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Escrocheria EUROCOMUNICARE: Maculatura
oficiala prin care s-au decontat cele doua
milioane de euro
DNA, mai poate sa ii ia? Documentele prezentate de Strict Secret ar trebui sa
duca la sesizarea din oficiu a procurorilor anticoruptie.
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Prin cele doua anchete (AICI siAICI) mustind de date si detalii, Strict Secret a demonstrat la finele
lui 2021 ce ciordeala pe bani publici au fost in stare sa puna la cale o clica de „reprezentanti ai
societatii civile” militarizate, cu jurnalistul-facturist Radu Tudor in frunte, secondat de acoperita
Alina Bargaoanu, presedinta de azi a ONG-ului Eurocomunicare, cu care Secretariatul
General al Guvernului (SGG) a semnat un contract „pe direct” de peste 2 milioane de euro
pentru o asa-zisa „strategie de comunicare guvernamentala”. De fapt, pentru a promova
vaccinarea, un esec al Guvernului Romaniei.
Adevaratul jurnalist de investigatii nu isi uita subiectele si le urmareste in timp. Noi nu am uitat ca
scandalul Eurocomunicare s-a terminat cu o suspecta liniste media si astazi o sa punem marile
intrebari. Avem si de ce sa le punem, am pus mana pe hartiile cu care Eurocomunicare si-a
justificat foarte simplist incasarea avansului de peste un milion de euro, hartii fara valoare, trase
la imprimanta, cu care va „deconta” si restul sumei pana la 11,6 milioane de lei.
Spuneam acum doua luni ca pentru acest proiect de 2 milioane euro s-au premeditat lucruri. El a
fost gandit undeva, in niste „laboratoare” care nu au de-a face cu transparenta si alocarea corecta
a resurselor statului. Am si o dovada in acest sens, culmea care nu vine de la un oficial al PNL,
desi contractul cu ONG-ul Eurocomunicare a fost semnat si alocat in decembrie 2020 cand PNL

se juca cu butoanele tarii.
Dovada premeditarii unui asemenea proiect vine chiar din gura unui membru de top al
PSD – Alexandru Rafila, astazi ministru al Sanatatii care, cu cateva luni inainte de alocarea
proiectului, a indicat-o pe Alina Bargaoanu, presedinta de azi a ONG-ului Eurocomunicare
drept persoana care, spunea Rafila in noiembrie 2020, este cea mai capabila sa conduca
Strategia de Comunicare a necesitatii vaccinarii din partea guvernului.
De unde stia Rafila, un PSD-ist de rang inalt, ca va exista un proiect de comunicare
guvernamental in valoare de 2 milioane euro? si de unde stia Rafila ca Alina Bargaoanu
trebuia sa se ocupe de el?
Contractul dintre SGG si Eurocomunicare a fost semnat in pragul Sarbatorilor, in 17 decembrie,
„ca hotii”, si nu a mai fost niciodata afisat pe site-ul SGG, asa cum se intampla, de obicei, cu toate
contractele.

Dar intrebarea cea mai cea este alta:pe ce dracu’ s-au tocat si se vor toca de catre ONG-ul
Eurocomunicare pana in 2023 cele 11,6 milioane de lei?
O suma imensa! Ca sa va dati seama de anvergura ei pentru piata de media, Eurocomunicare a
halit din pix echivalentul a 70 la suta din bugetul anual pe 2020 al Prima TV.

De la inceperea „proiectului” si pana azi, nu s-a intamplat mare lucru. De fapt, nici macar mici
lucruri nu s-au intamplat. Dovada? Doua tristeti de conferinte pe Zoom si cam… atat.

Publicam in exclusivitate anuntul dosit pana acum al SGG in care era anuntat marele „castigator”
al celor 2 milioane de euro. Dupa cum observati, SGG a primit doar o singura oferta de
parteneriat. Aia care trebuia. Adica de la Eurocomunicare.

Am pus mana si pe „documentele justificative” emulate de asociatia Eurocomunicare pentru a
incasa camionul de bani publici. Daca ceea ce va arat mai jos nu e de competenta DNA,
inseamna ca mi-am pierdut flerul de jurnalist de investigatii, acumulat in cei 24 de ani de presa.
Practic, „echipa” Eurocomunicare si cei din SGG au incropit niste foi pe care le-au umplut
cu cuvinte pompoase si goale, un soi de limbaj de lemn bugetofil, le-au atasat la dosarul
de decontare si da-i, sa mearga!
si asta nu e totul. Dar pana sa va prezint „sheet-ul” cu justificarea cheltuielilor, aruncati o privire
peste bla-bla-urile lui Radu Tudor si ale AlineiBargaoanu, ca sa vedeti cum au creat ei o
comunicare guvernamentala atat de buna, incat astazi, peste 60% dintre romani cred ca
pandemia de Covid19 a fost provocata de elitele globale pentru a impune controlul asupra
populatiei lumii. in plus, aproape 30% dintre ei cred ca exista un plan la nivel global pentru
implantarea de cipuri prin vaccinare, potrivit capitolului sapte alsondajului de opinie intitulat
„Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si
fenomenului stirilor false” realizat de realizat de INSCOP Research in parteneriat cu Verifield la
comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group.

Pai, daca procentul de mai sus e rezultatul trist al strategiei guvernamentale, nu ar trebui ca DNA
sa opereze niste arestari?

Ce ati citit mai sus se numeste „hotie pe fata”. in numele unor pretinse „actiuni” si „activitati”, la
momentul decontarii nerealizate, SGG a incarcat conturile ong-ului Eurocomunicare cu milioane
de lei. in mod absolut cinic, au fost asternute pe hartie sondaje de opinie, studii cantitative,
despre care habar nu avem daca s-au facut in 2021, caci sigur nu au fost publicate pe site-ul
Eurocomunicare si nici pe site-ul SGG. Oricum, admitand ca au fost efectuate macar o parte,
TOT ce scrie in hartiile de mai sus e extrem de putin pentru suma imensa platita. Cine si-a bagat
in buzunare milioanele de euro?
Ia priviti mai jos un alt set de blabla-uri. Sunt documente oficiale de la dosarul SGG pe care Strict
Secret le-a consultat in mare… secret. Caci erau bine dosite in institutie. Dar asta nu e totul.

Am pus mana si pe raportul financiar inaintat de Asociatia Eurocomunicare catre SGG pentru
deconturi. Mamma mia, pai, e festival de aruncat banii pe geam. Radu Tudor si AlinaBargaoanu,
precum si „echipa” Eurocomunicare, s-au dat in stamba rau de tot cu banii publici si europeni:
mobilier de zeci de mii de euro, telefoane mobile, calculatoare scumpe, servicii de arhivare
de zeci de mii de euro (n.r. – sa arhiveze ce?), salarii de sute de mii de lei acordate
„expertilor”, zeci de mii de euro tocati pe „publicitatea” proiectului!

Pentru dumneavoastra, am facut si cateva capturi ale celor mai interesante „decontari”:

Haita de „experti” nimuruci condusa de Radu Tudor si Alina Bargaoanu va incasa echivalentul a
4560 de salarii pe economie. Pentru trei bla-bla-uri, doua conferinte penibile pe Zoom si niscaiva
hartii ridicate la rang de „deconturi”.
Nu exista pe 2021 vreo initiativa publica a ONG-ului Eurocomunicare prin care sa ni se fi aratat si
noua, fraierilor ce compunem opinia publica, ce au facut cu acesti bani, in ce s-a materializat mai
„la concret” strategia de comunicare „croita” pentru Guvernul Romaniei.
Dar banii s-au platit.

NOTA:
Daca te intereseaza sa ma sustii ca jurnalist, sa vezi cum gandesc si cum scriu, daca te
intereseaza ce se va intampla cu lumea asta mare din care si tu faci parte, comanda-ti cartea
mea de pewww.liviualexa.com
Strict Secret este un site cu dezvaluiri adevarate, am dovedit asta inca de la inceput, si ne vom
construi foarte repede reputatia deziar al adevaratelor secrete.
SuntLiviu Alexa, jurnalist clujean, unul de “provincie”, dar am dat lovituri mari de presa la viata
mea: dezvaluirile despre pedofilul Cristian Pomohaci, dezvaluirile despre afacerile de milioane
ale DELTAMED, firma prietenului drag al lui Raed Arafat, care ia toate licitatiile pe ambulante din
Romania, dezvaluirile despre adulterul lui Ciprian Marica la un hotel din Cluj-Napoca, eu v-am
dezvaluit aici cum a incercat generalul Gabriel Oprea sa o violeze pe procuroarea Laura Codruta
Kovesi,asa ca merita sa urmariti proiectul meu editorial, Strict Secret.
Nu iti cer bani ca sa citesti anchetele mele, stiu ca te doare in cot de jurnalisti; noi, jurnalistii,
contam pentru tine doar daca subiectul iti e pe plac. Nu iti cer sa donezi bani, fiindca stiu ca nu o
sa o faci, n-ai facut-o nici in cazul Recorder, nici in cazul Rise Project. Esti doar un alt roman ce
va citi gratuit munca mea si va trece la un alt site.
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