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Adio fonduri structurale!

SPORT
Costel Gai\` []i
dore]te o echip`
competitiv`

VREMEA
Posibile averse de ploaie
Min.: 2 °C Max.: 11 °C

CURS VALUTAR
USD 2,5229 RON
EUR 3.3678 RON

Financial Times:
Monica Macovei,
campion al reformelor
Financial Times a publicat un
amplu articol despre criza
politic din România ]i despre
posibila restructurare a guvernului condus de C`lin Popescu
T`riceanu. Prestigiosul cotidian
american noteaz` c` printre cei
viza\i este ]i Monica Macovei,
ministrul Justi\iei. Financial
Times comenteaz` c` Monica
Macovei este artizanul luptei
împotriva corup\iei ]i a procesului de reformare a justi\iei, lansate înainte de aderarea României la Uniunea European`.

Trei din cele ]apte programe Rom@nia ar trebui sa [nceap` [n acest an programele UE prin care aloc` fondurile structurale. Pentru a le derula, programele trebuie
concepute de c`tre autorit`\ile rom@ne ]i avizate de c`tre Comisia Europeana (CE). Ob\inerea avizelor europene nu pare [ns` o treab` simpl`. Trei din cele ]apte programe au fost trimise [napoi la Bucure]ti, spre refacere, a declarat Georgio Ficarelli, ]eful echipei de tranzi\ie Phare a Reprezentan\ei Comisiei Europene. Programele
trimise spre refacere autorit`\ilor rom@ne sunt, potrivit sursei citate: programul de cre]tere a competitivit`\ii, cel de transport ]i cel de dezvoltare regional`. Georgio
Ficarelli a declarat pentru euROfonduri (HotNews.ro-EurActiv.ro) c` una dintre cauze o reprezint` complexitatea celor trei programe de finan\are amintite ]i faptul
c` s-au suprapus anumite componente, ceea ce trebuie evitat. Celelalte patru programe sunt [nc` [n analiza Comisiei CE; dac` totul merge bine, programele vor
demara [n var` sau, dup` alte estimari, [n octombrie. {ntrebate [n mai multe r@nduri care este stadiul aprob`rii programelor, autorit`\ile rom@ne au r`spuns c` acestea „sunt [n negocieri”, dar nu au dezv`luit p@n` ieri c` exist` dificult`\i [n ob\inerea avizelor de la Comisia European`.

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este fondul structural care sprijin` regiunile mai pu\in dezvoltate, prin finan\area de investi\ii în sectorul productiv, infrastructur`, educa\ie, s`n`tate, dezvoltare local` ]i întreprinderi mici ]i mijlocii, precum ]i la conversia economic` ]i social` pentru
zone care se confrunt` cu dificult`\i structurale.

Umor Felix
Conservatorii nu
vor s` fac` parte
din noul Guvern
restructurat. Pre]edintele PC Dan
Voiculescu spune
c` partidul s`u nu
va negocia niciun
fel de func\ie în
noul Cabinet. Voiculescu sus\ine c`
PC nu are nimic
împotriva
unui
Guvern format din
PNL ]i UDMR,
chiar dac` ar prefera un Executiv monocolor.
„Partidul Conservator nu negociaz`, nu discut`, nu are de ce s` fac` parte din noul
guvern”, a declarat liderul PC.

Olimpiade ;colare de Pa;te
Olimpiadele ]colare na\ionale se desf`]oar` în
acest an chiar în perioada s`rb`torilor pascale.
Reprezentan\ii Ministerului Educa\iei sus\in
c` au fost nevoi\i s` stabileasc` concursurile
de Pa]te pentru c` este vacan\`, iar elevii trebuie s` se deplaseze în ora]ele în care au loc
concursurile.
Cele 39 de olimpiade na\ionale vor fi organizate de c`tre Ministerul Educa\iei în perioada
09-15 aprilie în mai multe ora]e din \ar`.
Reprezentan\ii sindicatelor din înv`\`mânt
critic` faptul c` ministerul a stabilit olimpiadele în perioada s`rb`torilor pascale ]i sus\in
c` profesorii care particip` la aceste concursuri nu primesc bani în plus la salariu.

La nem\i se poate!
Unul dintre bo;ii Siemens a fost arestat
pentru corupþie
Un membru al Consiliului Director al
grupului Siemens a fost re\inut de procurori
mar\i pentru dare de mit`, potrivit unui oficial al companiei, citat de Bloomberg.
Johannes Feldmayer este persoana cu cel
mai [nalt rang din cadrul Siemens re\inut`
[n cadrul scandalului de corup\ie izbucnit
[n luna noiembrie a anului trecut.
Marc Langendorf, purt`torul de cuv@nt al
grupului german, a confirmat re\inerea lui
Feldmayer.
Luna trecut`, procurorii l-au interogat pe
Johannes Feldmayer pentru a stabili dac`
un contract de consultan\` [ncheiat de acesta [n 2001 cu pre]edintele unei organiza\ii a
muncitorilor a inclus ]i pl`\i ilicite. La acea

vreme Feldmayer era ]eful diviziei de
automatiz`ri.
Johannes Feldmayer este primul membru
al Consiliului Director al Siemens [nc` [n
activitate care este re\inut [n urma acestor
investiga\ii.
{n anul 2005, Feldmayer a fost cel de-al
doilea cel mai bine pl`tit membru din conducerea executiv` a Siemens, dup` Klaus
Kleinfeld, c@]tig@nd 2,61 milioane de euro.
Compania Siemens este cercetat` de
procurori din luna noiembrie a anului trecut. Investiga\iile ini\iale au c`utat s` evidentieze dac` pl`\ile c`tre consultan\i erau
folosite pentru mituirea clien\ilor diviziei
de telecomunica\ii.

Publica\ia scrie c` ministrul român al Justi\iei, pe care îl nume]te unul dintre cei mai importan\i reformatori ai cabinetului,
risc` s` fie schimbat din func\ie,
din cauza refuzului de a coopera
cu restul guvernului.
Fiecare ministru trebuie s` \in`
cont de principiul de baz` al solidarit`\ii guvernamentale, a declarat C`lin Popescu T`riceanu
pentru Financial Times. Este
valabil ]i pentru doamna Macovei, nu putem face excep\ii, a
mai afirmat premierul.
Ziarul mai scrie c` decizia de a
o înlocui pe doamna Macovei va
fi îndeaproape monitorizat de
Uniunea European`, care apreciaz` drept remarcabile reformele promovate de ministrul
Justi\iei.
Ziari]tii de la Financial Times se
întreab` dac` schimbarea este
motivat` de atacurile lansate de
ministrul Justi\iei în lupta anticorup\ie sau de refuzul de a face
compromisuri. În articol se mai
spune c Bruxelles-ul ar fi de
acord cu plecarea doamnei Macovei, ministru independent din
punct de vedere politic ]i considerat, cit`m, un erou al ader`rii României la UE, dac a pierdut sus\inerea premierului ]i a
pre]edintelui.
Comisarul european pentru
Justi\ie ]i Afaceri Interne, Franco Frattini, a declarat c` problema nu trebuie pus` la nivel personal ]i c` reforma justi\iei ]i
lupta împotriva corup\iei trebuie
s` continue.

Mihaela R`dulescu la V@lcea
« Nu ne putem vinde
imaginea prea ieftin,
iar 30.000 de euro
nu sunt foarte mul\i
bani »
(p. 6)

