nevoie de alte prezentari. Noua nu 

ne e teama de nimeni! Nu ne e frica nici de 
Mutu si mergem cu incredere la primul joc din 
campionat, cu ASA, ne-am pregatit pentru asta.

Am demonstrat ca si pe cei mai sceptici 
i-am contrazis si suntem cu un picior in play-
off, iar acolo avem doar de castigat„, a declarat 
tehnicianul Pandurilor, echipa care ocupa locul 5 
in Liga 1, dupa 23 de etape.

In cantonamentul din Spania, Pandurii a 
remizat cu Dinamo Moscova, 2-2, si cu Sparta 
Praga, 1-1, si a pierdut meciurile cu Munchen 
1860, scor 1-2, si cu Karlsruher, 0-1.

Iordanescu jr. a vorbit si despre transferurile 
realizate in aceasta iarna. „In mare parte sunt 
multumit de transferuri. Jucatorii care au venit 

sunt fotbalisti care 
vor aduce un plus 
echipei. Ma bucur 
ca am facut aceste 
transferuri, dar este 
posibil sa mai apara 
un jucator. Cel mult 
un singur jucator si 
incheiem perioada 
de transferuri„, a 
precizat antrenorul de 37 de ani.

In aceasta pauza de iarna, la formatia 
gorjeana au venit Florin Acsinte (FC Botosani), 
Alexandru Rauta (CS Mioveni), Adrian Ropotan 
(liber) si Liviu Antal (Hapoel Tel Aviv).

Pandurii, fără victorie în amicale
Sursa: sptfm.ro


