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Furtuna de ]tiri

Procurorii Direc\iei de Investi-
gare a Infrac\iunilor de Criminalitate
Organizat` ]i Terorism - Serviciul
Teritorial Bac`u efectueaz` 14 per-
chezi\ii domiciliare pe raza jude\elor
Bac`u, Neam\, Vâlcea, Suceava, Har-
ghita ]i în municipiul Bucure]ti, ac-
\iunea vizând destructurarea unui
grup infrac\ional organizat transfron-
talier, specializat în s`vâr]irea de
infrac\iuni prin intermediul sisteme-
lor ]i re\elelor informatice - de\inere
de echipamente în vederea falsific`rii
instrumentelor de plat` electronic`,
falsificarea instrumentelor de plat`
electronic` ]i efectuare de opera\iuni
financiare în mod fraudulos.

În fapt, se re\ine c` membrii gru-
p`rii ac\ionau pe teritoriul Olandei,
metoda utilizat` fiind skimming-ul,
pentru copierea datelor titularilor de
conturi de card ]i falsificarea ins-
trumentelor de plat` electronic`.

Învinui\ii efectuau apoi retrageri
frauduloase de pe teritoriul Republi-
cii Dominicane.

Prejudiciul produs prin activita-

tea infrac\ional` este de ordinul mili-
oanelor de Euro.

Cu titlu de exemplu, numai în pe-
rioada august-octombrie 2011 a fost
retras` suma de 500.000 de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. Serviciul
Teritorial Bac`u vor fi audiate 15
persoane, urmând ca dup` finalizarea
audierilor s` fie dispuse m`surile
legale în cauz`.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au cola-
borat în aceast` cauz` cu autorit`\ile
judiciare olandeze.

Ac\iunea a fost efectuat` cu spri-
jinul ofi\erilor de poli\ie judiciar` din
cadrul  BCCO Bac`u, BCCO Ia]i, BCCO
Pite]ti, BCCO Suceava, BCCO Bra-
sov IPJ Bacau, IPJ Neamt ]i lucr`tori
din cadrul Grup`rii Mobile de Jan-
darmi.

Suportul informativ a fost  asigu-
rat de c`tre DOS ]i  DGIPI.

Cercet`rile continu` în vederea
document`rii întregii activit`\i in-
frac\ionale ]i tragerii la r`spundere
penal` a tuturor participan\ilor. 

V@lcea din nou [n top

Grupare specializat` 
în skimming, destructurat`

Locuitorii municipiului s-au obi]-
nuit s` tr`iasc` într-un climat de
siguran\`.

M` simt obligat s` r`spund
adversarilor no]tri politici de la PNL,
organizatori ai unei manifest`ri de
strad` f`r` autoriza\ie în miez de
noapte în data de 15 ianuarie.

Am primit numeroase sesiz`ri de
la cet`\enii ora]ului deranja\i la o or` la
care oamenii se odihnesc, de g`l`gia
unui grup de liberali vâlceni. Ace]tia
sunt oameni care î]i doresc puterea cu
orice pre\, care nu au nici cel mai ele-
mentar respect fa\` de cet`\enii muni-
cipiului ]i fa\` de procedurile legale ce
trebuie respectate în cazul organiz`rii
unei asemenea manifest`ri de strad`.

Mitingul din 15 ianuarie nu a fost
deloc spontan, a fost organizat de pe-
neli]tii certa\i cu legea.

Este inadmisibil s` angrenezi în
dispute politice minori, pentru c` la

manifestarea respectiv` liberalii au
adus copii f`r` s` le pese c` nu este
corect s`-i implici în lupte politice.
Acest lucru dovede]te c` manipularea
nu are margini. Important pentru

liberali este s` î]i ating` scopul, nu
conteaz` mijloacele.

În\eleg ]i respect dreptul la opinie,
dar consider c` într-un stat de drept

prioritate are respectarea legii. Ce
exemplu pot da ]i ce credibilitate pot
avea ace]ti oameni când ei manipulea-
z` politic minori ]i se folosesc de ace]-
tia pentru a-]i atinge obiectivele, ne-
respectând legisla\ia în vigoare, de-
ranjând la ore târzii din noapte lini]tea
ora]ului. Politica dialogului este esen-
\ial` în aceste momente, orice protest,
f`cut cu respectarea legii poate avea
loc. În\eleg c` exist` nemul\umiri pen-
tru c` trecem cu to\ii printr-o situa\ie
dificil` din punct de vedere economic,
dar oamenii nu trebuie s` se lase mani-
pula\i de politicieni frustra\i ]i care nu
]tiu un lucru esen\ial: s` respecte
legea!

Respect dreptul la exprimare al
oamenilor, dar to\i suntem datori s`
respect`m legea ]i a]a vom face.

Romeo R`dulescu
Pre]edinte PDL Râmnicu Vâlcea

Lini]tea ]i ordinea public` 
sunt esen\iale într-un ora] ca Râmnicu Vâlcea

Cu ocazia celebr`rii a 160 de ani
de la na]terea dramaturgului anul care
va marca ]i 100 de ani de la moartea sa
(30 ianuarie 1852 -9 iunie 1912) în
zilele de 28 , 29 ]i 31 ianuarie 2012,
Teatrul Municipal Ariel din Râm-
nicu Vâlcea prezint` în parteneriat cu
Teatrul de Comedie, la sediul acestu-
ia din strada M`ndine]ti nr. 2, Inte-
grala Comediilor lui Caragiale.

Cele patru comedii care alc`tuiesc
fundamentul operei dramatice a mare-
lui clasic, respectiv O noapte furtu-
noas`, O scrisoare pierdut`, D-ale
carnavalului ]i Conu Leonida fa\`
cu reac\iunea, vor fi prezentate publi-
cului bucure]tean în câte o reprezen-
ta\ie excep\ional` cu ocazia celebr`rii
Zile de na]tere a dramaturgului, eve-
niment marcat s`rb`tore]te pe scena
Teatrului de Comedie.

Teatrul Ariel, printr-un program
intitulat Caragiale Non Stop are în
repertoriul s`u permanent de aprope un
deceniu aceste titluri de referin\`,

prezentate publicului din localitate dar
]i în turneele din \ar` ]i str`in`tate. Fie
c` joac` pe scenele din regiune, la Si-
biu, Slatina sau Dr`g`]ani, fie în str`i-
n`tate la Praga, Korca (Albania)
Laussane, Bruxelles sau Sassari (Ita-
lia), entuzia]tii actori vâlceni au trecut

]i trec prin ]coala Caragiale, - lec\ie
de teatru ]i de via\` de-o-potriv`. Sub
îndrumarea regizoral` a Doinei Mi-
gleczi c`reia i s-a al`turat tân`rul regi-
zor Aurel Palade, trupa a fost r`spl`tit`
cu premii de interpretare (Ariadna Ser-
ban, Mihaela Mihai, Gabriel Popescu)

]i bineîn\eles cu aplauzele publicului,
care revine cu acela]i drag la Teatrul
Ariel din Rm Vâlcea. La Bucure]ti
suntem siguri, vâlcenii î]i vor face ]i
al\i prieteni .Sub protec\ia domnului de
pe bancnota de 100 de lei ]i aceea a
unui substan\ial gest cultural-artistic.

- 28 ianuarie 2012, la Teatrul de
Comedie Bucuresti, ora 19:30 -
D’ALE CARAVALULUI, regia Aurel
Palade

- 29 ianuarie 2012, la Teatrul de
Comedie Bucuresti, ora 19:30 - O
NOAPTE FURTUNOASA, regia
Doina Migleczi

- 30 ianuarie 2012, la Teatrul de
Comedie Bucuresti, ora 19:30 - CONU
LEONIDA FATA CU REACTIUNEA,
regia Doina Migleczi

- 31 ianuarie 2012, la Teatrul de
Comedie Bucuresti, ora 19:30 - O
SCRISOARE PIEDUTA, regia Doina
Migleczi

L. M.

Teatrul Ariel pleac` [n turneu la Bucure]ti

INTEGRALA COMEDIILOR LUI CARAGIALE, LAANIVERSARE

Administra\ia local` din Râmni-
cu Vâlcea propune pentru acest an un
buget a c`rui prioritate vor fi inves-
ti\iile. Pentru 2012, proiectul propus
de administra\ia local` pleac` de la o
valoare de aproximativ 200 milioane
lei – total resurse derulate prin bu-
getul municipal.

„Din bugetul local al anului 2012
am prev`zut, conform proiectului
întocmit împreun` cu echipa mea, la
capitolul investi\ii directe, s` chel-
tuim 30 de milioane lei. Aceasta
înseamn` c` vom amenaja din ace]ti
bani noi locuri de joac`, terenuri de
sport la ]colile ]i liceele din munici-
piu, avem un program de asfaltare a
15 str`zi din cartierele m`rgina]e,
vom continua programul de înnoire a
parcului auto a transportatorului pu-
blic de c`l`tori ]i, de asemenea, vom
asigura cofinan\area proiectelor reali-
zate cu fonduri de la Uniunea Euro-
pean`”, a precizat primarul Romeo
R`dulescu..

„În afara acestor investi\ii avem
aloca\i al\i bani, 30 de milioane de
lei, pentru Administrarea Domeniului
Public care înseamn` asfaltarea altor
artere stradale, repara\ii ale str`zilor,
acolo unde este cazul, amenajarea ]i
asfaltarea trotuarelor, a aleilor dintre
blocuri, amenajarea zonei dintre blo-
curile 8, 9 ]i 10 din Cartierul Traian.
A]a cum mi-am propus, 2012 va fi
anul investi\iilor în municipiul Râm-
nicu Vâlcea”, a conchis ]eful admi-
nistra\iei locale.

În conformitate cu legisla\ia în
vigoare, Prim`ria municipiului Râm-
nicu Vâlcea organizeaz` miercuri, 18
ianuarie, începând cu ora 17.00, la
Cinematograful ”Ostroveni”, dezba-
terea public` a bugetului local pentru
anul 2012. 

Dup` finalizarea etapei de dezba-
tere public`, proiectul de buget local
pentru anul 2012 împreun` cu propu-
nerile colectate va fi supus aprob`rii
Consiliului Local Municipal.

2012, anul investi\iilor
în municipiul Râmnicu Vâlcea

Un investitor a c`rui identitate nu
poate fi deocamdat` f`cut` public`
dore]te ca, în parteneriat cu statul ro-
mân, s` preia de la Petrom rafin`ria
Arpechim de la Pite]ti, a anun\at luni
prefectul jude\ului Arge], Gheorghe
Davidescu.

Prefectul a precizat c` a avut, la
sfâr]itul s`pt`mânii trecute, o întâlnire
cu „reprezentan\ii acelui consor\iu care
s-a oferit s` preia în parteneriat public-
privat cu statul român rafin`ria Arpe-
chim”, iar ace]tia ]i-au manifestat
disponibilitatea de a începe imediat
produc\ia dac` tranzac\ia se va realiza.

„Au spus c`, din momentul sem-
n`rii contractului de confiden\ialitate ]i
de parteneriat, în 15 zile ei achit` suma
necesar`. Dac` vor achita aceast` su-
m`, ei au asigurat` sursa de petrol ]i
dac` se va încheia la termen acest
contract ]i revizia se va desf`]ura în
bune condi\ii, adic` instala\iile nu sunt
într-o stare mai proast`, atunci exist`
toate ]ansele ca în luna aprilie s` avem
\i\ei pe instala\ie”, a declarat Gheorghe
Davidescu.

El a precizat c` a participat la dis-
cu\ii în calitate de reprezentant al Gu-
vernului în teritoriu ]i îi va prezenta o
informare premierului Emil Boc.

„Am f`cut o afirma\ie care la un
moment dat a deranjat, c` exist` pie-
dici la anumite niveluri, ]i atunci eu
trebuie s`-l informez pe primul minis-

tru, pentru c` eu sunt reprezentantul
Guvernului în teritoriu ]i pe cale de
consecin\` sunt subordonatul primului
ministru”, a explicat prefectul, ad`u-
gând c` îi va solicita premierului s` ai-
b` o întrevedere cu reprezentan\ii
poten\ialului investitor.

Gheorghe Davidescu a evitat s`
dea orice fel de informa\ii privind i-
dentitatea investitorului interesat de
Arpechim, invocând motive de confi-
den\ialitate.

„S` nu crede\i c` este o singur` o-
fert`, aceasta este una dintre oferte.
Pentru mine este cea mai serioas` ofer-
t` pân` în acest moment, dar sunt ]i
alte oferte ]i ace]ti oameni care vor s`

vin` s` investeasc` cer confiden\iali-
tate”, a spus prefectul. 

Prefectul Gheorghe Davidescu a-
nun\ase, în urm` cu o s`pt`mân`, c`
statul român va prelua în scurt timp ra-
fin`ria Arpechim de lâng` Pite]ti, dis-
cu\iile purtate în acest sens cu OMV
Petrom fiind în faz` final`.

„Statul român va prelua Arpechim,
discu\iile sunt în faz` final` cu OMV.
(...) Cel mai târziu în aprilie, Arpechim
va func\iona sub tutela statului român”,
a declarat prefectul pe 9 ianuarie. El a
mai sus\inut atunci c` negocierile pri-
vind posibila preluare a rafin`riei de
c`tre stat au fost întârziate nu de repre-
zentan\ii OMV Petrom, ci de unii func-

\ionari din interiorul Ministerului
Economiei.

O alt` afirma\ie f`cut` de Gheor-
ghe Davidescu a fost c`, dup` prelua-
rea de c`tre stat, urm`torul pas va fi
privatizarea Arpechim la pachet cu
Oltchim.

Consiliul de Supraveghere al Pe-
trom a decis, pe 24 martie 2011, închi-
derea permanent` a rafin`riei Arpe-
chim, urmând s` acorde salaria\ilor ca-
re vor fi disponibiliza\i, pentru pl`\i
compensatorii ]i alte m`suri de protec-
\ie social`, circa 10 milioane de euro. 

Potrivit unui comunicat al compa-
niei petroliere, decizia de închidere es-
te în conformitate cu strategia Petrom
de a maximiza beneficiile ]i de a cre]te
eficien\a.

Ulterior, reprezentan\ii Petrom au
acceptat, în urma unor discu\ii purtate
cu parlamentari ]i reprezentan\i ai
administra\iilor locale din jude\ele Ar-
ge] ]i Vâlcea, s` amâne cu ]ase luni
închiderea rafin`riei, pentru a acorda
timp Guvernului s` g`seasc` o solu\ie
de rezolvare a problemei, perioada de
negocieri fiind ulterior prelungit`.

Rafin`ria Arpechim mai are în
prezent pu\in peste 600 de salaria\i,
259 dintre ace]tia fiind, începând de
luni, în preaviz de 60 de zile înainte de
disponibilizare. 

George Onea
AGERPRES

Prefectul de Arge], Gheorghe Davidescu: 

Un investitor vrea preluarea
Arpechimului în parteneriat cu statul


