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„Nu acord niciun fel de importanţă lucrurilor pe care alţii le
ridică în slăvi sau le condamnă. Eu pur şi simplu îmi urmez

instinctul.” - Wolfgang Amadeus Mozart

Scheletul Bechtel din
dulapul lui Orban

1,5 miliarde de euro a plătit statul român concernului
american Bechtel pentru numai 52 de kilometri de autostradă, plus
64 de kilometri doar parțial realizați. Paguba certă a fost de 526 de
milioane de euro, conform unui raport al Ministerului Finanțelor din decembrie 2016. În
dulapul bine ascuns al lui Ludovic Orban există un schelet legat de Bechtel. Pe care îl
scot acum la vedere. Că tot urmează Halloween-ul. O mică piedică în calea uitării.

Autostrada Transilvania realizată de concernul american Bechtel ar fi trebuit să
însemne nu mai puțin de 415 kilometri. Termenul de finalizare prevăzut într-un
contract, care a fost dat dispărut în 2016, era anul 2013. Fix anul în care a fost reziliat
acest contract. După care, în mod savant, s-a pus capacul pe întreaga tărășenie. Iar
uriașa pagubă am suportat-o noi, românii. Dar în anul de grație 2008 s-a întâmplat
ceva. Ceva legat de Ludovic Orban.

Actualul premier desemnat era în 2008 ministru al Transporturilor. În această
calitate a vrut să afle, după cum era și firesc, ce se întâmplă cu cel mai important
contract de infrastructură semnat de Guvernul României. Și astfel, printr-un ordin pe
care l-a semnat, a dat dispoziție Direcției Generale de Monitorizare și Control din
cadrul Ministerului să efectueze un studiu asupra stadiului lucrărilor de construcție pe
tronsolul 2B-Câmpia Turzii în raport cu sumele achitate de CNADR către Bechtel.
Acest studiu a fost realizat în perioada 21 februarie -18 aprilie și a fost parafat în data
de 9 mai. Și, atenție, controlul nu s-a efectuat decât pe un tronson de 54 de kilometri.
Ce a sesizat Corpul de Control?

Dezvăluirile făcute, documentate și prezentate de Corpul de Control erau de
natură să genereze un uriaș scandal. La data raportării, lucrările erau efectuate fizic
doar în proporție de 25,7% față de angajamentele asumate de Bechtel. CNADR, prin
adresa numărul DP1/155/04.03.2008 - DGAP nr. 69/04.03.2008 a prezentat fișa
acestei secțiuni și a rezultat că până la 31.12.2008 era exclus să mai poată fi finalizați,
așa cum scria în contract, cei 45 de kilometri de autostradă. Corpul de control a
menționat că, pentru a se încadra totuși în graficul lucrărilor, Bechtel ar fi trebuit să
intensifice săpăturile, acestea urmând să crească brusc cu 40% față de media
anterioară, iar cantitățile de structuri trebuia să fie mai mari cu 170%. Și acum, atenție
mărită. Același Corp de Control constată că Ministerul Transporturilor, prin CNADR, a
semnat un acord de modificare a contractului, prin care au fost plătite către Bechtel 70
de milioane de euro, în loc de 30 de milioane de euro și că a și fost achitată o sumă de
51 de milioane de euro, mai mare decât era prevăzut în contract. Scandalos! Exploziv!
Extrem de important pentru ministrul de atunci al Transporturilor Adică pentru Ludovic
Orban.

Ce s-a întâmplat cu acest raport? Care au fost consecințele acestor constatări
extrem de alarmante, efectuate de cea mai importantă structură de control din
subordinea ministrului? Absolut nimic. Revelațiile controlului au fost pur și simplu
îngropate. Într-un sertar.

Și acum, când am aflat de acest document, este firesc să-mi pun înterbarea  de ce
Ludovic Orban a ținut îngropat acest secret? Ce l-a determinat ca în 2008, în calitate
de ministru al Transporturilor, să îngroape un imens scandal? Și să nu dea curs unui
litigiu, care cu certitudine ar fi putut să conducă la despăgubirea statului român? Și, de
asemenea, la obligarea părții americane să-și respecte contractul? Presupun că, dacă
Ludovic Orban ar fi acționat în mod responsabil în calitate de ministru al
Transporturilor, am fi avut astăzi în stare de funcționare această Autostradă
Transilvania, atât de necesară statului român. 415 kilometri. Ce a fost la mijloc?
Neglijență criminală? Incompetență crasă? Un șantaj? O operațiune prin care un
demnitar al statului român a fost cumpărat de partea americană? E greu de răspuns.
Dar în loc de 415 kilometri, ne-am ales cu un tronson de numai 52 de kilometri,
Câmpia Turzii - Gilău și cu alți 64 de kilometri nefinalizați, Suplacu de Barcău - Borș. Și
cu o pagubă oficială de 526 de miloane de euro. După care, sub un alt ministru, în
2014, ce să vezi? Aflăm printr-un comunicat cât se poate de oficial că faimosul contract
Bechtel a dispărut. Curat murdar!
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 „Vă rugăm să NU deschideţi fişierele anexate“

Fan Courier avertizează asupra
unui atac de tip phishing

Fan Courier, liderul pieţei locale de curierat, a avertizat asupra unui
atac de tip phishing, o metodă online folosită pentru a sustrage bani,
parole sau alte informaţii personale. “Vă rugăm să verificaţi adresa de e-
mail de pe care primiţi informări legate de expediţiile FAN Courier şi să NU
deschideţi fişierele anexate. De data aceasta, adresa de e-mail folosită
seamănă în proporţie foarte mare cu una reală. Subliniem faptul că baza
noastră de date nu a fost afectată de această nouă tentativă de atac
cibernetic, datele fiecăruia dintre clienţii noştri fiind în siguranţă. Nu au
existat pierderi de date sau breşe de securitate”, este mesajul companiei.
Fan Courier recomandă să nu fie deschise fişiere primite prin e-mail decât
în cazul în care se cunoaşte sursa. Totodată, clienţii sunt avertizaţi să
evite accesarea „ofertelor irezistibile” primite în mediul online şi folosească
soluţii de securitate. Clienţii sunt rugaţi să verifice adresele de e-mail de
pe care primesc informări legate de expediţiile firmei de curierat şi să nu
deschidă fişierele anexate, deoarece sunt infectate cu troieni.

În noaptea de luni spre marţi

Fenomen astronomic vizibil
pe cerul din România

Uranus se va afla, în noaptea de luni
spre marţi, la “opoziţie”, respectiv în
partea opusă Soarelui văzută de pe
Pământ, planeta fiind vizibilă cu ajutorul
unui telescop sau a unui binoclu obişnuit,
în constelaţia Berbecului. Pe 28
octombrie, Uranus se va afla la “opoziţie”,
adică la 180 de grade de Soare, privind
de pe Pământ. Cu alte cuvinte, atunci,
Terra va trece mai mult sau mai puţin între
Uranus şi Soare, aşa cum se întâmplă în
fiecare an. Din România, planeta Uranus
va fi vizibilă în mare parte a nopţii de luni
spre marţi - între orele 19.08-04.49 -,
atingând cel mai înalt punct pe bolta
cerească în jurul orei 23.56. Întrucât Terra

se va afla în cel mai apropiat punct de
Uranus pentru anul acesta - mai precis în
decurs de 369,6 zile, în medie -, planeta
va apărea mai mare şi mai strălucitoare.
Pe parcursul săptămânilor care vor urma
opoziţiei, Uranus va atinge cel mai înalt
punct pe bolta cerească cu patru minute
mai devreme în fiecare noapte, rămânând
vizibil seara timp de câteva luni. Planeta
Uranus este a şaptea ca depărtare de
Soare şi a treia ca mărime din Sistemul
nostru solar. Distanţa dintre Terra şi
Uranus este de 2.700.000.000 de
kilometri, potrivit Observatorului
Astronomic “Amiral Vasile Urseanu” din
Bucureşti.

Uranus, raportat, ca dimensiune, la Soare


