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În acestă perioadă se tot vor-
bește de atragere de investitori și 
de creeare de locuri de muncă în 
Motru.Ceea ce vă vom prezenta în 
continuare depășește orice imagi-
nație, inclusiv documente și dez-
văluirile făcute de o persoană care 
a participat activ la aducerea in-
vestitorului german la Motru.
Imaginați-vă că un investitor foar-
te important la nivel mondial, din 

familia Daimler-actionara firmei 
Mercedes, vine să investească mi-
lioane de euro în municipiul 
Motru iar cel care ar fi trebuit să 
fie o gazdă bună, cel care ar fi tre-
buit să creeze condițiile necesare 
realizării investiției, la întâlnirea 
de la București, la care, ATENȚIE, 
erau și reprezentanți ai Minis-
terului Mediului și din zona 
Energiei, singurul care nu vine 
este primarul Dorin Hanu!!!!

Cum a pierdut Municipiul Motru 
investiţii de 50 milioane de euro

EXCLUSIVITATE: Investitorul nedorit de Dorin Hanu primit cu 
braţele deschise de către Guvernatorul Georgiei, Nathan Deal

l  ”Grupul de firme germane PD Group, 
condus de către Preiss Daimler (din familia 
Daimler - actionara firmei Mercedes) a fost de 
acord să investescă în Motru aproape 50 mili-
oane de euro”

l ”La întâlnirea de la Ministerul Mediului unde 
trebuia să se facă avizarea proiectului, reprezentan-
tul Primăriei Motru, Dorin Hanu nu s-a prezentat, 
astfel încat, omul de afaceri s-a urcat în avionul 
personal și a plecat fără să privească înapoi.”
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ALDE Gorj 
mai dă o 
lovitură!

Valeriu Zgonea a fost 
exclus din PSD: Este o 
decizie nedreaptă, în loc 
să plece el, plec eu!

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi 
umilită public de către Serviciul 

de Informaţii Externe

Cine şi ce este  
un agent sub 

acoperire?
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Serviciul de Informații Externe i-a 
răspuns Laurei Codruța Kovesi, după ce 
aceasta a criticat SIE pentru că nu cola-
borează cu DNA.

După ce marți, Laura Codruța Kovesi  a 
acuzat SIE că nu a colaborat cu DNA în 
ultimii trei ani, declarând că :

”Nu pot să îmi explic de ce de la SIE 
în ultimii ani nu am primit vreo sesizare. 
Mi-e greu să cred că ofițerii SIE nu au 
informații. În 2015, din 5988 de dosare, 
90 au avut la bază sesizări SRI, 22 au 
avut la bază sesizări DIPI (MAI) și 4 de 
la Direcția de Informații a Armatei, însă 
de la SIE nu am avut nicio informare”,  
a venit imediat și replica Serviciul de 
Informații Externe prin care Kovesi a 
fost aproape desfințată, explicându-i 
acesteia că nu știe legea de funcționare 
a acestui serviciu secret iar aceste prac-
tici pe care le-a sugerat Procororul șef 
al DNA, de monitorizare a cetățenilor 
români aflați în străinătate, fiind una 
specifică fostei Securități!

În aroganța specifică din ultimul timp, 

doamna șefă a DNA , Laura Codruța 
Kovesi a început să ceară lucruri și să spu-
nă public că serviciul de spionaj românesc 
nu-i furnizează informații. 

Ca să clarific puțin lucrurile doresc să 
fac un comentariu bazat pe anumite cunoș-
tințe și informații pe care le am din aceas-
tă zonă. În primul rând o persoana aflată 
pe o pozitie publică atât de importanta, 
cum este Kovesi, nu poate să vorbească 
public, la o cafea de asemenea lucruri, ne-
înțelegând absolut deloc cu ce se ocupă un 
serviciu de informații extern, în speță ser-
viciul de spionaj românesc (SIE).

Acest serviciu funcționează în baza unei 
legi iar activitatea pe care o desfășoară 
este strict secretă.Mai mult decât atât, un 
serviciu de spionaj își desfășoară activita-
tea pe un teritoriu străin iar informările le 
face cu referire la amenințările externe. 
Dat fiind caracterul indivizibil al securită-
ţii şi preponderenţa factorului extern în 
constituirea ameninţărilor asimetrice, 
Serviciul de Informaţii Externe este parte 
a unui sistem complex de contacte şi 
schimburi în comunitatea de intelligence 
internaţională. Contribuţiile SIE la activi-
tatea diverselor forme de cooperare exter-

nă se traduc nu numai în 
operaţiuni reuşite de con-
tracarare a unor ameninţări 
la adresa ţării noastre, ci şi 
în consolidarea profilului 
României de contributor la 
asigurarea securităţii euro-
pene şi aliate.

Dacă, de exemplu, ar fi 
existat cereri sau nemulțu-
miri ale șefei DNA, Laura 
Codruța Kovesi cu privire 
la colaborarea cu SIE, aces-
ta putea să o facă într-un alt 
cadru, cum ar fi Consiliului 
Suprem de Apărare a 
Ţării(CSAT) care coordo-
nează și organizează activi-
ta tea  Servic iului  de 
Informaţii Externe sau să-i 
transmită, printr-o adresă, 
Ministrului Justiției care la 
rândul său poate să trimită 
mai departe nemulțumirea 
în ședințele CSAT din care 
face parte.Mai mult decât 
atât, prin comunicatul dat 
de SIE se precizează foarte 
clar ce poate face serviciul, 

conform legii, iar practicile pe care le su-
gerează Kovesi sunt de domeniul trecutu-
lui, aceste practici se făceau pe vremea 
Securitații înainte de 1989.

Aceste lucruri duc la o vulnerabilizare 
a acestor zone de informații iar comunica-
tul făcut public de către SIE o umilește 
public, pentru că o prinde nepregătită, pe 
doamna Kovesi.

Pas cu pas, din ce se observă, se cam 
dezumflă și acest mit al DNA. Dacă doam-
na șefă continuă să se creadă a tot-știutoa-
re, să dea lecții de tot felul, crezându-se 
desupra tuturor o să avem surprize și o să 
se ajungă să constantăm că nu se pricepe 
chiar la toate și ne trezim cu asemenea 
gafe, ca cel cu SIE.

Urmăriți cu atenție comunicatul SIE și 
veți observa cum se poate desfința o afir-
mație a cuiva care nu este pregătit :

”Referitor la afirmațiile doamnei 
Laura Codruța Kovesi, procuror șef DNA, 
biroul de presă este abilitat să comunice 
următoarele:

Activitatea SIE se desfășoară în concor-
danță cu prevederile legale, în speță vizea-
ză amenințările la adresa securității nați-
onale așa cum sunt acestea expres și 
limitativ prevăzute în Legea nr.51/1991, 

Iulian Ionescu

Informațiile și articolele publicate in revista 
Ecopolitic magazin sunt furnizate de catre agenția de 
știri Ecopolitic Media

Director general: Iulian Ionescu 
mail: iulian.ionescu@ecopolitic.ro 

Ziar editat de SC Ecopolitic Media SRL 
București, Sector 4
Telefon: 0787540682,
email: redactie@ecopolitic.ro
www.ecopolitic.ro; facebook.com/ecopolitic
  ISSN 2501-1499
  ISSN-L 2501-1499

ecopolitic
       magazin

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

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi umilită public 
de către Serviciul de Informaţii Externe
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Paul Brummell, ambasadorul Marii 
Britanii a ajuns în Gorj, unde s-a întâlnit 
atât cu administraţia, cât şi cu factorii po-
litici, dar şi cu conducerea Complexului 
Energetic Oltenia. Interesante sunt două 
lucruri: interesul evident pentru CEO şi 
faptul că a cerut o întâlnire cu candidaţii 
PNL, la primărie şi Consiliul Judeţean.

Vizita ambasadorului a început la 
Consiliul Judeţean, unde a avut loc o întâl-
nire cu preşedintele Ion Călinoiu şi prima-
rul Florin Cârciumaru. Conform unui co-
municat transmis ulterior, de către biroul 
de presă al CJ, au avut loc discuţii despre 
economia şi administraţia judeţului Gorj.

Ambasadorul a discutat o oră cu can-
didaţii PNL

Paul Brummell, a mers 
şi la sediul PNL, unde a 
discutat cu candidaţii la 
CJ şi primăria Târgu Jiu, 
Dan Vâlceanu şi Octavian 
Lupulescu. Cei doi l-au 
informat pe diplomat des-
pre situaţia în care a fost 
CEO, despre faptul că ju-
deţul Gorj este unul izolat 
şi i-au cerut spijinul. “ 
L-am rugat pe domnul 
ambasador dacă există 
posibilitatea să ofere spri-
jin prin diversele canale 
care îi stau la- ndemână 
să o facă pentru că judeţul 
Gorj are nevoie de acest lucru. Marea 
Britanie sau companii din Marea Britanie 
pot au expertiza necesară şi cred că pot 
oferi sprijin CEO, “ a spus  Dan Vâlceanu.

Interesant este că cel care a 
luat legătura cu PNL este am-
basadorul. “Domnul ambasa-
dor ştia că sunt candidat la 
primăria Târgu Jiu. A vrut să 
vorbească cu mine, cât şi cu 
Dan Vâlceanu. I-am prezentat 
situaţia reală a judeţului,  “ a 
declarat Octavian Lupulescu, 
candidat PNL, la primăria 
Târgu Jiu.

Paul Brummell vrea să 
aduca investitori la CEO

 “Am discutat programul 

de dezvoltare al Complexului şi posibilităţi 
pentru colaborarea cu Marea Britanie şi in 
sensul de investiţii, Londra fiind cel mai 
mare centru financiar din lume şi în sensul 
unei posibile colaborări cu firme britanice 
cu tehnologii noi, de exemplu in  sectorul 
de curăţenie de cărbune,”  a declarat după 
întâlnirea cu directorul CEO, Laurenţiu 
Ciobotărică, ambasadorul.

“ Am făcut o scurtă prezentare a pieţei 
de energie din România şi a rolului pe care 
CEO şi energia pe cărbune o au în sistemul 
energetic naţional. Am confirmat necesita-
tea unor noi parteneriate şi a asigurării sur-
selor de finanţare pentru aplicarea tehno-
logiilor noi, atât în activitatea minieră cât 
şi în cea energetică având în vedere faptul 
că detinem rezerve de cărbune pentru încă 
cel puţin 40 de ani,”  a spus managerul 
CEO.

Ambasadorul Marii Britanii, interesat de 
politica din Gorj  şi de CE Oltenia

L.I.

Localnicii din Tânţăreni spun că la ei în localitate a început 
campania electorală şi nu oricum. Li s-a spus de către primarul, 
Maria Vasilescu, că până la campanie nu vor plăti ridicarea guno-
iului de la poartă. Edilul recunoaşte parţial acuzaţiile.

Conform primarului, Maria Vasilescu, contractul cu firma care 
ridica până acum gunoiul a fost întrerupt, iar până la următoarea 
licitaţie care ar putea avea loc peste o lună, gunoiul este luat de o 
maşină a Polaris din Târgu Jiu, căreia primaria  îi plăteşte chirie 
180 de lei pe oră. Primarul spune că nu s- a gândit deocamdată să 
le ceară bani oamenilor, dar probabil o va face. Aceasta spune că 
în niciun caz nu îşi face campanie electorală.Localnicii o contrazic 
însă şi spun că li s-a transmis că până la alegeri nu vor plăti gu-
noiul.  “Au venit de la primărie să ne spună că nu vom plăti ridi-
carea gunoiului până la alegeri. Am rămas uimiţi, pentru că în mod 
normal noi plătim tot. A început Campania electorală şi doamna 
primar ne ademeneşte să o votăm, luându-ne gratuit gunoiul de la 
poartă,“   spun localnicii.

Campanie cu gunoi la Ţânţăreni
L.I.
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50 de lideri de sindicat de la FNME, au 
plecat pe jos la Bucureşti, pentru a atrage 
atenţia asupra problemelor din piaţa de 
energie. Un demers corect, având în vedere 
că CE Oltenia are de suferit, iar aici lucrea-
ză 15 mii de persoane. După ce au ajuns la 
Bucureşti, minerii au ţinut-o din gafă în 
gafă, iar demersul lor a devenit aproape ui-
tat, dar şi cu semne de întrebare, dacă a fost 
făcut din convingere sau la îndemnul altora, 
în speţă Marin Condescu, pentru a arăta că 
încă mai controlează oamenii.

Minerii s-au întors de la Bucureşti, la Tg 
Jiu,după ce au reuşit să semneze un protocol 
cu guvernul, dar nu s-au oprit aici, deşi rezul-
tatul era cel dorit.

Liderii de sindicat, după ce au ajuns, chiar 
şi la spital, pentru că aveau răni la picioare şi 
toată lumea a fost alături de ei, au început 
gafele. Alături de ei a fost şi scriitorul Laurian 
Stănchescu, cel care la întoarcerea acasă a ce-
rut să fie declaraţi eroi naţionali pentru deme-
rsul lor. Până la urmă, dorinţa i-a fost îndepli-
nită, iar preşedintele CJ Ion Călinoiu, le-a 
apreciat public efortul. Surse susţin însă că cei 
care au făcut şi ei un efort pentru CEO, respec-
tiv ceilalţi lideri de sindicat de la SMEO care 
au făcut greva foamei, s-au supărat pentru că 
la această manifestare, nu fuseseră şi ei invitaţi 
pentru a-şi lua laurii.

Minerii s-au decredibilizat?!

Minerii s-au decredibilizat când în comuni-

catelelor de presă, de după marş, au apărut 
politicieni. Le-au reproşat unora că nu i-au 
ajutat, iar altora le-au mulţumit pentru ajutor. 
O a doua gafă a fost comunicatul în care l-au 
declarat pe jurnalistul Rareş Bogdan, cel mai 
mare român, spunând că vor face scut în jurul 
lui, dacă va avea vreo problemă. Acest lucru 
s-a întâmplat după ce minerii au fost la Rareş 
Bogdan la emisiune. Cea de-a treia gafă este 
faptul că acceptă să fie recompensaţi pentru 
marşul lor, de către Ion Călinoiu, cel pe care 
l-au acuzat la toate mitingurile că este de vină 
pentru situaţia în care a ajuns CEO şi i-au ce-
rut chiar şi demisia.

Este totuşi prea mult să acepţi acest lucru, 
indiferent cât îti doreşti să fii erou, de la omul 
pe care l-ai acuzat că a nenorocit judeţul. 
Întrebarea este acum ce va însemna acest gest, 
având în vedere că vine campania electorală, 
iar minerii au deja asupra lor o amprentă poli-
tică.

În acest demers, iniţial de lăudat, nu trebu-
ia să intervină niciun politician, să îi ajute, 
deoarece FNME este o federaţie mare cu re-
surse suficiente, pentru a se descurca.

După demersul de lăudat, minerii se 
fac de râs! Vor să fie declaraţi eroi...

L.I.

Nici nu s-a uscat semnătura de pe adezi-
unea de la ALDE și Gheorghe Pecingină a 
trecut la PNL. Acesta a ocupat funcția de 
prim–vicepreședinte al ALDE Gorj, decla-
rând acum o lună că opiniile lui Tăriceanu 
sunt mai apropiate de ale lui decât cele ale 
lui Traian Băsescu și de aceea a ales ALDE 
și nu MP. 

„Sunt prim vicepreședinte ALDE. Am sem-
nat adeziunea săptămâna trecută, în urma dis-
cuțiilor purtate cu conducerea de la București. 
Mi-am dorit să fac politică și am vrut să intru 
într-un partid din opoziție. Am avut de ales 
între MP și ALDE. am ales ALDE pentru că 
opiniile domnului Tăriceanu sunt mai apropi-

ate de convingerile mele decât ale lui Traian 
Băsescu. Nu s-a pus problema candidaturii 
mele pe vreun post. Acum ne axăm pe organi-
zare. Pentru Primăria Târgu Jiu avem cel pu-
țin trei variante. Va fi o surpriză plăcută pen-

tru Târgu Jiu”, declara Gheorghe Pecingină 
luna trecută. 

Pecingină a fost și membru PSD, fiind nu-
mit la un moment dat și vicepreședinte al par-
tidului,  demisionând din PSD în vara anului 
trecut. Surpriza a apărut marți când am fost 
anunțat printr-un comunicat al PNL Gorj că 
începând de astăzi(26.04), avocatul Gheorghe 
Pecingină este membru al Partidului Național 
Liberal.   În același comunicat s-a mai precizat 
faptul că echipa liberală din Târgu Jiu, condu-
să de Octavian Lupulescu,  candidatul PNL 
pentru funcția de primar al Municipiului Târgu 
Jiu, beneficiază, de astăzi, de contribuția a încă 
unui om respectat, integru, care știe ce înseam-
nă aplicarea legii și își dorește un viitor pentru 
tineri, la ei acasă. 

Gheorghe Pecingină a trecut de la ALDE la PNL
ecopolitic.ro
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Vineri 22 aprilie 2016,în Republica 
Moldova-Raionul Sîngerei, a fost parafat 
Acordul de Înfrățire dintre Județul Gorj și 
Raionul Sîngerei.Delegația oficială ce a re-
prezentat Județul Gorj a  fost alcătuită din 
vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, 
Ciprian-Adrian Florescu și  Ovidiu Popescu, 
consilier al președintelui Consiliului 
Județean Gorj.

Conform unui comunicat din partea 
Consiliului Județean Gorj s-a precizat faptul 
că, în cadrul ședinței solemne, prezidată de 
președintele Raionului Sîngerei, Vasili 
Marandiuc, reprezentanții celor două regiuni 
au făcut schimbul de documente oficiale și 
plachete, consfințind astfel Acordul de înfrăți-
re. 

Din partea Județului Gorj, au fost înmânate 

Medalia cu însemnul he-
raldic al Județului Gorj și 
o troiță cioplită în lemn 
de meșterul popular 
Nicolae Rotaru, obiect de 
artă populară, ce simboli-
zează unirea românilor de 
o parte și de alta a 
Prutului în istorie, tradiții, 
spirit și credință.

Parteneriatul dintre 
cele două regiuni, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 35 din 
31.03.2016, vizează stabi-
lirea de relații de prietenie și colaborare între 
locuitorii celor două unități administrativ teri-
toriale, precum și promovarea schimburilor de 
bune practici și experiențe în vederea încheierii 
unor proiecte comune de dezvoltare economică 
și socială. Acțiunile de colaborare ce vor fi puse 
în practică se vor referi, în special, la schimburi 

de experiență și sprijin reci-
proc în domeniul dezvoltării 
locale, promovarea reciprocă 
de proiecte de parteneriat în 
domeniile social, dezvoltare 
economică, învățământ, cul-
tură, sport, protecția mediu-
lui, transport și sănătate pu-
blică.Astfel, prin programe 
anuale, instituții, companii, 
asociații și organizații gorje-
ne vor stabili legături cu en-
tități similare din Raionul 
Sîngerei pentru realizarea de 

proiecte comune.După ședința festivă a 
Consiliului Raional Sîngerei, delegația gorjeană 
a fost primită de primarul municipiului Sîngerei, 
Gheorghe Brașovschi, fiind apoi vizitate obiec-
tive sociale, economice, culturale și educative 
din raionul Sîngerei, Liceul „Mihai Eminescu”, 
Liceul teoretic „Olimp” și Muzeul etnografic 
Sîngerei. Au fost, de asemenea, vizitate comu-
nele Pepeni, Chișcăreni și Rădoaia în care pri-
marii unităților administrativ teritoriale moldo-
vene au prezentat obiective economice și 
investiții în agricultură, industrie alimentară și 
apicultură, ce pot face obiectul unor parteneri-
ate bilaterale.Părțile română și moldoveană au 
convenit continuarea relațiilor de parteneriat 
prin facilitarea cooperării directe între orașe și 
sate gorjene cu cele din Republica Moldova, 
între reprezentanți ai instituțiilor locale, ai or-
ganizațiilor neguvernamentale, precum și ai 
comunității oamenilor de afaceri din Gorj și 
Sîngerei, o delegație oficială moldoveană ur-
mând a se deplasa cât de curând în județul 
Gorj.

Judeţul Gorj s-a înfrăţit cu Raionul 
Sîngerei  din Republica Moldova

ecopolitic.ro

Partidele din Gorj şi- au depus listele cu 
candidaţi la Birourile Electorale. Deşi iniţial 
păreau a fi surprize în ceea ce priveşte, cel 
puţin candidaţii la Primăria Târgu Jiu, 
acest lucru nu s-a întâmplat.

PSD il are candidat la primăria Târgu Jiu 
pe Florin Cârciumaru. O surpriză ar putea 
apărea totuşi la consiliul judeţean, unde lista 
este deschisă de Ion Călinoiu, urmat de Florin 
Cârciumaru şi Cosmin Popescu. Surse politice, 
susţin că cel pe care PSD îl va susţine pentru 
funcţia de preşedinte va fi Cosmin Popescu, 
iar Ion Călinoiu se va retrage pentru a candida 
la parlamentare, dacă între timp instanţa nu îl 

va declara incompatibil. De la depunerea lis-
telor PSD a lipsit Ciprian Florescu şi Andrei 
Maioreanu, semn că sunt supăraţi pentru locul 
pe care îl ocupă. 

Ciprian Florescu este pe locul 5, deşi este 
vicepreşedinte al CJ, iar Andrei Maioreanu 
este pe loc neeligibil, 23.

PNL îl va avea candidat la Primăria Târgu 
Jiu, pe Octavian Lupulescu,fost șef al masca-
tilor, desemnat după ce un sondaj a arătat că 
niciunl dintre cei 5 candidaţi propuşi nu ar 
câştiga. În urma acelui scandal, s-a astabilit ca 
Marcel Romanescu, considerat atunci, cel mai 

bine cotat, să facă tandem cu Octavian 
Lupulescu, astfel că va fi viceprimar, dacă li-
beralii vor câştiga alegerile. La Consiliul 
Judeţean va candida co -preşedintele partidu-
lui, Dan Vâlceanu, cel care a ieşit în evidenţă 
dintre consilierii judeţeni atrăgând atenţia 
asupra neregulilor de la CJ. Acesta se luptă 
pentru şefia Consiliului, cu şanse mari.

PMP va avea candidat la primăria Târgu Jiu 
pe Liviu Andrei,  fost prefect al capitalei susţi-
nut de PSD, iar la Consiliul judeţean, tot el va 
deschide lista. ALDE il va avea candidat la 
Primăria Târgu Jiu pe Edi Lădaru, un avocat 
care nu este cunoscut, iar la Consiliul Judeţean 
lista va fi deschisă de senatorul Dian Popescu.

Perioada de depunere a candidaturilor s-a 
încheiat. Cine sunt candidaţii?
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Starea de sănătate a 
Preşedintelui României, dom-
nul Klaus Iohannis

Conform unei informații de presă, 
Administrația Prezidențială a precizat că 
Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a fost internat marți, 26 aprilie 
a.c., la Spitalul Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr. Carol Davila” și ope-
rat la nivelul umărului drept.

Intervenția chirurgicală a decurs în 
condiții optime, cu respectarea tuturor 
procedurilor. Starea de sănătate a 
Președintelui României este foarte bună, 
fiind apt din punct de vedere medical pen-
tru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei.

Preşedintele 
României, domnul 

Klaus Iohannis 
operat  la nivelul 
umărului drept

Luni, 25 aprilie, Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, l-a primit pe 
Secretarul General adjunct al Alianței 
Nord-Atlantice, domnul ambasador 
Alexander Vershbow. 

În cadrul întrevederii, a fost discutat stadiul 
pregătirii Summitului NATO de la Varșovia, 
din luna iulie a.c. În acest context, Președintele 
Klaus Iohannis a evidențiat aspectele de secu-
ritate și apărare care prezintă un interes parti-
cular pentru România, precum și poziția nați-
onală în raport cu principalele tematici care 
vor fi supuse dezbaterii în cadrul reuniunii la 
nivel înalt a Aliaților. 

Domnul Alexander Vershbow a apreciat ro-

lul activ al României în 
cadrul NATO, în special 
pe palierul militar, evi-
dențiind participarea sem-
nificativă a forțelor arma-
te române la eforturile de 
prevenire și combatere a 
riscurilor și provocărilor 
de securitate cu care se 
confruntă Alianța Nord-
Atlantică. 

Președintele României 
și Secre tarul General 
adjunct al NATO au avut 
și un schimb de opinii pri-
vind evoluțiile relevante 
din vecinătatea estică și cea sudică a Alianței 
Nord-Atlantice. Din discuții a reieșit preocu-
parea comună a României și NATO față de 
amenințarea teroristă, precum și susținerea 

soluționării politico-diplomatice a dosarelor de 
actualitate și de interes global. De asemenea, 
a fost subliniată susținerea fermă pentru soli-
daritatea aliată și identificarea de soluții dura-
bile la problematicile de interes aliat.

Întrevedere Preşedintele Iohannis şi Secretarul 
General adjunct al NATO, Alexander Vershbow

ecopolitic.ro

Agentia Nationala de 
Integritate (ANI) pierde pe 
banda rulanta procesele im-
potriva primarilor si prese-
dintilor de consilii judetele 
prinsi in incompatibilitate.

Dintre cele 63 de procese so-
lutionate definitiv, ANI a casti-
gat doar cinci, potrivit unei ana-
lize recente citate de B1 TV. 
Printre cei care au invins 
Agentia se afla si presedintele 
Klaus Iohannis.

De asemenea, au mai casti-
gat procesele cu institutia care 
i-a gasit in incompatibilitate 
presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, 
Aristotel Cancescu, seful CJ Constanta, 
Nicusor Constantinescu si primarul Buzaului, 
Constantin Boscodeala.

Dintre dosarele celor 113 primari, vicepri-
mari si presedinti de consilii judetele declara-
ti incompatibili de catre ANI pentru ca deti-
neau si alte functii in institutii publice locale, 

63 au primit o decizie definitiva in instanta, iar 
doar cinci au fost declarati incompatibili si de 
catre judecatori. Astfel, cei care au castigat 
procesul cu Agentia nu vor mai fi sanctionati.

Premierul Dacian Ciolos a remarcat rezul-
tatele analizei si a aratat ca Guvernul vrea sa 
schimbe legislatia, care este foarte stufoasa si 
nu prezinta definitii clare ale tuturor incompa-
tibilitatilor.Sursa:B1.ro

EŞEC TOTAL : Agenţia Naţională de 
Integritate (ANI) pierde razboiul cu 
aleşii locali declaraşi incompatibili!

ANI a câștigat doar 5 procese din 63



Pag. 7 ecopolitic
        magazin

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

obiectivele informative ale Serviciului fi-
ind stabilite prin Planul Național de 
Priorități Informative, aprobat anual de 
CSAT. Totodată, în acord cu specificul și 
misiunea sa, Serviciul de Informații 
Externe desfășoară o activitate care are ca 
prioritate prevenția, prin avertizarea tim-
purie a beneficiarilor în legătură cu inten-
ții ale entităților ostile care pot aducere 
atingere securității naționale sau interese-
lor României. 

Apreciem că punctul de vedere al doam-
nei procuror-șef este generat de o neînțe-
legere a specificului pe care îl in-
cumbă activitatea de informații 
externe/ spionajul, în speță faptul că 
obținerea de informații secrete sau 
confidențiale ce vizează securitatea 
națională și apărarea intereselor 
României se realizează preponde-
rent prin surse umane (HUMINT) și 
metode și mijloace specifice.

SIE nu monitorizează cetățenii 
români aflați în străinătate, această 
practică fiind una specifică fostei 
Securități, așa cum nu monitor-
izează conturile și transferurile ban-
care, achizițiile imobiliare sau de 
altă natură efectuate de cetățenii 
români în străinătate.

În acord cu tratatele internațio-
nale la care România este parte, SIE nu 
desfășoară activitate specifică pe spațiile 
aliate (UE, NATO), ca urmare nu des-
fășoară activitate specifică nici în Franța, 
stat menționat ca exemplu de procurorul 
șef DNA.

Orice acțiune pe spațiile aliate se des-
fășoară doar în parteneriat cu structurile 
de informații locale și strict în limita 
competențelor serviciilor de informații, 
așa cum sunt acestea prevăzute și înțelese 
în Comunitatea Informativă Nord-
Atlantică/ UE.

Activitatea de spionaj este ilegală 
raportat la statul țintă. Un serviciu de 
spionaj nu poate obține, în străinătate, în 
mod autonom și legal, documente clasifi-
cate, baze de date, evidențe, date despre 
conturi, transferuri bancare, etc. Accesul 
se poate realiza prin intermediul surselor 
umane, persoane recrutate și gestionate 

conspirat și legendat și care, prin 
acțiunile lor, încalcă legislația statului de 
origine, săvârșind infracțiunea de spio-
naj/ trădare. Activitatea de spionaj este o 
resursă foarte importantă a statului, fo-
calizată pe obținerea de informații se-
crete, protejate de state/ entități, vizând 
amenințări la adresa securității naționale. 
Având în vedere riscurile inerente acti-
vității, riscuri pe care ofițerii SIE sunt pre-
gătiți să și le asume și antrenați să le ges-
tioneze, spionajul este angrenat în zone 
care nu pot fi accesate pe altă cale, în 
speță atunci când informațiile nu pot fi 
obținute pe canale legale cum sunt cele 
generate de cooperarea polițienească, 

schimbul de date între instituții cu atri-
buții de control financiar, mecanisme ju-
diciare sau, în unele situații, chiar prin 
abonamente la baze de date publice. 

În cursul cercetării informative, SIE 
obține, țintit sau colateral, și informații 
referitoare la intenții de încălcare a legii 
de către persoane fizice sau juridice ro-
mâne sau străine. Informațiile SIE nu se 
pot constitui în probe în instanță, întrucât 
sunt obținute prin surse umane cetățeni 
străini, cu mijloace și metode specifice, 
care ”nu pot fi dezvăluite nimănui și în 
nicio împrejurare”.Respectând cu strictețe 
atât propria lege de organizare și funcțio-
nare cât și protocoalele de cooperare și 
competențele celorlalte structuri din 
Sistemul Securității Naționale, acest tip 
de informații sunt transmise spre comple-
tare, validare și exploatare acelor insti-
tuții ale statului cu atribuții și posibilități 
legale, în speță SRI, MAI, ONPCSB, etc.

Astfel, în cursul anului 2015 și în 
primele luni ale anului 2016, SIE a trans-
mis către SRI, MAI, ONPCSB, ANAF, 
MApN/DGIA sau alți beneficiari 35 note 
informative/ semnalări/ alerte vizând as-
pecte corelate fenomenului de corupție/ 
infracțiunilor economice.

Totodată, în același interval de timp, 
SIE a transmis beneficiarilor legali 10 ma-
teriale (analize strategice/ buletine temati-
ce/ note de informare) pe subiecte vizând 
riscuri la adresa securității economice 
(inclusiv aspecte privind economia subter-
ană, perpetuarea corupției).

Menționăm, de asemenea, că Serviciul 
primește în mod curent 
și răspunde cu prompti-
tudine la solicitări punc-
tuale de verificare vizând 
entități economice, per-
soane fizice sau juridice 
cu interese de afaceri în 
România (credibilitate 
acționari, implicare în 
acțiuni ilegale conexe 
traficului de droguri, fi-
nanțarea organizațiilor 
teroriste, etc. ). În pe-
rioada de referință, SIE 
a răspuns la 30 astfel de 
solicitări, beneficiarii 
principali fiind, de ase-
menea, SRI și MAI. 

Pentru corecta informare a opiniei pu-
blice, precizăm faptul că, în contextul în 
care SIE nu are acces la activitatea sau 
dosarele aflate în lucru la DNA sau la 
identitatea suspecților din aceste dosare, 
în intervalul temporal la care face trimi-
tere procurorul șef DNA, SIE nu a primit 
nicio solicitare de verificare sau obținere 
de informații vizând vreo persoană fizică 
sau juridică cercetată pentru fapte de co-
rupție. ”

Cred că nu mai este nimic de precizat 
după ce comunicatul SIE a explicat 
foarte clar anumite aspect, cu ce se 
ocupă, ce și unde trimit informări.

După acest episod, cred că oamenii 
care sunt în jurul doamnei Procuror șef 
a DNA, Laurei Codruța Kovesi ar trebui 
să schimbe strategia de comunicare că 
nu mai prea merge campania de PR care 
a fost până acum.

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi umilită public 
de către Serviciul de Informaţii Externe

Urmare în pag. 2 >>
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La întâlnirea de la 
Ministerul Mediului, unde 

trebuia să se semneze proiec-

tul de investiție, Dorin Hanu 
nu s-a prezentat 

Imediat dupa castigarea alegeri-
lor, la intalnirea de la Ministerul 
Mediului, la care au participat atât 
Secretari de stat din minister cât și 
reprezentanți din zona Energiei, 
unde trebuia sa se faca avizarea 
proiectului, reprezentantul Pri-
mariei Motru nu s-a prezentat, ast-
fel incat, omul de afaceri s-a urcat 
in avionul personal si a plecat fara 
sa priveasca inapoi.

Cum a pierdut Municipiul Motru investiţii de 50 milioane de euro
Urmare din pag 1

DEZVĂLUIRILE ÎN EXCLU-
SIVITATE ale Can didatului PNT-CD la 
Primaria Motru, d-na avocat CAMELIA 
STANCIU în legătură cu acest subiect

Candidatul PNTCD la Primaria 
Motru, d-na avocat CAMELIA 
STANCIU ne-a dezvaluit ca are la pri-
mul punct din programul sau, IMPLE-
MENTAREA proiectului de retehnolo-
gizare UATAA inceput in urma cu 4 ani 
cu firma PD GROUP din Germania. 

Doamna Camelia Stanciu ne-a dezvă-
lui faptul că in februarie 2012 ( cand nu 
avea nicio legatura cu Primaria Motru) a 
prezentat actualului primar (Hanu D.) si 
directorului de la UATAA pe reprezentan-
tul grupului de firme germane PD Group, 
d-nul Preiss Daimler ( din familia 
Daimler -actionara firmei Mercedes ), 
care, dupa o discutie si o vizita in Motru 
a hotarat sa investeasca intre 10 si 50 mi-
lioane de euro in constructia unei centra-

le termice, care sa foloseasca pentru pro-
ducerea energiei termice si electrice  
deseurile menajere si carbunele din zona 
noastra.

O data cu constructia noii centrale, 
urma sa se inlocuiasca reteaua de conduc-
te pentru transport agent termic care este 
invechita si aduce numeroase pierderi de 
agent termic.

Iluminatul orasului( inclusiv primaria, 
spitalul si scolile din oras ) GRATIS o pe-
rioada de 10 ani. 

 Termenii contractului incheiat atunci 
au fost : 

infiintarea a 200 locuri de munca si ca-
lificarea in Germania a acestor persoane, 
incheierea unui contract ferm de achiziti-
onare carbune pentru o perioada de 10 ani 
cu una din carierele din Motru ( Lupoaia 
sau Rosiuta) si iluminatul orasului ( inclu-
siv primaria, spitalul si scolile din oras ) 
GRATIS o perioada de 10 ani. 

În apropierea centralei urmau sa con-
struiasca sere de legume ( alte locuri de 

munca ) pentru a folosi aburul pe care il 
fabrica centrala termica.  

FOARTE IMPORTANT

La data de 21.02.2012 a fost convocata 
o sedinta a Consiliului Local Motru in care 
s-a aprobat prin HCL nr. 22 investitia de 
10 milioane de euro ( in prima faza) a  fir-
mei PD GROUP din Germania, aceasta 
hotarare fiind o „garantie de seriozitate“ 
pentru ca PD GROUP sa inceapa derularea 
investitiei.

La intalnirea autoritatilor locale cu 
omul de afaceri german a participat si o 
firma din Hanovra, specializata in proiec-
tarea si construirea centralelor termice 
pentru toate genurile de combustibil, care 
a stabilit ca in zona noastra, pentru a obti-
ne o scadere a pretului pe Gkal, este bine 
sa se construiasca o centrala pe deseuri 
menajere si carbune. In aproximativ o luna 
de zile firma din Hanovra a intocmit pro-
iectul, care exista si in prezent si pe care 
dorim sa-l implementam in stuatia in care 
vom castiga alegerile.

Dorin Hanu s-a folosit în alegerile din 2012 de investitorii germani 

De prezenta investitorilor germani si proiectul centralei termice edilul 
local s-a folosit in campania electorala din anul 2012.
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Cum a pierdut Municipiul Motru investiţii de 50 milioane de euro
Aceasta posibilitate de creare a 200 de locuri de munca, pre-

cum si solutia de incalzire a locuintelor  mai ieftina  pentru  ce-
tatenii orasului, au esuat, la fel ca toate celelalte posibilitati de  
investitii ivite in ultimii 12 ani. 

Unul dintre motivele pentru care am hotarat sa candidez la 
Primaria Motru este reluarea relatiei de colaborare cu firma PD 
GROUP din Germania pentru implementarea proiectului care deja 
exista si pentru rezolvarea celei mai stringente probleme a orasu-
lui : incalzirea in iarna urmatoare.

Dezvăluirile făcute de Camelia Stanciu ne-au fost confirmate 
și de unele surse din interiorul Ministerului Mediului!

INCREDIBIL : Aceeași firmă care a vrut să vină la 
Motru a investit 90 milioane de $ în SUA

 Recunosc că am cunoscut aceste de-

talii de ceva timp și multe altele pe care 
o să le detaliez în alt episod. Singurul 
lucru care lipsea din acest subiect, al 
pierderii unei asemenea investiții, 
era confirmarea investițiilor pe care 
le-a făcut în USA în dauna celor pe 
care le-ar fi făcut în municipiul 
Motru.

Nu credeam că am să fiu martor 
la falimentarea unui oraș și că am 
depins de un om de care, pe zi ce 
trece, aflu că nu a făcut nicun gest ca 

să poată salva ce mai era de salvat.

Să ajungi să discuți, să ai posibilitatea 

de a sta la masă cu oameni atât de impor-
tanți, iar tu ca primar al unei localități 

care este în colaps să nu faci tot ce 
se poate să-i convingi să investească 
aici este de NOAPTEA MINȚII.

Eu nu mai găsesc cuvinte și vă las 
pe dumneavoastră să analizați și să-
mi explicați și mie ce a fost în min-

tea acestui personaj politic, care mai 
nou candidează ca și consilier jude-

țean.

NOROC BUN!

În poza de sus vedeți cum a fost primit în Gorj (Motru) iar 
în continuare cum a fost primit în America.Veti vedea dife-

rențe majore în ceea ce însemnă aprecierea și atenția de care 
se bucură un potențial sau chiar un investitor de către oa-

meni care știu să atragă și să-și respecte investitorii.

În continuare vă prezentăm în exclusivitate poze cu inves-
titorul, Preiss Daimler în Gorj, la Casa Danilescu.

Ce scrie presa din SUA de acest investitor refuzat de Hanu dar primit de alții!
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Partidul Național Liberal a 
lansat proiectul ”PNL pentru vii-
tor” pentru finanțarea on-line a 
activităților politice și de campa-
nie electorală, prin intermediul 
portalului 

http://nl.pnlmail.eu/clk/335222
/178366792/11604970/6116485fcb
049635a993a97f5ae62d04. 

Inițiativa răspunde rigorilor de 
transparență și operabilitate folosite în 
statele occidentale, oferind posibilitatea 
celor care doresc să sprijine, prin dona-
ții, activitatea politică să contribuie 
printr-un mecanism simplu, rapid, par-

curgând câțiva pași. 

Suma minimă care poate fi donată este de 
10 lei, iar efectuarea donației este similară ti-

purilor de plată electronică practicate în acest 
moment de platformele specializate, fiind ne-
cesare datele de identitate ale donatorului. Este 
important ca la efectuarea donației să fie în-

cărcată fotografia cărții de identitate 
(format JPG), astfel încât donația să 
poată fi acceptată și să respecte rigorile 
legii privind finanțarea partidelor și 
campaniilor electorale. 

De asemenea, platforma oferă posi-
bilitatea donatorului de a-și face public 
numele și suma donată pe site-ul menți-
onat, ori de a opta pentru a rămâne ano-
nim vizitatorilor platformei. 

Demersul PNL se bazează pe angaja-
mentul pentru o campanie curată, trans-
parentă, care nu se abate de la standar-
dele de integritate asumate de candidații 
noștri. 

Partidul Naţional Liberal a dat drumul unei 
platforme on-line de donaţii pentru Campania electorală

Preşedintele executiv al PSD, Valeriu 
Zgonea, a fost exclus din partid. 
Comitetul Executiv Naţional al PSD, în-
trunit astăzi, a decis în unanimitate ex-
cluderea lui Zgonea. În urma acestei 
decizii, ar urma ca PSD să îi retragă 
formal şi sprijinul politic pentru funcţia 
de al treilea om în stat, cea de preşedin-
te al Camerei Deputaţilor. În replică, 
Zgonea a catalogat drept “profund ne-
dreaptă” decizia de excludere a sa din 
PSD. Vă prezentăm declarațiile făcute 
de acesta:

Azi e o zi importantă pentru viața mea. 
Sunt de 20 de ani în partid. Am asistat la 
odecizie profund nedreaptă. Mi-am amintit 
de inchiziție.

Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-au luat 
și inima de social democrat.

Am exprimat o opinie, că liderii nu trebuie 
să transfere problemele lor asupra candidaților. 

Rămân un om cu o conștiință liberă. 
E o decizie profund nedreaptă.
În loc să plece el, plec eu.
Nu am înțeles unde avem într-un staut sanc-

ționarea delictului deciziei.  
Mă uitam aseară la un documentar de-

spre antilopele gnu care trec peste un râu şi 
masculul alfa sare în rău şi fără, să gân-
descă, sar toate femelele după masculul alfa. 
Acel rău este plin de crocodili. Aşa este şi 
PSD- ul astăzi. Scapă cine poate.

Despre șefia Camerei Deputaților: Eu îmi 
voi duce funcția de președinte până când gru-
pul va cere revocarea mea. Eu îmi duc manda-
tul până la capăt. Așa am fost, așa sunt și nu 
mă schimb. Așa am fost de mic. 

Lui Dragnea îi urez sărbători fericite alături 
de cei dragi!

Valeriu Zgonea a fost exclus din PSD
„Este o decizie nedreaptă, în loc să plece el, plec eu!”

ecopolitic.ro
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L-am citit cu interes şi admiraţie oride-
câteori am avut oczia şi, fără a-mi permite 
vreodată să-l  abordez, atunci când se în-
tâmpla să-l întâlnesc aveam acel sentiment 
de rspect şi mândrie că-i sunt contemporan 
şi că el, scriitorul şi omul Constantin 
Bunilă este unul de-ai noştri, „suflet în su-
fletul” oraşului nostru şi nu numai.

Prin octombrie, anul tre-
cut, l-am întâlnit în compa-
nia distinsului profesor in-
giner Alexandru Iancu şi, 
după amabilităţile obişnui-
te, mi-a spus, aşa pe neaş-
teptate,  că îi plac eseurile 
mele apărute în ziarul local 
şi  în cartea ce-o publica-
sem cu oarecare timp în 
urmă.

Am fost pe cât de sur-
prins pe atât  de flatat că 
scriitorul consacrat şi omul  
Constantin Bunilă pentru 
care timpul (aflasem asta 
cu strângere de inimă) se  rostogolea im-
placabil după alte legi, grăbindu-se ne-
drept, îşi găsise răgaz a se uita şi pe ceea 
ce însăilasem eu în „Monitorul de Motru”.

Ne-am programat apoi, prin telefon, o 
întrevedere, prilej cu care am avut o dis-
cuţie mai lungă, singura, din păcate, şi ne-
am dăruit reciproc câte-o carte, privilegiat  
fiind de departe eu care am primit din mâi-
nile sale, cu o generoasă dedicaţie, cartea 

„La ceai cu umbra” 

Mi-au făcut  o impresie de neuitat bo-
nomia, simplitatea, logica ideilor, argu-
mentele  de fel  lipsite de infatuare, preţi-
ozitate ori aroganţă şi acel mod  natural şi 
afabil al gesturilor şi al zâmbetului care te 
făceau  să te simţi important, să-l preţuieşti 
şi să-l simţi prietenul de care ai nevoie şi 

pe a cărui amiciţie te poţi baza în orice 
împrejurare.  

Ca slujitor al lui Hipocrate ştia foarte 
bine că în lupta cu hazardul şi manifestă-
rile insidioase ale răului, cel care pierde 
aproape de fiecare dată este omul şi, ca un 
înţelept, învăţa resemnat „arta de a muri”, 
fără a se lamenta ori a se revolta împotriva 
nedreptăţii destinului.

L-am mai revăzut în luna decembrie cu 
prilejul unor lansări de carte, atunci când 
poetul Constantin Bunilă şi-a prezentat ul-
tima apariţie editorială „La ceai cu umbra” 
şi oraşul nostru a fost gazda unor persona-
lităţi importante ale literaturii româneşti. 

S-a mai întâmplat apoi să-l  sun, după 
sărbători, cînd  tocmai  (eu nu ştiam asta) 

se afla  internat într-un spital din 
Bucureşti.

Mi-a răspuns cu afabilitate şi 
nimic din tonul său nu trăda pe-
simism, disperare ori ceva din  
acea spaimă deprimantă a omu-
lui ce se ştie pândit de „pasărea 
cu clonţ de rubin”.

Am aflat apoi îndurerat că 
inevitabilul s-a produs şi că um-
bra, „partenera” sa de ceai din 
ultima vreme, s-a abandonat 
evanescentă neantului, lăsându-l 
pe  scriitorul şi omul atât de iu-
bit de motreni şi de toţi  cei care 
i-au citit opera în  compania  ne-
cuvintelor, peregrin fără întoar-

cere către sanctuarul muzelor, la ceaiul 
ritual cu spiritul absolut al poeziei şi cu 
eternitatea.

Dumnezeu să-l odihnească în pace şi 
preţuirea noastră, a celor care l-am cu-
noscut, l-am respectat şi l-am iubit, să-l  
însoţească pe cărările nemuririi, fără 
încetare !

OPINIA CITITORULUI

În vremurile (fatal rămânem mereu „sub vremuri”) din urmă, 
în care peste nefericita  noastră ţară s-au  abătut endemic abruti-
zarea,  kitsch-ul agresiv, snobismul de(z)gustătorilor de manele şi, 
nu în cele  din urmă, grafomania agramaţilor  frustraţi (cred că 
Marin Sorescu şi alţi mari sciitori care au părăsit după revoluţie 
Uniunea Scriitorilor au făcut-o şi dezgustaţi de asaltul maculatori-
lor de hârtie la  „izbândă făcând punte” ), poetul, epigramistul, 
jurnalistul şi prozatorul Constantin Bunilă rămâne cel dintâi scri-
itor cu har şi  întrutotul unic printre condeierii urbei noastre, no-
torietatea sa trecând demult dincolo de fruntariile Gorjului.

Nu credeam să-nvăţ a 
muri vreodată

Prof. Ilie Tudosie
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Datorită faptului că în ultimul timp toată 
lumea vorbește de nu știu ce agenți sub acope-
rire, parcă toată România este ocupată sau con-
dusă de acești agenți, am considerat că ar tre-
bui să explicăm ce însemnă mai exact, ce este 
un ”agent sub acoperire”.

Definirea statutului de „agent sub acoperi-
re” este dificilă, deoarece, de-a lungul vremii, 
acestuia i s-au atribuit funcţii variate; un lucru 
este însă cert: această entitate este una dintre 
cele mai vechi din evoluţia mediului informa-
tiv.

Mai mult, practica agenţilor sub acoperire 
însoţeşte întreaga istorie a activităţilor infor-
mative. Ea s-a păstrat şi s-a îmbogăţit pe par-
cursul timpului, conservându-și actualitatea şi 
făcând parte dintr-o istorie deschisă a servici-
ilor de informații. Această evoluție a preocupat 
nu numai specialiştii, dar şi mediile de infor-
mare în masă. De aici, de multe ori, informa-
rea marelui public a dat loc la răstălmăciri, 
exagerări sau chiar manipulări politice, scrie 
Historia.

De-a lungul vremii, termenul de „agent 
acoperit” a cunoscut o evoluţie sinuoasă, în 
funcţie nu numai de contextul informativ, ci şi 
de cel politic. În general, se admite că o per-
soană în această postură este un agent care, din 
însărcinarea unei agenţii/serviciu de infor-
maţii/contrainformaţii, îşi ascunde identitatea 
reală sau îşi asumă una nouă, în scopul de a se 
infiltra într-o organizaţie, structură (politică, 
socială, media), pentru a capta încrederea 
membrilor acestora, în vederea obţinerii de 
date confidenţiale sau în vederea desfăşurării 
unor acţiuni viitoare de manipulare.

În ceea ce priveşte agenţii care acţionează 
peste hotare (dar şi pe plan intern), există două 
feluri de „acoperire”: cea oficială, care se re-
feră la deghizarea unui ofiţer de informaţii în 
diplomat sau într-un alt tip de funcţionar gu-
vernamental, şi cea neoficială, în cadrul căruia 
agentul își însuşeşte diverse identităţi (jurna-
list, om de afaceri, turist).

Fiecare dintre aceste posturi îşi are avanta-
jele şi dezavantajele sale. În ceea ce priveşte 
atuurile agenţilor acoperiţi neoficiali (în ter-
minologia americană şi a NATO-NOC), de 
care ne vom ocupa cu predilecţie, se pot 
menţiona accesul la cele mai variate medii şi 
libertatea sporită de mişcare. Dezavantajele 
constau în faptul că această categorie de agenţi 
trebuie să îşi asigure singură mijloacele de 
subzistenţă, iar comunicarea cu Centrala este 
mai dificilă în condiţiile în care, faţă de prima 
categorie, nu dispune de canalele diplomatice. 
Totuşi, în ciuda acestor dificultăţi, categoria 
agenţilor acoperiţi neoficiali este considerată 
drept una dintre sursele cele mai importante de 
informare şi de influenţare atât plan intern, cât 
şi extern. De cele mai multe ori sunt folosite 

persoane care fac parte deja 
din organizaţiile, structurile 
vizate, fără a li se cunoaşte 
statutul real, dar există şi ca-
zuri în care are loc o acţiune 
de infiltrare ulterioară, care 
constă în crearea pentru vii-
torii agenţi acoperiţi a unei 
noi identităţi, a unei legende, 
biografii fictive. Agenţii sub 
a c o p e r i re  n e o f i c i a l ă 
acţionează şi pe plan intern, 
mai ales în sferele politice 
(partide, organizaţii sociale) 
sau în acelea de influenţare a 
opiniei publice (mass-media).

Un premergător

...este considerat a fi Eugène François 
Vidocq (1775-1857), cel care, în 1811, înfiin-
ţează „Brigade de la Sûreté”, care stă la baza 
poliţiei politice. Cei mai mulţi dintre funcţio-
narii acesteia acţionau ca agenţi sub acoperire, 
numărul lor crescând în mod constant. Vidoq 
se ocupa personal de recrutarea şi instruirea 
acestora, el însuşi acţionând uneori în această 
postură. În tot cazul, este de remarcat că acest 
corp de agenţi sub acoperire avea atribuţii mai 
ales în mediul politic.

Atribuţii similare aveau, în Marea Britanie, 
şi agenţii sub acoperire care acţionau în cadrul 
Poliţiei metropolitane, înfiinţate în 1829 de sir 
Robert Peel. Rolul lor era de reprimare a 
acţiunilor politice subversive. În 1845 este 
înfiinţat un corp organizat de agenţi integrat 
poliției, scopul său fiind de reprimare a unor 
acţiuni revendicative, cum a fost greva de la 
docurile Londrei. În cadrul acestei structuri s-a 
organizat un departament special în vederea 
anihilării atentatelor desfăşurate de republica-
nii irlandezi, care, cu timpul, se va specializa 
în reprimarea acţiunilor teroriste.

În Statele Unite se înfiinţează, în 1906, o 
gardă alcătuită din agenţi sub acoperire, mai 
ales pentru reprimarea delicvenţei în rândurile 
emigranţilor italieni, o problemă ce va rămâne 
de actualitate multă vreme. Ulterior, ea va fi 
integrată Biroului Federal de Investigaţii 
(FBI), în atribuţiile căruia intrau şi acţiunile 
desfăşurate de agenţii sub acoperire de atunci 
și până astăzi.

Singur printre duşmani

Unul dintre cei mai importanţi agenţi sub 
acoperire din timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial, care a contribuit la salvarea vieţilor 
conducătorilor Puterilor Aliate, a fost un ofiţer 
sovietic, Nikolai Ivanovici Kuzneţov, care 
acţiona în această calitate în armata germană 
sub numele de Paul Wilhelm Siebert. 
Activitatea sa, desfăşurată în condiţii dintre 

cele mai dificile, sub securea serviciul de in-
formaţii german Abwehr, îl putea costa viaţa. 
Întinsă pe o perioadă îndelungată (se pare că 
personalitatea sa a inspirat serialul „Singur 
printre duşmani”), Kuzneţov a reușit să com-
promită operaţiunea „Saltul cel lung”, organi-
zată de serviciile secrete germane, la conduce-
rea căreia trebuia să se afle cel mai important 
spion aflat în slujba celui de-al Treilea Reich, 
Otto Skorzeny.

Planul operaţiunii prevedea asasinarea celor 
„trei mari”, Stalin, Churchill şi Roosevelt, cu 
ocazia Conferinţei de la Teheran (28 noiem-
brie-1 decembrie 1943). Operațiunea a fost 
zădărnicită de Kuzneţov, care a aflat din 
întâmplare, de la un ofiţer SS cu înclinaţii ba-
hice din armata germană, Hans Ulrich von 
Ortel, de planificarea acesteia. Imediat, servi-
ciile secrete ale Aliaţilor au luat contramăsuri: 
au fost descifrate comunicaţiile secrete ger-
mane, ceea ce a dat posibilitatea localizării 
imobilelor ce urmau să fie folosite de agenţii 
lui Skorzeny. După o vizită la Teheran, acesta 
şi-a dat seama că operaţiunea era compromisă, 
astfel încât ea a fost contramandată. În ceea ce 
îl priveşte pe Kuzneţov, el este considerat o 
figură legendară a spionajului sovietic, fiind 
decorat post mortem cu ordinul „Erou al 
Uniunii Sovietice”. 

La cel mai înalt nivel

Se pare că agenţii sub acoperire au cele mai 
multe şanse de a penetra nivelele politice cele 
mai înalte, chiar şi în state cu servicii de 
contrainformaţii deosebit de active. Acesta este 
și cazul lui Günter Karl-Heinz Guillaume 
(1927-1995), care, după ce fusese membru al 
partidului nazist, e recrutat de serviciul de in-
formaţii al Republicii Democratice Germania, 
STASI, fiind probabil şantajat cu trecutul său. 
În 1956 este trimis împreună cu soţia sa, 
Christel, şi ea ofiţer STASI, în Republica 

CINE ŞI CE ESTE UN  AGENT SUB ACOPERIRE (Partea I)

Urmare din pag. 14 >>
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Societatea noastră oferă o altfel de abordare si viziune in ceea 
ce privesc 

•	 serviciile de consultanta in domeniile relatiilor publice si 
al comunicarii

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

Ecopolitic Media SRL

Contactați-ne și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



Semnificaţia zilei de 28 Aprilie
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Pe data de 28 aprilie 1945 a 
murit Benito Mussolini, condu-
cătorul Italiei fasciste (n. 29 iu-
lie 1883).

1758 - S-a născut James 
Monroe, al cincilea preşedinte al 
Statelor Unite ale Americii între 
anii 1817 şi 1825 (m. 4 iul. 1831)

1859 - Alexandru Ioan Cuza a 
emis Decretul privind înfiinţarea 
Biroului de Statistică al Ţării 
Româneşti.

1861 - S-a născut geologul şi 
paleontologul Sava Atha nasiu. (m. 
8 aprilie 1946)

1874 - S-a născut lingvistul şi 
publicistul austriac Karl Kraus. 
(“Literatura demolată”, “Ultimele 
zile ale omenirii”) (m. 12 iunie 
1936)

1889 - S-a născut Antonio de 
Oliveira Salazar, prim-ministru al 
Portugaliei în perioada 1932-1968 
(m. 27 iulie 1970)

1908 - S-a constituit Societatea 
Scriitorilor Români, al cărei prim 
preşedinte a fost Cincinat 
Pavelescu.

1919 - Conferinţa de Pace de 
la Paris a aprobat Pactul Societăţii 
Naţiunilor, act fundamental pe 
baza căruia a fost creată şi şi-a 
desfăşurat activitatea Societatea 
Naţiunilor.

1923 - A fost inaugurat stadio-
nul Wembley din Londra.

1930 - România a semnat, la 
Paris, patru acorduri prin care 
erau reglementate complet şi de-
finitiv obligaţiile financiare ce îi 
reveneau Ungariei potrivit preve-
derilor Tratatului de la Trianon şi 
armistiţiului din data de 3 noiem-
brie 1918.

1937 - S-a născut Saddam 
Hussein, preşedinte al Irakului în 
perioada 1979-2003 (m. 30 dec. 
2006)

1969 - Generalul Charles de 
Gaulle a demisionat din funcţia 
preşedinte al Franţei.

1990 - Consiliul Europei 
adoptă o declaraţie comună, prin 
care hotărăşte extinderea relaţiilor 
cu ţările Europei Centrale şi de 
Est.

1992 - Se încheie procesul fos-
tului şef al Securităţii, Iulian Vlad, 
care este condamnat la 12 ani 
închisoare şi degradare militară.

1994 - În urma negocierilor 
purtate cu Ministerul Afacerilor 
Externe şi ca urmare a rezultatului 
acestora, vizita Regelui Mihai s-a 
anulat.

1996  -  A murit poetul 
Alexandru Jebeleanu (n. 7 octom-
brie 1923)

2002 - A murit americanca 
Ruth Handler, creatoarea păpuşii 
Barbie şi cofondatoare a concer-
nului Mattel, cea mai mare com-
panie de jucării din lume, creată 
în 1945. (n. 4 noiembrie 1916)

2009 - A murit interpreta de 
muzică populară Valeria Peter 
Predescu (n. 1947)

2010 - A murit istoricul 
Cornelia Bodea, membru titular al 
Academiei Române din 1992, au-
toare a numeroase lucrări de isto-
rie a românilor (n. 9 apr. 1916)

2010 - A murit scenaristul 
Furio Scarpelli, considerat unul 
dintre maeştrii filmelor de come-
die italiene, autorul scenariului 
peliculei “Cel bun, cel rău, cel 
urât/ The Good, the Bad and the 
Ugly”

(evenimentele istorice importante care s-au petrecut în această zi)
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Miercuri, 27 aprilie 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 aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate 
‘’C.F.R’’-S.A, MEMO RANDUM cu tema: 
Aprobarea calendarului de măsuri necesare 
îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a 
sistemului de probaţiune, elaborat în temei-
ul Memorandumului aprobat de Guvern la 
data de 19 ianuarie 2016 și MEMORANDUM 
cu tema: Vizita în România a delegaţiei 
Subcomitetului ONU de prevenire a torturii 
şi a pedepselor ori tratamentelor inumane 
sau degradante, ce va avea loc în perioada 
3-12 mai 2016.

În continuare vă prezentăm toate proiectele 
de acte normative propuse în cadrul Ședinței 
de Guvern de miercuri:

PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificar-

ea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru 
aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca 
membru permanent la Conferinţa Europeană 
Permanentă de Probaţiune, a Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 84/2011 privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor con-
tribuţii la organisme internaţionale, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile interguvernamentale la care 
România este parte

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE 
URGENȚĂ pentru suspendarea unei dispoziţii 
din Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicar-
ea în domeniul transportului cu metroul a pre-
vederilor Regulamentului (CE) nr.1370/2007

-MEMORANDUM cu tema: Acordarea com-
pensaţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor de servi-
ciu public în transportul de călători cu metroul.

III.PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare 
şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200 - km 
86+601”, judeţul Vâlcea

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
acordarea cetăţeniei române doamnei 
“Dumansca Iulia (Yulyia)”

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ac-
tualizarea valorii de inventar a unui imobil af-
lat în domeniul public al statului şi în adminis-
trarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 

transmiterea unei părţi din acesta din adminis-
trarea Ministerului Apărării Naţionale în ad-
ministrarea Ministerului Justiţiei pentru 
Tribunalul Galaţi

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ac-
tualizarea valorii de inventar a unui imobil af-
lat în domeniul public al statului şi administra-
rea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia 
în domeniul public al comunei Lopătari, pre-
cum şi înscrierea în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului şi dar-
ea în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Buzău, a unui imobil trecut în domeniul public 
al statului

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea datelor de identificare a unui bun 
imobil aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Culturii şi pentru 
transmiterea unei părţi din acesta din adminis-
trarea Ministerului Culturii în administrarea 
Bibliotecii Naţionale a României

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ac-
tualizarea valorii de inventar pentru bunuri 
imobile aflate în administrarea unor instituţii 
din subordinea Ministerului Culturii

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea modului de repartizare şi de utiliza-
re parţială a sumei destinate finanţării acţiuni-
lor cu caracter ştiinţific şi socio-cultural, 
prevăzut la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la 
Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 
339/2015

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea Strategiei educaţiei şi formării pro-
fesionale din România pentru perioada 2016-
2020

IV. BUGETE DE VENITURI ȘI 
CHELTUIELI

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Călători ‘’C.F.R-Călători’’-S.A, 
aflată sub autori tatea Ministerului 
Transporturilor

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi 
Ferate ‘’C.F.R’’-S.A, aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor

V.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 

semnării Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Marelui Ducat al 
Luxemburgului privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate

2.MEMORANDUM cu tema: Necesarul 
de fonduri aferent contribuţiei UE pentru pro-
gramele operaţionale finanţate în exerciţiul fi-
nanciar 2007-2013, obiectivul Convergenţă, în 
vederea efectuării plăţilor către beneficiari

3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
conţinutului Programului de convergenţă 2016-
2019

4.MEMORANDUM cu tema: Vizita în 
România a delegaţiei Subcomitetului ONU de 
prevenire a torturii şi a pedepselor ori trata-
mentelor inumane sau degradante, ce va avea 
loc în perioada 3-12 mai 2016

5.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
calendarului de măsuri necesare îmbunătăţirii 
condiţiilor de detenţie şi a sistemului de 
p r oba ţ i une ,  e l abo ra t  î n  t eme iu l 
Memorandumului aprobat de Guvern la data de 
19 ianuarie 2016

6.MEMORANDUM cu tema: Utilizarea 
de către MENCŞ, în colaborare cu MApN, a 
instrumentelor de finanţare a cercetării 
ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării 
pentru dezvoltarea de tehnologii noi şi emer-
gente în vederea soluţionării problemelor deri-
vate din necesităţile MApN de realizare şi 
menţinere a unor capabilităţi de luptă complete.

Ce proiecte de acte normative au fost pe masa 
Guvernului României

•	 Proiectele de acte normative care au fost incluse în şedinţa Guvernului României din 27.04.2016
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La începutul acestei săptămâni, 
Mădălina Ciolocoi, fostă președintă 
a organizației de femei a PNL Gorj, 
a semnat adeziune la ALDE. Liderul 
ALDE, Dian Popescu, a anunțat că 
alături de Ciolocoi a venit aproape toată 
organizaţia de femei a PNL Gorj.

„Doamna Mădălina Ciolocoi s-a 
înscris în ALDE, cu adeziune cu tot, cu tot 
grupul de femei liberale, femei cu care am 
lucrat timp de şapte ani. adeziuni, 80% 
din organizaţia PNL de femei sunt aici, în 
ALDE”, a declarat Dian Popescu.

Ciolocoi: „La nivelul PNL Gorj nu 
s-a luat în considerare ce am făcut noi, 
femeile”

Mădălina Ciolocoi a primit și poziția 7 pe 
listele ALDE pentru Consiliul Judeţean. De 
asemenea, Ciolocoi a precizat că la nivelul 
municipiului Târgu Jiu în jur de 200 de 
persoane au urmat-o şi s-au înscris în ALDE. 

„Eu în 
momentul în care 
am anunţat că 
renunţa la poziţia 
de pe listă, am 
sunat colegele 
mele din PNL şi 
le-am anunţat 
de intenţia mea 
de a mă înscrie 
în ALDE. De 
asemenea, le-am 
întrebat dacă vor 
să mă urmeze. 
Aşa mi s-a părut 
normal. Zvonul 
s-a risipit de la 
una la alta şi într-
adevăr am fost sunată şi mi s-a spus că vor 
să mă urmeze. La nivelul PNL Gorj nu s-a 
luat în considerare ce am făcut noi, femeile. 
Nu am negociat nicio funcţie. Numeric nu 
vă pot spune acum. Foarte multe dintre 

cele cu care am vorbit au spus că ne vom 
întâlni în zilele următoare, cu unele m-am 
întâlnit şi au adus şi adeziunile. La nivel 
de municipiu cred că sunt cam 200 de 
persoane”, a declarat Mădălina Ciolocoi.

ALDE Gorj mai dă o lovitură!
•	 Mădălina Ciolocoi, fosta președintă a femeilor PNL Gorj, a trecut la ALDE împreună cu 

80% din organizație 

•	 Dian Popescu : ”PNL Gorj a rămas fără organizaţia de femei”

Federală Germania, devenind „agenţi clandes-
tini”, sub acoperirea de jurnalişti. Primesc or-
dinul să adere la Partidul Social-Democrat şi 
fac parte din diverse organisme de partid, mu-
nicipale. În 1969, cancelarul Willy Brandt este 
avertizat în legătură cu loialitatea lui 
Guillaume. Totuşi, din 1972, acesta face parte 
din secretariatul cancelarului, având acces la 
documente dintre cele mai secrete, pe care le 
pune la dispoziţia STASI. Desigur, acţionează 
şi ca agent de influenţare pe lângă prim-mi-
nistrul Republicii Federale Germania. În 1974, 
Guillaume îl însoţeşte pe cancelar în vizita sa 
în Norvegia şi Franţa.

Guillaume acţionase în postura sa de agent 
sub acoperire cu atâta abilitate încât s-a reuşit 
demascarea sa doar la avertizarea serviciului 
de contrainformaţii francez. Este arestat la în-
toarcere, în aprilie 1974, ceea ce înseamnă că 
el acţionase ca agent sub acoperire la cel mai 
înalt nivel vreme de peste doi ani, un adevărat 
record în materie. Guillaume recunoaşte că a 
spionat pentru STASI. Se dezlănţuie un mare 

scandal şi Brandt este silit să demisioneze. 
Agentul este condamnat la 30 de ani închi-
soare, iar în 1981 este „schimbat” contra unor 
deţinuţi politici din RD Germană.

„Folclorista”

Uneori, activitatea unor agenţi sub acope-
rire are un sfârşit tragic, aşa cum este cazul 
Tamarei Bunke (Laura Guttierez, 1937-1967), 
care, sub numele de cod „Tania”, a acţionat 
pentru spionajul est-german şi cel sovietic în 
Cuba „prietenă”.

Bunke studiază ştiinţe politice la 
Universitatea Humboldt. În acelaşi timp începe 
să lucreze pentru Ministerul Securităţii Statului 
al RD Germane (MfS) . „Acoperirea” Tamarei 
– era şi o femeie frumoasă – funcţionează 
foarte bine, astfel încât reuşeşte să reactiveze 
o serie de „agenţi adormiţi”, oameni de aface-
ri, politicieni din Germania occidentală. 
Conducerea sovietică și KGB-ul, care colabo-
rau direct cu MfS, îşi făceau griji în ceea ce îl 
priveşte pe Fidel Castro, lider al Revoluţiei din 
Cuba împotriva dictaturii lui Batista. Castro a 
fost considerat o vreme un comunist eretic, 

care se arăta mai apropiat de poziţia Chinei 
decât de aceea a Moscovei. Mai mult, se afla 
sub influenţa lui Ernesto „Che” Guevara, re-
voluţionar de stânga, unul dintre conducătorii 
regimului comunist cubanez şi insurgent 
sud-american. Bănuind că Guevara îl in-
fluenţase şi pe Castro, pe care îl convinsese că 
ţara sa nu trebuia să devină satelit al Moscovei, 
KGB-ul o trimite în Cuba pe Bunke sub aco-
perirea de „folcloristă”, interesată de cântece-
le cubaneze pentru care se pare că manifesta 
reale aptitudini. Curând ea devine iubita lui 
Guevara, pe care îl orientează către poziţia so-
vietică. Sub numele de Laura Guttierez, ea 
câştigă tot mai multă influenţă asupra lui 
Guevara şi Castro, care nu bănuiau că ea era, 
de fapt, agentă sub acoperire. Atunci când 
Castro îl trimite pe Guevara în America de Sud 
pentru a organiza mişcări comuniste, Bunke îl 
însoţeşte în Bolivia, unde lucrează sub acope-
rirea de profesoară şi culegătoare de folclor. 
Odată cu Guevara, Tamara, care în acel mo-
ment era însărcinată, este capturată şi execu-
tată, ulterior corpul ei fiind adus şi înmormân-
tat în Cuba.sursa:dcnews.ro

Continuare în ediția viitoare….
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Gilortul Târgu-Cărbuneşti ocupă fo-
toliul de lider după 25 de etape în care 
trupa antrenată de Mihai Dinu, a înre-
gistrat o singură înfrângere şi un singur 
rezultat de egalitate, acumulând 70 de 
puncte.  Impresionant este faptul că 
echipa dispune de un atac demn de 
laude, ajungând la 100 de goluri mar-
care şi doar 15 primite până în prezent, 
având un avans de 11 puncte fața de 
ocupanta locului secund, Internațional 
Băleşti.

Elevii lui Mihai Dinu defilează în clasa-
ment, iar visul unui nou baraj este tot mai 
aproape de a se realiza.

În etapa trecută a campionatului județean, 
liderul a reuşit să se impună în deplasare, pe 
terenul din Fărcăşeşti, scor 0-1, Davițoiu 
reuşind să marcheze golul de trei puncte în 
minutul 89’.

Dinu : « A fost un meci greu, plin de ratări, 
echipa adversă s-a apărat cum a putut mai 
bine. Din păcate şi terenul a avut un cuvânt de 

spus în îngreunarea jocului. Cu toate astea , 
sunt mândru de băieții mei , au avut atitudine, 
am luat cele trei puncte puse în joc şi tragem 
tare mai departe. Ne dorim enorm să ajungem 
la baraj şi bineînțeles să promovăm în liga a 
treia» .

Gavrilescu, fostul «miner» , a înscris de 
cinci ori pentru Cărbuneşti, însă golgeterul 

formației este Cristian Priescu, marcator care 
a ajuns la cota 25.

Etapa următoare, Gilortul joacă acasă cu 
ultima clasată, AS Stejari, însa Dinu este 
convins că nu va fi uşor : « Nu se ştie nicio-
dată! Mereu, echipele mai slabe au ambiții 
mare contra celor din fruntea clasamentului, 
trebuie să fim concentrați .» 

GILORTUL TG-CĂRBUNEŞTI, lider absolut în 
campionatul judeţean.  Elevii lui Mihai Dinu 

defilează în clasament.

Dacă în turul acestei ediții 
de campionat, Minerul Motru 
a fost invincibilă pe teren pro-
priu, lucrurile stau cu totul şi 
cu totul altfel în acest retur de 
groază pentru echipa antrenată 
de Ion Alecu.

Etapa trecută, ASCO Filiaşi le-a ad-
ministrat «minerilor» un crunt 3-0  pe 
terenul de la Işalnița, acolo unde îşi 
dispută doljenii meciurile de acasă.

Puştii veniți în această iarnă nu 
s-au ridicat la nivelul aşteptărilor.

În pauza de iarnă, mai mulți jucăto-

ri cu experiență ai Minerului au ales să plece 
din cauza situației financiare dezastruoase, 
fapt ce a cântărit grav în ruperea echilibrului 

din jocul echipei. În locul lor au sosit câțiva 
jucători foarte tineri şi fără experientă la nive-
lul terț fotbalistic, înafară de Drăgan care mai 

evoluase şi la Metaloglobus 
Bucureşti, acesta fiind singu-
rul care s-a adaptat la jocului 
echipei.

«Din vară se vor schimba 
lucrurile, vom avea altă si-
tuație! «

După şedința de acum 
câteva săptămani, în care 
conducerea clubului a ajuns la 
un acord cu acționarul majo-
ritar, s-a hotărât ca echipa să 
îşi continue activitatea, cu 
promisiunea că din vară lu-
crurile vor sta altfel şi că 
echipa va avea un alt obiectiv, 
lucru care rămâne însă, greu 
de crezut.

Minerul Motru înregistrează eşec după eşec. 
„Din vară vor sta altfel lucrurile!„

P.V.


