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LEGEA ANTIFUMAT deconspiră
angajaţii serviciilor secrete!
Vizat este Serviciul Român de informaţii (SRI)

Caricatura
Săptămânii

>> 9

SRI şi-a prezentat
BILANŢUL pe 2015
>> 13

l

Legea produce vulnerabilităţi la adresa Securităţii Naţionale
Iulian Ionescu

O dată cu intrarea în vigoare a Legii Antifumat, care prevede că din data de 17 martie 2016 nu se mai fumează în nicio instituție
publică, apare o problemă foarte gravă, care
până în acest moment nu a fost dezbătută și
la care nu s-a gândit nimeni.Anumite persoane
din cadrul SRI, mai ales cele care își desfășoară activitatea în sediul central din București
sunt nevoite să fumeze în exteriorul clădirii
fiind vulnerabili, putând ajunge să fie deconspirați foarte ușor!

Angajaţii SRI apar public, riscând
deconspirări ale identităţii
Marți, 29 martie am fost prezent la Bilanțul
SRI pe 2015.În cadrul acestui eveniment am
observat, ceea ce poate observa și identifica
orice persoană intenționată sau nu, cum arată
angajații SRI. În decurs de 2-3 minute am
putut fotografia cu telefonul mobil cel puțin
8-10 persoane care lucrează la sediul central al
serviciului, așa numit secret.
Continuare în pag. 12 >>

Ce candidaţi la
primăria Târgu Jiu
spun că ar demisiona,
dacă ar avea un dosar
penal în timpul
mandatului?
>> 6
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Să ne facem că-i ascultăm!
acțiunile politice.

Iulian Ionescu

Dar să reacționați când mint!
Am stat câteva zile să mă gândesc ce
voi face în acestă perioadă în care sunt căutat, sunat și curtat de diferite persoane
care au interese în zona politică.M-am hotărât : o să mă fac că-i ascult și vă recomand tuturor să faceți la fel.
Ei o să înceapă să ne spună cum ei sunt
salvatorii, cu ce proiecte vin, de ce sunt
mai buni decât ceilalți și alte lucruri de
genul acesta.Aveți răbdare să-i ascultați pe
toți și la sfărșit veți vota cum veți vrea.
Eu deja mă fac că-i ascult și mi-am promis că o să dau posibilitatea tuturor să se
exprime atât în revista Ecopolitic Magazin
cât și pe online, pe ecopolitic.ro.Eu îi las
pe toți să spună ce vor vrea, fără să interpretez nimic, orice vor spune își vor asuma.De ce să zică lumea că sunt cu unu sau
cu altul.Așa vă recomand și vouă.
Chiar dacă am un personaj politic cu
care nu o să pot comunica și nu-mi inspiră
nicio încredere, care se afundă mai tot timpul în propria impotență politică, totuși o
să am răbdare să-l ascult și să-i fac publice
ecopolitic

O să citesc cu răbdare și programele
politice ale candidaților sau ale partidelor,
chiar dacă efortul va fi foarte mare.

Dar să reacționați când mint!
Singurul lucru la care voi avea o reacție
este în momentul în care observ că, în prezentările politice de campanie, cei care vor
candida mint.Atunci voi intervenii și vă
asigur pe voi, dragi cititor și potențiali votanți, că voi prezenta și voi reacționa la
orice minciună și inducere în eroare a votantului.
Cred că avem libertatea și dreptul de a
reacționa la orice derapaj politic.Eu sigur
îi voi taxa pe toți politicienii, indiferent de
la ce formațiune politică provin.
Nu voi accepta să mai fiu mințit sau
cineva să-și bată joc de mine sau de semenii mei.Mai mult decât atât orice informație pe care o vom primi la redacție în legătură cu candidați sau partide politice va fi
publicată, mai ales acele informații care
sunt însoțite de dovezi, poze, filmări și înregistrări.
Vom reacționa împreună!
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P.S.

Pregătiți-vă pentru aceste două luni în
care lupta pentru putere va fi foarte aprigă.Recomandarea mea este să vă luați
popcorn cu suc sau o bere și să vizionați
ceea ce nu veți mai prinde mulți ani de
acum încolo!

Un exemplu din categoria ”politicienii
fac lucruri trăznite”: Gabriel Mutu,
candidatul PSD la primăria Sectorului 6!
Pentru a înțelege de ce veți avea parte din partea politicienilor în
acestă campanie, aveți un personaj politic care-și face campanie,
având o idee năstrușnică pentru a se face cunoscut – Desene pe asfalt!
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Visuri
de primar
motrean
de Iulian Ionescu

Vin haiduci la primărie
Și încearcă să se-n scrie
Tot alaiul de zurlii
Norodani si zapciulii
Ei se-nghesuie să vie
Grupați toți la primărie!
Foarte mulți bărbați și-o fată
În direct la Promenadă!
Voi motreni iubiți și dragi
Nu vă-ngrămadiți să luați
Iarăși țeapă și gargară
Pentru un pliant și-o pară!
Mai bine analizați
Și cu gândul să votați
Pe cine votați și poate
Să ne ducă în etate!
Eu când scriu aceste rime
Nu îmi iau și niște prime
Primele sunt ale lor
Ale candidaților!

Candidați voi candidați
Dar voi mie ce îmi dați?
Că vă scriu aceste rânduri
Să vă pun eu și pe gânduri

Să ști să te-aștepți că cine
Se va vrea la Primarie
Se vor înțelege ei
Iar noi toți vom sta priveghi.

Gânduri bune, nu-i așa?
Că se va schimba ceva
Doar în bine și speranță
Că doar asta-i vrerea noastra!

Eu acum vă spun să știți
Că sunt prima dată aici
Că Bunilă nu mai este
Dar eu vin să dau de veste :

Haideți să ne revenim nițel
Și să facem un pastel.
Plin de peisaje...sper
Ce ne fac să fim prosperi

Că voi fi mai rău și dur
Pană ce voi face scrum
Nu mai pot să am răbdare
Până data viitoare

“Visuri” de Primar apar
Într-un loc în calendar,
Calendarul Iulian
E mai vechi dar tot de-un an

Și vă spun și un secret :
Aveti grijă ce tot vreți
Că eu l-am pe tata Socru
Care mi spune tot secretul.

Un an plin de minciunele
Care merg pe orice vreme
Și la orice ceas din zi
Că eu vreau ca tu sa sti!

Și vă spun ca și Bunilă :
Drum batut și cale lina!
Iar ca să ne meargă bine
Hai noroc și la mai bine!
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Populaţia judeţului Gorj a scăzut
cu 3 mii de persoane!
L.I

Statistici îngrijorătoare
Cel mai grav fenomen din judeţul
Gorj, observat de angajaţii serviciului
de statistică este îmbătrânirea populaţiei. Pentru că nu sunt locuri de
muncă, tinerii pleacă în alte oraşe
dezvoltate sau pleacă din ţară. La 1
ianuarie 2016, populaţia judeţului înregistra o scădere cu 3 mii de persoane. Aceste statistici ar trebui să îi îngrijoreze pe cei care se vor bate
pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu şi pe cel de preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj.
Gorjul, în cifrele de la ora actuală, ar trebui
să sperie în primul rând actualele autorităţi,
care conduc de 20 de ani judeţul. Pentru cei
care vor să îi înlocuiască pe Florin Cârciumaru
şi Ciprian Florescu, actualul preşedinte al CJ
Gorj, după ce Ion Călinoiu, a fost declarat incompatibil şi i- a fost intrerupt mandatul, ar
trebui să îi motiveze să schimbe lucrurile, să
vină cu o mentalitate nouă, care să nu mai facă
oamenii să plece din judeţ, dar şi cu oportunităţi pentru investiţii.

Gorjul în cifre
Mai exact în judeţul Gorj, la 1 ianuarie

2016, populaţia judeţului număra 366 261 de
persoane, cu 2641 în scădere faţă de 2015.
Numărul femeilor este mai mare faţă de cel
bărbaţilor , astfel la 100 de femei sunt 98 de
bărbaţi.
Şi populaţia rezidentă în judeţul Gorj a scăzut cu 3404 persoane în 2015, faţă de 2014. La
1 ianuarie anul trecut în judeţ erau 331 416 de
oameni cu domiciului în Gorj.

Câţi angajaţi şi câţi şomeri sunt în
Gorj?
Conform datelor statistice din 2015, în

judetul Gorj sunt 73 794 persoane angajate. În
judeţ, cel mai mare angajator este Complexul
Energetic Oltenia care are 15 mii de salariaţi,

dar conducerea companiei a anunţat pentru
acest an 2000 de disponibilizări. Numărul salariaţilor în 2015 a scăzut cu 298 faţă de 2014.
În 2015, numărul şomerilor a fost totuşi
mai mic, dar numai cu 41 de persoane faţă de
2014. Câştigul mediu este 1700 de lei, cu 3%
mic faţă de media naţională, iar pensia medie
este de 928 de lei.

Numărul turiştilor, în scădere
Deşi judeţul Gorj are foarte multe obiective
turistice, dar cel mai important, are operele
marelui sculptor Constantin Brâncuşi, autorităţile din judeţ nu au reuşit să îi atragă pe turişti, ba i- au indepărtat. În 2015 au ajuns în
judeţ cu 12,9% mai puţini vizitatori faţă de
2014. În spaţiile de cazare au fost inregistrate
146 812 înnoptări, astfel locurile de cazare au
fost ocupate cu 2% mai puţin faţă de 2014.
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Complexul Energetic Oltenia explică
de ce România importă energie
L.I
Situaţia grea a Complexului Energetic
Oltenia, în special atunci când plouă, bate
vântul sau este soare e cunoscută. Energia
termo este scumpă în comparaţie cu energia
regenerabilă, motiv pentru compania vinde
numai în funcţie de vreme.
Un MWH vândut de CEO poate ajunge
şi la 300 de lei.
Pentru că alte ţări vând mult ieftin,
România preferă să importe energie.
“De asemenea, mentionam ca preturile
energiei electrice vandute pentru anii urmatori
(2017, 2018 si 2019) in Germania, sunt sub 21
EURO/MWh, respectiv sub 95 lei/MWh, conform bursei energetice germane EEX.
Valorile scazute ale pretului energiei electrice reprezinta principala cauza a importurilor masive de energie in zilele in care nu bate
vantul si in care hidraulicitatea este scăzută.
Aceste conditii de piata impun masuri de re-

ducere a costurilor la nivelul CE Oltenia pentru mentinerea cotei in randul producatorilor de
energie electrica,” se arată în comunicatul CEO

Sindicatele încep negocierile pentru
disponibilizările de la CEO
L.I

Complexul Energetic Oltenia a înştiinţat sindicatele că anul acesta vor pleca
acasă 2000 de persoane.

Sindicatele spun însă ca vor ca
disponibilizările să fie făcute corect, astfel că urmează ca administraţia să se intâlnească cu comisia
de negociere. Sindicatele vor ca
oamenii să plece acasă cu salarii
compensatorii, venit de completare
şi cel mai important, vor să plece
cei care au fost reangajaţi, deşi mai
plecaseră o dată cu salarii compensatorii, dar şi cei care au fost angajaţi după ce au fost făcute disponibilizările de anul trecut.
Conducerea companiei recurge
la această măsură, deoarece situatia financiară a CEO este foarte
proastă. Anul trecut a fost încheiat
cu pierdere de un miliard de lei, iar
in 2014, cu o pierdere de 700 de
milioane de lei.
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Ce candidaţi la primăria Târgu Jiu
spun că ar demisiona, dacă ar avea un
dosar penal în timpul mandatului?
L.I.

O televiziune naţională, Digi 24,
a început o serie de dezbateri în
ţară şi prezintă candidaţii la primăriile reşedinţă de judeţ. Primii
prezentaţi au fost cei de la primăria Târgu Jiu. Singurul care a acceptat însă invitaţia a fost
Octavian Lupulescu, candidatul
PNL şi preşedintele PMP, Nicolae
Daviţoiu, care l-a reprezentat pe
candidatul partidului său, Liviu
Andrei, fostul subprefect al
Capitalei.
Este cunoscut că Florin Cârciumaru nu a
participat niciodată la o dezbatere cu contracandidaţii săi, cu atât mai mult la o televiziune
naţională.
Întrebaţi de moderatorul emisiunii dacă au
dosare penale, aceştia au răspuns că nu. A doua
întrebare a fost ce ar face, dacă ar avea un
dosar penal în timpul mandatului de primar.

“În următoarele 10 minute, nu 5, aş demisiona,“ răspuns Octavian Lupulescu.
Nicolae Daviţoiu a răspuns şi el în numele
lui Liviu Andrei şi a spus că şi el ar pleca de
la primărie daca s-ar alege cu un dosar penal.
Care ar fi primul lucru pe care l-ar face
ca primari?

Octavian Lupulescu a spus că primul lucru pe care l-ar face, dacă ar câştiga alegerile,
ar fi să creeze locuri de muncă şi să se ocupe
de siguranţa cetăteanului.
Nicolae Daviţoiu, a spus că Liviu Andrei
s-ar ocupa să schimbe viziunea de dezvoltare
a municipiului şi să dezvolte turismul.

Deputatul RĂZVAN MIRONESCU
candidat la Primăria sector 6
ecopolitic.ro

Deputatul Răzvan Mironescu a fost validat marți, 29 martie 2016, de către Biroul
Politic Național al PNL drept candidat la
Primăria Sectorului 6. Acesta susține că
vine cu un alt tip de administrare locală bazată pe proiecte concrete, orientate spre cetățeni.
„Am primit această candidatură ca pe o
responsabilitate foarte mare pe care mi-o
asum, având deja un plan de guvernare locală
pentru Sectorul 6, foarte bine pus la punct. Am
intrat în politică târziu, după ce am atins succesul profesional în mediul privat, iar acum
îmi doresc să aduc expertiza mea și în sectorul
public. Povestea vieții mele se leagă mult de
Sectorul 6. Aici am vândut ziare, student fiind,
pentru a face un ban în plus, aici am avut primul loc de muncă și aici am făcut primii pași
în politică. Trăim o perioadă în care încrederea
oamenilor în politicieni este extrem de scăzută

și pe bună dreptate. În
București avem 5 primari din 7 suspendați
din cauza problemelor
de natură penală. Avem
multe promisiuni care
au rămas doar pe hârtie. Cetățenii nu mai pot
fi păcăliți cu discursuri
care sună bine, dar
care nu pot fi susținute
prin fapte. Eu vin cu o
altă abordare, cu un alt
tip de a face administrație locală bazată pe
proiecte concrete, orientate către cetățeni.
Vreau să organizez periodic întâlniri cu comunitatea Sectorului 6 și să lucrăm în echipă.
Numai așa Sectorul 6 va atinge standardele
europene pe care ni le dorim cu toții. Până
acum, în viață, am promis doar lucruri pe care
am fost sigur că le pot realiza și acesta este

principiul pe care mă axez și acum”, a declarat candidatul PNL la Primăria Sectorului 6.
Răzvan Mironescu este deputat ales în
Sectorul 6 din 2012, vicepreședinte al Comisiei
de Industrii și Servicii și a avut o activitate
intensă în Parlament: 42 propuneri legislative,
32 întrebări și interpelări.
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Ce a declarat Preşedintele României,
Klaus Iohannis înainte de plecarea în SUA
ecopolitic.ro

Președintele României,
domnul Klaus Iohannis, a
susținut miercuri, 30 martie
a.c., o declarație de presă, la
Palatul Cotroceni.
Vă prezentăm în continuare transcrierea declaraţiei de
presă:
„Voi pleca astăzi spre Washington,
unde voi pa rticipa, la invitaţia Pre

şedintelui Statelor Unite ale Americii,
domnul Barack Obama, la Summitul
privind Securitatea Nucleară. Din păcate, am văzut cu toții în ultima vreme
cât de prezentă este amenințarea teroristă
în Europa și în întreaga lume.
Atentatele care au zguduit recent orașe
și capitale europene pun în pericol nu doar
securitatea fizică a cetățenilor noștri, ci
sunt un atac împotriva valorilor și principiilor pe care le reprezentăm.
În fața acestei amenințări teroriste, care
poate îmbrăca diferite forme, avem nevoie
de solidaritate, responsabilitate și acțiune
comună.
Summitul de la Washington este dedicat
prevenirii terorismului nuclear prin întărirea arhitecturii globale în domeniul securităţii nucleare.
Vreau ca mesajul României să se audă
ferm de la Washington. România se află în
prima linie a statelor care își îndeplinesc
pe deplin angajamentele în domeniul securităţii nucleare, având un program nuclear
clar și o conduită responsabilă.
Am considerat că reprezentarea Ro
mâniei la cel mai înalt nivel la acest
Summit este esențială și în acord cu rolul
pe care țara noastră și l-a asumat în materie de securitate și cu participarea noastră
la eforturile internaționale și acțiunile comune în acest domeniu.

Evenimentul de la Washington este al
patrulea dintr-un proces mai amplu, lansat
în 2010 de către președintele Barack
Obama. Acum, în 2016, alături de alte 52
de state, precum şi de liderii unor organizaţii internaţionale relevante, vom analiza
ceea ce s-a realizat în ultimii 6 ani şi vom
decide asupra căilor de urmat pentru avansarea agendei internaţionale în domeniul
securităţii nucleare.
Pentru România, participarea la
Summitul de la Washington reprezintă o
chestiune de prestigiu, de consecvenţă şi
de influenţă.
În primul rând, România reconfirmă
faptul că este un membru activ şi responsabil al grupului restrâns al statelor cu capacităţi nucleare relevante, posesoare ale
întregului ciclu al combustibilului nuclear
şi ferm angajate în promovarea arhitecturii
globale de securitate nucleară şi de combatere a terorismului nuclear.
Participarea la Summitul de la
Washington este şi o chestiune de consecvenţă a acţiunii şi politicii naţionale în domeniul securităţii nucleare, precum şi de
coerenţă în respectarea angajamentelor
asumate în contextul mai larg al neproliferării, securităţii şi siguranţei nucleare.
Nu în ultimul rând, capacitatea de influ-

enţă va fi consolidată prin faptul că
România se va afla în prima linie a eforturilor de definire a unui cadru internaţional
pentru abordarea problemei terorismului
nuclear şi întărirea cadrului de acţiune în
domeniul securităţii nucleare.
România va continua să aplice în programul său nuclear cele mai ridicate standarde din domeniul securităţii nucleare și
va sprijini îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniu. Voi comunica aceste lucruri în mod direct partenerilor noștri.
Pentru a obține rezultate durabile în
lupta împotriva terorismului nuclear sunt
necesare, fără îndoială, eforturi de durată.
Din acest motiv, România va continua să
participe activ la procesul de întărire a securității nucleare la nivel global, ulterior
momentului 2016, incluzând aici sprijinirea rolului Agenţiei Internaţionale pentru
Energie Atomică.
Cu prilejul deplasării la Washington,
voi face o vizită la Muzeul Memorial al
Holocaustului, un proiect complet prin
care este păstrată vie memoria victimelor
Holocaustului. De asemenea, voi avea o
întrevedere cu reprezentanţi ai comunităţii
româneşti din Statele Unite și, în special,
din regiunea Washington.
Vă mulțumesc!”
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INAUGURAREA
SEDIULUI
PNŢCD, FILIALA
MOTRU
Av. Camelia Stanciu şi-a anunţat oficial candidatura
la Primăria oraşului Motru.
Pe 16 martie a.c. a avut loc inaugurarea sediului PNȚCD, filiala
Motru, în cadrul căreia Av.
Camelia Stanciu și-a anunțat
oficial candidatura la Primăria
orașului Motru.
S-a dorit un eveniment fără fast, ca o
întâlnire cu locuitorii orașului Motru și
susținătorii partidului, unde s-au discutat
problemele importante ale cetățenilo, dar
și modul în care locuitorii văd dezvoltarea
orașului. Cu această ocazie, Av. Camelia
Stanciu i-a ascultat pe cei care au dorit să-i
împărtășească nemulțumirile lor privind
situația orașului și dorințele lor pentru un
Motru mai prosper. Pentru că un viitor
mai bun se face alături de cetățenii, candidatul din partea PNȚCD, Camelia Stanciu,
a anunțat că îi așteaptă, zilnic, pe toți cetățenii care vor să o cunoască și să-i cunoască viziunea pentru schimbare în bine
a orașului Motru, să-i dea sugestii sau să-i
împărtățească nemulțumirile referitor la
oraș, la sediul partidului din Bloc H1, sc.
6, parter.
Pe lângă funcția de avocat, membru al
baroului Gorj, mediator, expert în accesarea fondurilor europene și cu experiență în

geologie, Camelia Stanciu este oficial și
candidatul din partea PNȚCD la Primăria
orașului Motru.
”Mulțumesc mult celor care au fost alături de noi la inaugurarea sediului
PNTCD, dar și celor mulți care au trecut
să ne spună că ne susțin, că s-au săturat
de ce s-a întâmplat până acum în Motru și
că doresc SCHIMBAREA. Sunt foarte plăcut surprinsă să constat că foarte mulți
oameni ne transmit susținerea lor cu bucurie că, în sfârșit, a apărut un candidat
ALTFEL.

Ca avocat, este normal să respect legea
și să nu fac campanie electorală în afara
perioadei stabilite, dar imediat ce legea
îmi va permite, voi face tot ce îmi stă în
putință că cetațenii orașului să mă cunoască și să afle că, împreună cu ei, îmi
doresc să facem din Motru un oraș prosper. Până atunci îi aștept la sediul partidului pe toți cei care vor să-mi spună cu ce
probleme se confruntă, pentru că îmi doresc să-mi modelez programul în funcție
de aceste nevoi.” – Av. Camelia Stanciu
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SRI şi-a prezentat
BILANŢUL pe 2015
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Iulian Ionescu

Ce au declarat Directorul SRI,
Eduard Hellvig și Președintele
Preşedintele Klaus Iohannis la prezentarea bilanţului de activitate pe
anul 2015 a Serviciul Român de
Informaţi (SRI)
Cele mai importante declaraţii ale
directorului SRI, Eduard Hellvig:
Suntem performanți, dar nu suntem perfecți. Suntem performanți pentru că am prevenit orice posibil atentat terorist în
România, am sprijinit determinant justiția în
combaterea corupției la nivel înalt, am ținut
sub control extremismul și crima organizată,
am construit un nivel adecvat de securitate
cibernetică, am furnizat permanent decidenților și partenerilor noștri intelligence de
calitate.
La 16 ani de la înfiinţarea SRI, prioritatea
noastră este securitatea cetăţenilor.
În 2015, aceasta s-a tradus, spre exemplu, prin nepermiterea intrării în țară sau
expulzarea din sânul societății a peste 340
de persoane cu risc terorist.
Am avut și avem în atenție alte 9.000 de
persoane care nu au acces pe teritoriul
național
Am trimis organelor de aplicare a legii
peste 3.800 de informări și factorilor de decizie aproape 10.000 de informații, toate
privind riscuri cu impact la nivelul cetățenilor noștri. Specialiștii SRI au gestionat
peste 550.000 de alerte cibernetice
În ceea ce privește prioritățile pentru anul
în curs, acestea sunt: prevenirea terorismului
pe teritoriul național și sprijinirea efortului internațional de combatere a acestui flagel.
Trebuie să păstrăm și să dezvoltăm cele
peste 100 de parteneriate active cu accent pe
relațiile regionale. România e azi o redută de
securitate, dar avem grijă să nu ne transformăm într-o insulă între vecinii noștri.
Trebuie să subliniez că evaluarea nu a fost
despre cifre, cât despre oameni. În spatele
fiecărui rezultat stau sute de ofiţeri şi sute de
ore de muncă.
Mai avem de lucru în ceea ce proveşte creearea unei percepţii publice corecte. Din acest
motiv niciun director SRI nu generează seisme
Gestionarea migraţiei poate deveni un rirsc.
Trebuie să fim pregătiţi să o gestionăm.

Suntem atenţi la provocările de securitate
din Est, fie că vorbim de Rusia, de instabilitatea Ucrainei sau de impredictibilitatea situaţiei din Republica Moldova.
Nimeni nu poate garanta succesul absolut.
Nu există serviciu de securitate infailibil.
Avem o reputaţie solidă in domeniul intelligence-ului.

C
 ele mai importante declaraţii ale preşedintelui Klaus Iohannis

Am participat astăzi la bilanțul Serviciului
Român de Informații și le-am dat un mesaj, pe
care pot să îl sintetizez simplu: Serviciul
Român de Informații și-a făcut datoria – pe
deplin, cu eficiență și seriozitate. Am ținut să
mulțumesc celor care lucrează în Serviciul
Român de Informații și care, prin profesionalismul lor, fac România mai sigură, într-o
perioadă cu multe probleme și riscuri.
Cred că cea mai bună recunoaștere a activității Serviciului este însă gradul de
încredere de care se bucură din partea
cetățenilor României.
Pentru 2015, am dorit să subliniez câteva

aspecte. În primul rând, România este o țară
sigură, scutită de incidente de securitate și
terorism. Am mulțumit celor care lucrează în
SRI pentru că au asigurat securitatea cetățenilor României. În al doilea rând, SRI a contribuit esențial la lupta împotriva corupției,
care rămâne unul din cele mai sensibile subiecte, relevant deopotrivă pentru instituții, dar
și pentru opinia publică.
Am remarcat și activitatea împotriva
rețelelor de evaziune și crimă organizată,
dar și rolul jucat de SRI în zona de
cyber intelligence. Nu în ultimul rând,
mă bucur să constat că SRI este un partener respectat și credibil în comunitatea
de informații euroatlantică și contribuie
la profilarea României ca furnizor de securitate în regiune.
Cu această ocazie, ne-am îndreptat
atenția și asupra viitorului. Am spus celor
prezenți ce aștept de la Serviciul Român
de Informații și ce cred că așteaptă
cetățenii. În primul rând, aștept continuitate și consecvență în acțiuni și în rezultate. În materie de securitate nu este loc
decât de profesionalism 100%. Consider
că pe fondul creşterii alarmante a ameninţării
teroriste în Europa, colaborarea şi coordonarea
serviciilor de intelligence din toate statele europene este esenţială.
În plan intern, Serviciului îi revine în
continuare o misiune esențială în ce privește
apărarea statului de drept și lupta împotriva
corupției. Pe de altă parte, cred că cetățenii
așteaptă de la Serviciu două lucruri în mod
special: să fie în siguranță și să le fie respectate drepturile și libertățile. În ambele direcții, SRI are o datorie importantă.
Continuare in pag 10
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Ce decrete a semnate Preşedintele
României, domnul Klaus Iohannis
Încă doi judecători din Gorj pensionaţi
ecopolitic.ro
Președintele României, domnul Klaus
Iohannis, a semnat marţi, 29 martie a.c., următoarele decrete:

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător al Judecătoriei
Târgu Cărbuneşti, vicepreşedinte cu
deleg aţie, a doamnei Maria Rogo
jeanu – pensionare, la data de 1 aprilie 2016;
Decret privind eliberarea din funcţia de judecător cu grad profesional
de curte de apel la Tribunalul Gorj a
domnului Gheorghe Gârcu – pensionare, la data de 1 aprilie 2016;
l Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de
stat individual pentru salvare Societăţii
„Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.;
l Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea prevederilor art. 6, alin. (2),
lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii;
l Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua
naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei
alimentare;

l Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în
România;
l Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
22/2015 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare;
l Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor
pacientului nr. 46/2003;
l
Decret privind încetarea raporturilor
de serviciu ale domnului chestor de poliție
Gușatu Vasile cu Ministerul Afacerilor Interne;
l Decret privind eliberarea din funcţia de
judecător la Tribunalul Bucureşti a doamnei

Geanina Terceanu (fostă Teodorovici) – demisie;
l Decret privind eliberarea din funcţia
de judecător la Tribunalul Bucureşti a domnului Marin Constantin-Marino – pensionare, la
data de 29 aprilie 2016;
l Decret privind eliberarea din funcţia
de judecător la Judecătoria Turnu Măgurele a
doamnei Lina Diaconu – pensionare;
l Decret privind eliberarea din funcţia de
judecător la Judecătoria Bârlad a doamnei Iuliana
Teletin – pensionare, la data de 1 mai 2016;
l Decret privind eliberarea din funcţia
de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Vrancea a domnului Constantin
Rusu – pensionare.

SRI şi-a prezentat BILANŢUL pe 2015
Urmare din pag 9

Am vorbit și despre restanțele pe care le avem în materie de legislație. Mă refer aici atât la reluarea discuției cu privire la legislația din
domeniul securității cibernetice, cât și la ansamblul reglementărilor în
domeniul securității naționale. Absența unei legislații coerente, unitare
și actualizate în materie de securitate națională rămâne o temă sensibilă.
Avem nevoie de o reformă legislativă, care necesită timp, dezbatere și
coordonare, dar nu mai poate întârzia.
În fine, într-o societate democratică controlul parlamentar eficient
este esențial și poate să asigure premisele transparenței, colaborării
între instituții și credibilității publice a Serviciului.
O atitudine deschisă a SRI în raport cu Comisia de Control
Parlamentar și în raport cu societatea este semnalul că Serviciul respectă rigorile unui stat democratic și acționează în acord cu principiile
lui.

Într-o democrație consolidată, politicile şi strategiile de securitate
trebuie să beneficieze de un cadru de dezbatere şi susţinere la nivelul
societăţii.
Conducerea SRI prezentă la declarațiile de presă a celor doi!
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Armata siriană ajutată de aviaţia Rusă
a preluat controlul oraşului Palmira
ecopolitic.ro

Armata siriană ajutată de aviația
Rusă a recuperat sâmbătă controlul
asupra ruinelor greco-romane din
oraşul Palmira, una dintre bijuteriile
arheologice ale Orientului Mijlociu,
într-o ofensivă împotriva grupării teroriste Stat Islamic (SI), transmite
EFE.
Autorităţile de la Damasc susţin că au
recuperat deja circa 80% din oraş. Talal al
Barazi, guvernator al provinciei centrale
Homs, din care face parte Palmira, a declarat pentru EFE că armata controlează 4
kilometri pătraţi din oraş, care ocupă în
total o suprafaţă de 4,9 kilometri pătraţi.
„Avansul a fost lent, pentru că Daesh
(acronimul arab pentru SI - n.r.) a amplasat
multe dispozitive explozive, iar în oraş mai

sunt încă combatanţi”, a spus el. Al Barazi
a declarat că soldaţii regimului controlează
în întregime zona de hoteluri şi cartierul
Naseriya, din sud-vest. În paralel, forţele
armate atacă la vest şi la nord de Palmira,
potrivit Agerpres.
Agenţia oficială de ştiri siriană, SANA,
a informat că unităţi militare au cucerit
sâmbătă cartierele Al Motaqaedin, Al
Yameyat al Garbia şi Al Ameriya din
Palmira. Observatorul Sirian pentru
Drepturile Omului (OSDO) a transmis că
SI începe să piardă teren, iar luptătorii se
retrag spre un sat dominat de jihadişti şi

spre estul Palmirei. Totodată, OSDO susţine că armata siriană controlează o treime

din oraş.
Directorul Anti
chităţilor şi Muzeelor
din Siria, Maamún
Abdelkarim, a anunţat că ruinele Palmirei
nu au avut de suferit
în această ofensivă,
pentru că nu s-au purtat lupte în interiorul
sitului arheologic.
Totuşi, de când SI a
preluat controlul asupra Palmirei, la 20
mai 2015, a dinamitat

trei turnuri funerare caracteristice secolului
I, templul Bel, templul Baal-Shamin şi arcul de triumf.
Înainte de intrarea jihadiştilor în
Palmira, autorităţile siriene au reuşit să
scoată circa o sută de statui din oraş şi să
le ducă într-un loc sigur.
După preluarea controlului, Direcţia de
Antichităţi şi Muzee din Siria intenţionează ca, împreună cu UNESCO, să restaureze templul Bel, arcul de triumf şi templul
Baal-Shamin.
Pe de altă parte, Reuters transmite că
Ministerul Apărării din Rusia a anunţat că
avioanele de vânătoare ruseşti desfăşurate
în Siria au efectuat circa 40 de raiduri în
jurul oraşului Palmira în ultimele 24 de
ore, lovind 158 de ţinte ale Stat Islamic şi
ucigând peste 100 de jihadişti, venind astfel în sprijinul armatei siriene. Sursa : romanialibera.ro
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Legea Antifumat deconspiră
angajaţii serviciilor secrete Vizat este
Serviciul Român de informaţii (SRI)
V

EXCLUSI
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LOCUL DE FUMAT deconspiră
angajații serviciilor secrete
În cadrul sediului central al SRI din
București, conform legii antifumat nu mai
există loc de fumat în interiorul instituției,
singurul loc unde se fumează este în afara
sediului unde dacă stai în stradă sau în mașină
îi vei putea observa și identifica pe foarte mulți
angajați ai acestui serviciu secret.
Nu s-a gândit nimeni până acum că acestă
lege are probleme mai ales pentru cei care lucrează în sistemul de securitate națională,
neexistând nicio prevedere specială în aceste

cazuri.Eu personal am putut să fac o serie de
fotografii a acestor angajați, angajați care ar
trebui să nu fie identificați, să se bucure de
anumită protecție, nici măcar familiile acestora nu trebuie să știe ce fac și unde lucrează.Identitatea, mai ales cea legată de cum
arată acești ofițeri este strict secretă.

Legea antifumat - ajutorul nesperat dat Serviciilor de spionaj
externe!
Gândiți-vă la un exemplu de operațiune
de identificare a celor care lucrează în zona
contrainformativă, antitero din cadrul SRI!
Un serviciu de spionaj extern, ostil
României își trimite un om sau mai mulți

pentru o operațiune de identificare a celor care
lucrează în domeniul contrainformativ.
O dată cu intrarea în vigoare a acestei legi
antifumat, acestor spioni li s-a
ușurat munca în sensul că dacă
timp de câteva zile își poziționează o serie de apăratură de filaj, apare foto
performante, camere de
filmat și inclusiv aparatură de inregistrare ambientală vor putea să identifice și să poată acționa față
de acești ofițeri.
După ce sunt filmați,
fotografiați și înregistrați
ambiental, pentru că ei
sunt în afara instituției în
care există aparatură de
bruiaj, evident că vor fi
introduși într-o bază de date, mai ales pe sis-

temele de identificare facială și ei vor putea fi
identificați oricând.

Deconspirarea ofițerilor SRI este
legală

Mai grav decât atât este faptul că acești ofițeri, a căror identitate ar trebui să fie
secretă, vor fi deconspirați de oricine,
fără a putea fi acuzați de ceva.Cei care-i
filmează și pozează nu vor putea fi acuzați de nimic pentru că filmarea se face
de pe un spațiu public, de pe trotuare
sau străzi care sunt exact în fața locului
amenajat pentru fumat, neîncălcându-se
nicio lege.
Atragem atenția asupra prevederilor
acestei legi și cred că ar trebui să existe
amendări ale acestei legi, pentru că indirect, vulnerabilizarea angajaților serviciilor de informații produce vulnerabilități la adresa Securității Naționale.
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Semnificaţia zilei
de 31 Martie
(evenimentele istorice importante care s-au petrecut în această zi)

l În anul 1889 a fost inaugurat Turnul Eiffel, cea mai înaltă clădire din lume la acea vreme (300,24m) și percepută de către o parte a populației Parisului ca o «rușine» care ar trebui să rămână doar 20 de ani.

1437: A izbucnit răscoala țărănească de la Bobâlna.
l La 31 martie 1821 Tudor Vladimirescu se retrage la mănăstirea
Cotroceni în cadrul revoluţiei pandurilor din Muntenia. În zilele următoare Tudor ocupă şi instalează garnizoane de panduri la mănăstirile
Mihai Vodă, Antim şi Mitropolie (6-16 aprilie 1821).
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Ecopolitic Media SRL
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

Contactați-ne și veți vedea diferența!
Tel : 0787540682

l
La 31 martie 1684,
moare în captivitate la Lvov,
Polonia, domnitorul Moldovei
Gheorghe Duca, după ce fusese capturat cînd se întorcea cu
oastea de sub zidurile Vienei.

l La 31 martie 1933 la Plo
ieşti, judeţul Prahova, România, se
naşte Nichita Hristea Stănescu
(nume literar Nichita Stănescu),
poet, scriitor şi eseist român, membru post-mortem al Academiei Ro
mâne.

l La 31 martie 1821 Tudor Vladimirescu se retrage la mănăstirea
Cotroceni în cadrul revoluţiei pandurilor din Muntenia. În zilele următoare Tudor ocupă şi instalează garnizoane de panduri la mănăstirile
Mihai Vodă, Antim şi Mitropolie (6-16 aprilie 1821).
l
1995 : Zborul 371 al TAROM s-a prăbușit lângă localitatea
Balotești, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional
Henri Coandă.
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Ce proiecte de acte normative au f
Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în
şedinţa Guvernului României din 30.03.2016
ecopolitic.ro

Miercuri, 30 martie 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 declanşarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării de
utilitate publică de interes naţional
“Autostrada Sebeş-Turda’’-Lot 4, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al Fondului pentru mediu şi al
Administraţiei Fondului pentru mediu,
aprobarea Contractului de activitate a
Companiei Naţionale de Căi Ferate
“C.F.R’’-S.A pentru perioada 2016-2020
În continuare vă prezentăm toate proiectele
de acte normative propuse în cadrul Ședinței
de Guvern de miercuri:
PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE privind venitul minim de incluziune
PROIECT DE LEGE pentru modificarea
unor acte normative
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de
intervenţie pentru reducerea riscului seismic la
construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică
în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru
Competitivitate
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul
de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015
între Guvernul României şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul
de împrumut dintre România şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
pentru finanţarea Proiectului de construcţie a
variantei de ocolire a municipiului Constanţa,
semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-

barea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a
Programului de realizare a Sistemului naţional
antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe
perioada 2010-2024
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia
Autonomă Tehnologii pentru Energia
Nucleară-Sucursala Institutului de Cercetări
Nucleare
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
înscrierea unor bunuri imobile în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului şi darea în administrarea Administraţiei
Naţionale ‘’Apele Române’’, instituţie publică
aflată în coordonarea Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia
Bazinală de Apă Jiu
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ‘’Amenajare
Valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj’’ precum
şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 7 din
Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 la Hotărârea Guvernului
nr.762/2015 privind declanşarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privată
situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional

‘’Autostrada Sebeş-Turda’’-Lot 4
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1486/2005
privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de
jandarmi
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.9 din Hotărârea Guvernului
nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la
motorina utilizată în agricultură
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind staContinuare în pag. 15 >>
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bilirea pentru anul 2015 a cuantumului plății
unice pe suprafață, plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă
aceasta, plății pentru practici agricole benefice
pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri și a plafonului și cuantumului ajutoarelor
naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru
culturile amplasate pe teren arabil
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor
care promovează dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării
de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1.053/2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru
perioada 2016 şi până la data de 02 decembrie
2019 în transportul feroviar public de călători
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei
Naţionale de Căi Ferate ‘’C.F.R’’-S.A pentru
perioada 2016-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017,
precum şi pentru prelungirea termenului de
aplicare a Hotărârii Guvernului nr.400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2014-2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi
BUGETE DE VENITURI ȘICHELTUIELI
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al Administraţiei Naţionale de
Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al Fondului pentru mediu şi al
Administraţiei Fondului pentru mediu
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrică
Midia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Energiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al Regiei autonome ‘’Monetăria Statului’’
din subordinea Băncii Naţionale a României
MEMORANDUMURI
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea
semnării Acordului între Guvernul României
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind
cooperarea în domeniul transporturilor militare
MEMORANDUM cu tema: Modificarea
acordului cu partea bulgară, încheiat prin
schimb de note verbale, privind deschiderea
punctelor de trecere a frontierei DobromirKrushari şi Lipniţa-Kainargea
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea
numirii domnului Sorin Maxim, secretar de
stat în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate
de membru al Consiliului de Supraveghere al
Fondului Român de Contragarantare S.A
MEMORANDUM cu tema: Posibilitatea
României de a obţine calitatea de co-preşedinte (co-chair) în cadrul Comitetului Director
al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă
(Open Government Partenership - OGP)
MEMORANDUM cu tema: Dinamizarea
Comitetului interministerial de coordonare a
afacerilor europene

Iată sumele pe care APIA le plăteşte
la subvenţia pe hectar pe 2015!
M i n i s t e r u l
Agriculturii și Dez
voltării Rurale a dezvăluit cuantumului plăţii
unice pe suprafață, plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă
pentru care se acordă
aceasta, precum și valoarea plăților pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plăților pentru tinerii fermieri și a
plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil. Sumele
sunt valabile pentru anul de cerere 2015 și vor fi plătite fermierilor
de către APIA începând din 8 aprilie, după cum a anunțat anterior
ministrul agriculturii Achim Irimescu.
La aceste plăți la hectar de adaugă și sprijinul cuplat pentru diferite culturi precum soia (325 euro/ha) sau lucernă (55 euro/ha).Vă reamintim că la finele anului trecut, o parte din fermieri au încasat avansul din plata unică de suprafață, respectiv 236 de lei adică 53,4198 de
euro/ha, aproape 70% din SAPS-ul pe anul acesta.

Având în vedere aceste scheme de plăți, anterior, ministrul Irimescu
a anunțat că  sumele (aproximative) care pot fi plătite sunt 220 euro/
ha pentru suprafeţe de 5-30 ha şi 170 de euro/ha la peste 30 de
ha.sursa:agrointel.ro
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Minerul Motru, în picaj liber
Lipsa experienţei i-a îngenunchiat iar pe puştii lui Ion Alecu
P.V.

În etapa a XIX a, Minerul
Motru s-a deplasat în Alba, în vederea confruntării cu Performanța
Ighiu, echipă care dispune de o situație financiară aflată la polul
opus față de cea a gorjenilor, care
sunt neplătiți de o perioadă de
timp destul de lungă.
Motrenii nu reuşesc să marcheze, dar încasează 14 goluri în doar
patru etape.
Elevii lui Ion Alecu au rezistat decât o repriză în fața ardelenilor, la pauză, tabela păstrându-se nemodificată. După reluarea jocului,
Ighiu a reuşit să deschidă scorul, în minutul
47’ prin R. David, gazdele trecând în avantaj,
conducând jocul de la un capăt la altul.Lipsa
experienței şi instalarea oboselii şi-a spus cuvântul asupra prestației oltenilor pe finalul
jocului, când acelaşi R. David a profitat de
acest lucru şi a devenit, practic, călăul „minerilor” bifând încă alte trei reuşite în minutele
80’, 88’ şi 90’, mărind considerabil avantajul
echipei lui şi înghețând tabela la scorul de 4-0.

Etapa următoare, gorjenii vor întâlni pe teren propriu Metalurgistul Cugir, echipă care
îşi păstrează şansele de promovare, fiind situată pe locul secund în spatele liderului ASU
Politehnica Timişoara.
REZULTATE C4, LIGA 3
Millenium Giarmata - Metalurgistul Cugir 1-2
Diarra (89’) / L. Itu (53’), I. Radu (69’)

Măgura Cisnădie - ASCO Filiaşi
Săulescu (57’)
CSU II Craiova -Pandurii II Tg-Jiu
Cocină (23’) pen., Pițian (41’), (52’)

Oprița, mulțumit de reacția
motreanului.
Aflat sub comanda lui Daniel Oprița,
la Juventus Colentina, Marian Stoenac,
considerat cel mai bun produs al
Centrului de Copii şi juniori de la
Motru, a bifat patru reuşite pentru bucureşteni în cele nouă luni de când a
semnat cu echipa din capitală.
Stoenac reuşise să-l impresioneze pe Oprița
încă de când activa cu Minerul Motru în liga
secundă. Pe atunci Daniel Oprița antrena

Metalul Reşița. Tot în acea perioadă, tânărul
motrean reuşise prin prestația sa, să atragă interesul mai multor cluburi importante din liga
a 2 a, precum UTA Arad şi CSM Râmnicu
Vâlcea, cât şi grupării de pe Bega, ASU
Politehnica Timişoara, echipă cu prima şansă
la promovare din C4.
„Mai am încă patru luni cu Juventus
Colentina, mă bucur că cei din conducere sunt
mulțumiți de mine. Eu încerc să-mi fac treaba
cât mai bine. Sper să reuşesc să marchez iar,
cât mai curând. Mă simt foarte bine aici, am
fost primit aşa cum se cuvine, avem toate condițiile să promovăm şi sper să reuşim, ar fii a
doua mea promovare, după cea cu Minerul
Motru. Am văzut că sunt probleme la Motru, îmi
pare rău pentru ei, sper să se liniştească apele
pănă la urmă, pentru că ar fii păcat să dispară
o echipă ca Minerul.” declara tânărul mijlocaş.

0-3

Cetate Deva - FC. Hunedoara
4-0
Lintaru (18’), (57’), Pribac (23’), Bolos (86’)
CS Ineu - Național Sebiş 0-0
ASU Politehnica Timişoara - CSM Lugoj 2-1
Tulcan (18’), Giuricici (77’) / Ardelean (31’)

STOENAC impresionează
de la meci la meci
P.V.

1-0

