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Directorii teatrelor și muzeelor de la Ministerul Culturii, la Guvern

O situaţie disperată

Naval Group, câștigătoare
Asocierea dintre compania franceză
Naval Group și Șantierul Naval Constanța a
câștigat licitația pentru furnizarea de corvete multifuncționale.

O delegație de directori
din instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii
a fost primită în cursul zilei
de marți, 2 iulie, la Palatul
Victoria de către premierul
Viorica Dăncilă, „pentru deblocarea situației fără precedent cu care se confruntă”.

Ion Caramitru și mai mulți
directori de instituții culturale, primiți la Palatul Victoria
de premierul Viorica Dăncilă,
anunță un comunicat al Teatrului Național București. Întâlnirea are loc ca urmare a unei
solicitări scrise, trimisă zilele
trecute Guvernului României.
Din delegație vor face parte: Ion Caramitru - Manager
general al Teatrului Național
„I.L.Caragiale” din București,
Andrei Dimitriu - Director General al Filarmonicii „George
Enescu”, Bianca Ionescu - manager al Teatrului Național de
Operetă și Musical „Ion Dacian” și Călin Dan - Manager
general al Muzeului Național
de Artă Contemporană.
Această întâlnire are loc în
urma apelului lansat de mai
multe instituții de cultură din
România, în urma reducerii
bugetelor, fapt care a dus la
blocarea parțială a activității
acestora, dar și la concedierea
unor colaboratori. Numai în
cazul Teatrului Național din
București, bugetul a fost scăzut cu două milioane de lei la
capitolul „Bunuri si servicii”,
suma capitolului bugetar „Venituri proprii” fiind mărită cu
aproximativ un milion de lei.
Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc după discuțiile
pe care o delegație numeroasă
de directori din instituții de
cultură le-a avut, pe 19 iunie,
cu ministrul Culturii, Daniel
Breaz, „dialog care nu a dus la
nicio concluzie”, spun cei de la
Teatrul Național.
În cursul zilei de astăzi,
mai mulți reprezentanți ai
instituțiilor de cultură din toată țara au fost invitați la o audiere cu membrii Comisiei pen-

Duminică după-amiază, câteva sute de persoane, printre ele legende ale scenei româneşti,
au protestat în faţa Guvernului
tru cultură, arte și mijloace de
informare în masă din Camera
Deputaților.
Duminică după-amiază, câteva sute de persoane, angajați
ai mai multor instituții de cultură, dar și artiști independenți,
s-au adunat într-un miting
de protest în fața Guvernului
României, solicitând deblocarea posturilor și revenirea la
bugete care să permită buna
funcționare a instituțiilor.
Ion Caramitru, managerul
general al Teatrului Național
din București, își exprimă
speranța unei bune întâlniri
cu reprezentanții Guvernului,
pentru deblocarea situației fără
precedent cu care se confruntă
în acest moment atât cel mai
important teatru din România,
dar și celelalte instituții din
subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Un control inchizitorial

Ion Caramitru, directorul Teatrului Național din
București, a declarat, marți,
la ieșirea din Guvern unde s-a
întâlnit cu premierul Viorica
Dăncilă, că a cerut demisia
ministrului Culturii, Daniel
Breaz. Caramitru compară un
eventual control la TNB cu
Inchiziția.

„Am fost puși în situația de
a primi un buget neîndestulător și în situația de a nu mai
putea plăti diferite cheltuieli
care sunt inerente, și în cazul
Teatrului Național de a pune pe
liber 54 de angajați. I-am spus
doamnei prim-ministru pe repede-nainte, pentru că dânsa
avea o întâlnire importantă și
ne-a promis, fiind de față și ministrul Eugen Teodorovici, că
săptămâna viitoare, după ce va
face analiza lucrurilor pe care
noi le-am prezentat, ne va chema din nou să spună ce soluții
a găsit. În ceea ce mă privește,
am cerut demisia domnului
ministru Breaz, pentru modul inoportun de preocupare
față de instituțiile noastre și
de modul de expunere publică
a frustrărilor domniei sale”, a
declarat, marți, Ion Caramitru,
directorul Teatrului Național
din București.
Caramitru mai susține că s-a
simțit amenințat public atunci
când ministrul Culturii, Daniel
Breaz, a declarat că va trimite
un control la TNB.
„A fost suficient ca să deschid gura ca să cer explicații
pentru lipsa de buget, ca să fiu
amenințat cu Corpul de Control al ministrului. Așa ceva
este inadmisibil. Toată presa

Construirea corvetelor militare

este plină de faptul că Ion Caramitru va fi anchetat de Corpul de Control, ca și când până
acum nu am fost anchetat în
fiecare an de Curtea de Conturi (...) Este ca și cum trimite
Inchiziția, să verifice anumite
nereguli de ordin religios. Seamănă cu ce se întâmpla înainte
de 1989, când la sesizarea unui
grup de tovarăși se făcea un
control la instituția respectivă
și se găsea tovarășul director
a fi vinovat de ceva”, susține
Caramitru.
Și directorul Teatrului de
Operetă a fost prezent la întâlnirea de marți de la Guvern, și
spune că din cauza faptului că
s-a tăiat din buget, multe spectacole vor fi amânate.
„La Teatrul de Operetă problema este mai complicată,
câtă vreme teatrul are nevoie
de o autorizație de funcționare,
care trenează de ani de zile.
Nu putem face închirieri și
veniturile proprii (...) Unul
dintre spectacole, premiera de
la sfârșit de iunie s-a mutat în
octombrie, iar ce trebuia să
facem în octombrie s-a mutat
pentru 2020”, a declarat Bianca Ionescu, director al Teatrului „Ion Dacian”. n

Surse oficiale au declarat pentru Mediafax
că asocierea dintre compania franceză Naval
Group și Șantierul Naval Constanța a câștigat
licitația pentru furnizarea de corvete, anunțul
fiind făcut de Romtehnica SA, compania care a
organizat licitația pentru corvetele militare.
Ministerul Apărării Naționale a primit
oferte, în cadrul acestei licitații, din partea
companiei olandeze Damen, a firmei italiene
Fincantieri şi a Grupului Naval din Franţa.
Licitația a fost întârziată după ce procedura
de achiziție a corvetelor multifuncționale a
fost suspendată în ianuarie de către Ministerul Apărării Naționale (MApN) după ce
Șantierul Naval Constanța (SNC) a acționat în
instanță Guvernul și MApN, cerând anularea
licitației privind programul de înzestrare cu
corvete multifuncționale. O lună mai târziu,
reprezentanții Șantierului Naval Constanța au
anunțat că renunță la procesul intentat Guvernului și Ministerului Apărării Naționale,
prin care solicitau anularea licitației privind
programul de înzestrare cu corvete multifuncţionale. Programul în valoare de 1,6 miliarde de
euro (1,85 miliarde de dolari) acoperă achiziţionarea a patru corvete, precum şi modernizarea
sistemelor de luptă ale fregatelor Regina Maria
şi Regele Ferdinand. n

Tânăr prins în flagrant

Narcotice la festival
Un bărbat de 22 de ani din Mangalia a fost
prins de polițiști cu sute de grame de droguri în mașină. Acesta a fost reținut și va fi
prezentat instanței cu propunere de arestare
preventivă.
Surse din rândul anchetatorilor spun că
bărbatul se pregătea să vândă drogurile la
un festival de pe litoral. Potrivit polițiștilor
constănțeni, tânărul de 22 de ani a fost oprit în
trafic, luni, la intersecția Drumului Național
39 cu Autostrada A4. Polițiștii au găsit în
mașina acestuia 502 comprimate de ecstasy,
472 de grame de amfetamină, 374 de grame de
MDMA, 0,5 grame de ketamină și 1,4 grame
de cocaină. La percheziţia de la domiciliul
tânărului anchetatorii au găsit 668,3 grame de
amfetamină, 42,4 grame și 20 de comprimate
de MDMA, 9,8 grame de ketamină, 79,8 grame
de canabis, 2 grame de hașiș, un cântar, 2
grindere, un laptop, un telefon mobil, precum
și 8.450 de lei și 160 de euro. n

