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DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~!

SC NEXT AUTOMOBILE SRL

Dealer autorizat TOYOTA [n
jude\ul V@lcea angajeaz`:

}EF SERVICE
Se solicit` studii superioare [n do -
me niul auto, experien\` minim` 2
ani [ntr-un service profesionist,
abilit`\i de comunicare, lucru [n
echip`.
Se ofer` salariu atractiv, mediu
de lu cru competitiv, 
[ntr-o echip` de profesioni]ti ]i o
formare profesional` continu`.
V` rug`m trimite\i CV-ul dvs. la
fax. 0248.615561 sau 
email:
tibi.breazu@next-automobile.ro

N-am putut s` scriu mai mult...

La o popula\ie de aproximativ
100.000 de oameni, R@mnicul
are 4 mp, de spa\iu verde public,
pe cap de locuitor. Conform nor -
melor europene, fiecare lo cui tor,
trebuie s` dispun` de minim 17
metri, iar ideal este ca el s` dis-
pun` de 26 mp. „Depinde de mo -
dul [n care prim`ria []i gestio -
neaz` spa\iile”, a declarat Nar -
cisa Urea, director al Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului. Alte
ora]e din jude\, C`lim`ne]ti, Ho -
rezu, sau Dr`g`]ani, au peste 6
mp pe pentru fiecare locuitor.
(S.C.) 

4 metri p`tra\i
de verdea\` 
• conform normelor U.E., fiecare
locuitor trebuie s` dispun` de
minim 17 m.p.

Ieri a plouat. 
Era ziua [n care pleca un om al
c`rui suflet a stat sprijinit o
via\` [ntreag` [n condei, [n i -
deea de a face bine prin cu -
v@nt, [n dorin\a de a fi [n\eles
]i de a bucura inima cititorului
s`u cu vorba.
Ieri a plouat. 
Lui Georgic` Stamate i-a p` -
rut r`u c` pleac`. A]a spun
b`tr@nii: c@nd lacrima cerului
cade peste tine, atunci c@nd
cineva pleac` spre Rai, [n -
seam n` c` aceluia plecat i-a
p` rut r`u. 
A fost o zi mohor@t`. 
O zi sup`r`tor de rea cu noi,
poate ]i pentru faptul c` [nc` o
nedreptate mare s-a produs
printre oamenii. Ce rost mai
au [ntreb`rile, ce rost mai
are... Dar amintirea lui din
zilele bune, din zilele [n care
scria ]i scria mereu, pentru
cine?, uite c` nu scria ]i nu a
scris pentru el, ne-a ]i spus-o
de at@tea ori. Altfel ar fi avut o
sumedenie de c`r\i editate. N-a
vrut glorie! Scria pentru cine-
va, pentru el cititorul de ziar
era CINEVA. Pentru el comu-
nicarea cu oamenii a fost,
poate, sensul vie\ii sale. Co -
municare prin scris, prin ra -
dio, prin televiziune, comuni-
care prin om pentru om.
La plecarea lui Georgic` Sta -

mate, la marea plecare au fost
mul\i prieteni pentru c` puter-
nica lui personalitate i-a adus
destui. }i a fost mult` t`cere...
Ce putea s` fie! 
Tot timpul i-am rev`zut via\a,
c@t` ]tiam din ea, dar mereu
[mi revenea imaginea lui de la
TV sau din redac\ie, unde tot
timpul spunea ceva. E mare
lucru s` ]tii s` spui ceva, s` ai
curajul s` spui ceva. }i nicio-
dat` n-o spunea cu r`utate, o
f`cea cu un z@mbet anume.
Mi-a r`mas o expresie, un
r`spuns al lui la care am medi -
tat ]i voi mai medita, la care
m` g@ndesc de c@te ori mi-
aduc aminte de Georgic` Sta -
mate. L-am [ntrebat, [ntr-o zi
despre obiceiul lui: nu \i-e
team` s` mergi pe mijlocul
str`zii? Asculta\i r`spunsul:
„Mi-e mai greu pe trotuar,
acolo sunt oamenii, pe strad`
]oferii m` ocolesc!”

Drumul spre locul de odihn`
mi s-a p`rut at@t de lung...

Nici nu cred, nici nu vreau s`
cred c` Georgic` Stamate a
plecat... De aceea am fost a]a
de s`rac [n vorbe. M-ar fi cer-
tat dac` scriam mai mult des -
pre el...

Marin BULUGEA

FMI avertizeaz`:

Pomenile
electorale 
nu sunt bune!
Majorarea pensiilor pentru 2008
ar putea fi justificata, insa decizia
de dublare a nivelului pensiilor
in urmatorii doi ani pare ne sus -
tenabila, sunt cateva dintre
conclu ziile misiunii Fondului
Mo netar International (FMI) du -
pa vizita recenta efectuata in
Romania, potrivit Rompres.

Astfel de masuri, spun expertii
FMI subliniaza nevoia unei stra -
tegii de reforma coerenta care sa
tina cont de evolutiile demo -
grafice si migratia fortei de mun -
ca. Institutia internationala mai
atentioneaza ca anuntata majo-
rare a salariilor de la 1 ianuarie
2008 ar trebui facuta cel putin pe
la jumatatea anului viitor, pentru
a preveni potentialele presiuni
inflationiste.
In afara de problema pensiilor,
unde decizia de dublare a nivelu-
lui acestora in urmatorii doi ani
este considerata a fi lipsita de
coerenta, expertii internationali
avertizeaza din nou asupra cres -
te rilor salariale din economia ro -
maneasca.
Analistii FMI spun ca reducerea
ponderii in Produsul Intern Brut
(PIB) a cheltuielilor cu salariile
din sectorul public nu este bazata
pe politici bine elaborate si, de
fapt, proiectul de buget nu pare
sa includa alocari pe masura
cres terilor salariale anuntate,
conform NewsIn.
Reprezentantii institutiei finan-
ciare cred ca majorarea salariala
in sectorul public prevazuta pen-
tru 1 ianuarie 2008 este inoportu-
na si propun ca aceasta sa aiba
loc cel putin la jumatatea anului,
pentru evitarea presiunilor infla-
tioniste.

Comisia Europeana a decis mier-
curi ca autoritatile romane au la
dispozitie o luna pentru a reme-
dia problemele din sectorul agri-
col. Oficialii europeni apreciza
ca, in cazul in care, peste o luna,
problemele vor fi aproape de
rezolvare, guvernul de la
Bucuresti ar putea primi inca o
luna de gratie. In caz contrar,
clauza de salvgardare va fi acti-
vata automat.
"Comisia Europeana i-a scris
Romaniei pentru a o informa ca
risca reducerea a 25 de procente
din platile pentru agricultura,
daca nu poate rezolva o serie de
neajusuri grave in sistemul sau
de administrare si control finan-
ciar", se precizeaza intr-un
comunicat al Comisiei Europene.
Dan Gherghelas, Directorul gen-
eral al Agentiei de Plati a declarat
exclusiv pentru HotNews.ro ca
deficientele pot fi remediate pana
la 30 noiembrie. „Termenul dat
de Comisia Europeana este real-
izabil daca vor fi indeplinite alte
conditii din interiorul sistemului
si din afara sistemului.
Pana la data de 9 noiembrie
speram sa avem IACS (Sistemul
Integrat de Administrare si
Control) complet functional. Este
vorba de remedierea anumitor

deficiente, ceea ce nu este foarte
greu de rezolvat”, a spus Dan
Gherghelas.
Este vorba, in principal, de doua
categorii de probleme: aplicatiile
informatice care fac parte din
IACS si efectuarea controalelor
pe teren. Gherghelas a spus ca
toa te companiile implicate in
contracte cu APIA, in aceste
domenii, vor fi solicitate sa „cu -
pleze la obiectiv” si sa isi mobi-
lizeze resursele pentru a indepli-
ni conditiile pana la termenul
impus de Comisia Europeana.
„Agentia va avea inca 300 de
echipamente GPS (echipamente
specializate pentru controlul in
teren, n.r.). Din pacate, acest
lucru se va intampla abia in 10
noiembrie, astfel incat ritmul
controalelor se va accelera dupa
aceasta data”, a explicat Gher -
ghe las.
Aplicatiile software reprezinta
principalul cui in talpa Agentiei
de Plati, asa cum au declarat in
numeroase randuri oficialii ro -
mani. Dan Gherghelas considera
ca deficientele de functionare
sunt cauzate de complexitatea
acestor programe.
„Sa nu uitam ca suntem tara cu
cel mai mare numar de fermieri,
dupa Polonia, si ca sistemul

informatic trebuie sa fie aproape
direct proportional cu numarul
solicitantilor de subventii”. In
plus, a mai explicat acesta, „cei
care dezvolta aceste aplicatii si-
au asumat un termen prea strans
pentru punerea in functiune a
programelor - mai putin de un an.
In alte tari, programe similare au
fost puse in functiune in 3 sau 4
ani”, a spus directorul general al
APIA.
Leonard Orban, comisar euro-
pean pentru multilingvism a
declarat pentru HotNews.ro ca,
in momentul de fata, este cert ca
sistemul de plati nu functioneaza
si la inceputul lunii noiembrie va
exista un nou audit. „Sunt ches -
tiuni obiective, care trebuie
remediate.
Este vorba despre un volum
foarte mare de informatii care
trebuie prelucrat, prin acest sis-
tem informatic”, a spus Orban.
Potrivit tratatului de aderare al
celor doua tari, UE poate retine
un sfert din platile sale acordate
direct agricultorilor, care ar tre-
bui sa inceapa la 1 decembrie si
sa creasca de la 202 milioane de
euro anul viitor la 492 de mil-
ioane de euro in 2013 in cazul
Romaniei.

Termen de gra\ie de la UE 
pe probleme de agricultur`

• peste o lun` ar putea fi activat` clauza de salvgardare

Ieri, [n jurul orei 12.00 a [nceput procesiunea funerar` a celui care a fost omul politic ]i ziaristul Gheor -
ghe Stamate. Dup` slujba de la biseric`, s-a pornit spre Cimitirul Cet`\uia, locul de odihn` ve]nic` al
fos tului nostru coleg de breasl`. {n coloan`, al`turi de familie ]i apropia\i, au fost prezen\i importan\i
li deri ai PSD V@lcea, dar ]i Acsinte Gaspar, judec`tor la Curtea Constitu\ional`. Pu\ini oameni, extrem
de pu\ini ziari]ti v@lceni. Trist ora], unde nici m`car solidaritatea la moarte nu mai exist`. (S.P.)

TVR a difuzat miercuri, in jur-
nalul de la ora 19, o inregis-
trare video cu momentul in
care ministrul Agriculturii,
Decebal Tra ian Remes,
primeste de la fostul ministru
al Agriculturii, Ioan A vram
Muresan, plicul in care
procurorii sustin ca s-ar afla
cei 15.000 de euro mita de la
omul de afaceri Gheorghe
Ciorba. 
Te le viziunea publica a redat si

doua inregistrari audio ale
unor con vor biri telefonice pe
care Mu re san le-a avut cu
Ciorba si respectiv Remes.

Ar fi in total 21 de minute de
inregistrari audio-video, din
care TVR a difuzat cateva
minute video, dar si o inregis-
trare audio din care rezulta ca
omul de afaceri il suna pe Ioan
Avram Mu re san pentru a se
asigura ca banii au ajuns la

Traian Remes.
Fostul ministru al Agriculturii,
Ioan Avram Muresan, a fost
reti nut de procurori sambata
seara sub acuzatia de trafic de
influenta dar intre timp a fost
pus in libertate. 
Procurorul general a solicitat
luni aviz de la Cotroceni pen-
tru inceperea urmaririi penale
impotriva ministrului agricul-
turii, Decebal Traian Remes,
acuzat de luare de mita.

TVR a difuzat imagini cu Reme]
primind plicul de la Mure]an

Iliescu, tare
nemul\umit
de PSD
„Am toate motivele s` fiu
nemul\umit de PSD", a afirmat
fostul pre]edinte al partidului la
sfâr]itul unei conferin\e a
Institutului Revolu\iei Române
din Decembrie 1989.
"Nici nu s-a pus problema s` p` -
r` sesc acest partid. (...) Eu am
spus c` mai degrab` al\ii vor fi
obliga\i s` p`r`seasc` partidul.
Nu eu voi p`r`si partidul pe care
l-am fondat”.

Punem pariu?
Peste dou` s`pt`m@ni, „cel mai bun 
primar al R@mnicului” din toate
timpurile ]i singurul pe care \ara la
v` zut [nc`tu]at, se va prezenta
al`turi de con-vicele Dicu la Curtea
de Apel Alba, unde se judec` apelul
intentat de DNA  la sentin\a de a chi -
tare a ce lor doi, pronun\at` de Tri -
bunalul Alba [n urm` cu 4 luni.
A fost sau n-a fost mit`? 
Punem pariu? A]tepta\iv` la ce v`
a]tepta\i mai pu\in!

Radu T`cutu

{n ]oapt`


