Agenti principali de investigate LDICAR- EU
Scoala civica “ Ochiul de veghe al socetatii”
Durata de cursuri:
Fregventarea cursurilor – la zi
- seral
- fara fecventa
- perfectionarea la sistemul de invatamat
de la distanta, cursuri cu examen trimestrial ,simestrial, annual, final (ce se mai
poate adauga complectat)
CURSANTII:
Sunt membri LDICAR- EU s-au cetateni din tara s-au Europa care
devin membri LDICAR
Cursanti sunt repartizati (distribuiti) pentru cursuri la scoala de
centre, comitetele de conducere al filialelor si a centrelor din Romania si Europa
Dosarul se intocmeste conform prevederilor LDICAR- EU cerute de
catre CDNC si conducerea scolii
Dosarele se intocmesc pe cursuri de specialitate, agenti, inspectori
economici ,inspectori juridici ,observatori LDICAR etc. Dosarul trebuie sa aiba
recomandare comitetului de conducere al filialelor s-au al centrului LDICAR-EU
unde face activitate cursantul.Cursantul va obtine date exacte si documente
tipizate pentru intocmirea dosarului, pentru inscrierea la cursuri. Cursurile se
stabilesc pe o perioada de 6 luni, 8 luni, 1 an ,De analizat si se hotareste
stabilindu-se anul de curs pe luni ale anului scolar, septembrie, iunie ,iulie sau
decade scolare lunare ,trimestriale ,simestriale ,anuale.Cu stabilirea examenilor
de verificare si finale ale cursantilor.Cursurile se organizeaza pe categori de
cursanti
Agenti principali de investigatie LDICAR- EU(durata maxima de 8
luni,) se va stabili de catre CDNC si corpul didactic ,prin internet, invatamant la
distanta cu examene periodice si planificare materialului de studio pe etape.
Materia de baza pentru cursanti este legislatia LDICAR- EU
contributia socetati civice in socetate si pentru socetate,pozitia socetati civice
fata de politicul puteri si a pozitiei la nivel de politica nationala si europeana.
Socetatea civica, tamponul intre putere si opozitie, posibilitatea de
veghere si verificare a modului in care se cheltuiesc bani publicii si fondurile
europene
Posibilitatea de verificare si scutire a aplicari legislatiei in vigoare
nationala si europeanaPropuneri pentru o legislatie reala si adegvata, perioade
pe care o traieste natiunea Participarea socetati civile la problemele reale ale
natiunii, a calitati in problemele reale ale vieti contemporane
Scopul si mentinerea LDICAR- EU, privind pregatirea socetatii
civile. Este implicarea directa a fiecaruia cetatean pentru rezolvarea problemelor
personale s-au colective ale natiuni.
Prin pregatirea periodica pe categori de cursanti, agenti de
investigatii LDICAR, inspector de specialitate in domeni ,juristi ,economisti

pregatiti prin LDICAR, observatori LDICAR- EU ,sa poata participa efectiv (in
calitate de cetatean ,agent LDICAR, obsvator) la controale care se fac de catre
organismele abilitate ale statului. In dosare care vizeaza abuzurile, coruptia
evaziunea fiscala, folosirea ilegala si dubioasa, autoritatilor publice si europene (
anexam scopul si obectivele de pregatire a scolii civile).Agentii de investigatii vor
fii pregatiti pe mai multe domeni ( anexam scopul si obectivele de la pregatirile
scoli civile). Agent de investigatie financiar contabil, protectie sociala Sanatate si
munca,invatamant educatie cultura.Agentii din orice domeniu trebuie sa aiba o
pregatire medie si sa aiba o activitate minima de 6 (sase) luni in organizatia
LDICAR- EU sa aiba rezultate bune in cadrul filialei s-au centrului unde activeaza
sa aiba o conduita si o morala apreciata de catre membrii LDICAR- EU.S-ai
placa activitatea in cadrul LDICAR, si sa fie devotat demeniului de activitate pe
care il prefera si o doreste sa-l practice prin activitatea de agent LDICAR. Sa fie
constient ca este voluntar si ca face munca voluntara pentru comunitate si
natiune ,sa-si indeplineasca servicile cu dragoste si devotament uman.Sa
respecte legislatia LDICAR- EU si regulamentele speciale a agentului.
Sa respecte cu strictete si devotament hotararile centrelor de
conducere din care face parte si hotararile CDNC al LDICAR.Sa-si respecte
onorarea cuvantul dat, cauza reala si dreapta pentru care lupta sub emblema si
sigla LDICAR-EU
Agentul, inspectorul juridic LDICAR- EU pe langa atributile
agentului principal LDICAR- EU trebuie sa aiba o facultate de drept sa fie
cunoscator al legislatiei nationale si europene .Cursul de pregatire se stabileste
de catre directiunea scoli in cadrul CDNC –LDICAR-EU permanenta de cursuri
este de 8 luni la 1 an.
Tematica legislatiei LDICAR-EU si progama scoli civile care se
stabileste pentru perioada de curs. Cursurile se fac indentice cu agenti principali
la zi fara fregventa, seral s-au invatamant de la distanta, cu fixarea perioadei de
examinare si tematicile stabilite pentru verificarea insusirilor cursurilor preluate
fixaza directiunea scoli cu CDNC -LDICAR- EU, Agent inspector economic este
indentic cu totii agenti LDICAR- EU,trebuie sa aiba o facultate economica.
Observatori LDICAR- EU.
De ce se doresc observatori LDICAR-EU.Toate alegerile(indiferent
de ce natura) in Romania dupa revolutia din demebrie 1989 au fost manipulate,
fraudate si la cheremul unor grupuri politice care au avut bani. Toate alegerile au
fost la disputa observatorilor politici care au fost pusi in sectile de vot si au dirijat
voturile asa cum au avut misiunea) in favoarea partilor pe care le
reprezinta.LDICAR- EU doreste sa pregateaasca obsrvatori neutri LDICAR- EU
cu inalta responsabilitate morala, umana si sub sanctiunea legii care sa vegheze
sectiile de votare si orice alegeri, sa decurga real si drept.in sectiile de votare, sa
fie doar o comisie neutra si observatori neutri, fara observatori ai partidelor cei
care sunt in sectile de votare sa fie direct responsabili de rezultate reale a
voturilor cu aplicarea sanctiunilor legale ale legilor.

Cu riscul pentru observatory, insusirea legilor si a drepturilor a
obligatilor in sectile de votare, se pot face pe o perioada de 3- 4 luni se
stabilieste de catre directiunea scoli cu CDNC.LDICAR- EU.
Pe langa legislatia de observator acreditat, biroul electoral LDICAREU depune o mentiune pentru fiecare sectie de votare pentru garantie,
corectitudine a observatorului pe care il delega la oricare sectie de votare
nationala s-au europeana. Activitatea cursantilor scolii civile “Ochiul de veghe
LDICAR-EU”
La sesizarile care se depun la sediul central LDICAR- EU s-au la
oricare filiala s-au centru LDICAR- EU din Romania . europa, privind abuzurile,
coruptia, evaziunea sau orice caz care incalca drepturile omului a cetateanului
roman ,European, organizatia LDICAR- EU conform legislatiei LDICAR- EU
poate sa intreprinda investigatii pentru aflarea adevarului si dreptatii in baza
carora sa sesizeza organismele abilitare ale statului de drept din Romania si
europa (oriunde) .In toate cazurile care s-au sesizat. agenti LDICAR- EU au facut
investigatii asa cum au stiut. Nu au fost pregatiti. De cele mai multe ori
organismele statului (in special in cazurile grele cu fraude mari de coruptie (8o%)
facute de cei implicati politic) au manipulat cazurle au protejat infractori si au
denaturant adevarul si dreptatea s-au perdut bani si sau produs pagube mari
prejudici mari pentru stat si socetatea.
Dupa obsolvirea cu bine a cursantilor LDICAR- EU prin scoala
socetate civila “ochiul de veghe al socetatii” va delega agenti specializati care sa
asiste, sa vecheze modul in care se fac anchetele,stabilirea vinovatilor ,stabilirea
prejudiciului,recuperarea prejudiciului cauzat statului si cetatenilor cu pedepsirea
celor vinovati dupa examinarea pedepselor. Recuperarea si integrarea in
socetate a celor care au comis fapte responsabile, sanctionarea vinovatilor care
au fraudat, facilitat comiterea fraudelor si a infractiunilor de la sanctiuni
administrative si pana la penale,
Sustinerea,repunerea in activitate a obectivelor care au suferit pe
urma prejudicilor comise de cei vinovati prin faptele lor. Indepartarea din fuctii a
celor care au fost implicati in comiterea faptelor si a complicilor participanti la
prejudiciu.
Confiscarea averi a celor vinovati si a copiilor lor ,recuperarea
integrala la tot ce s-a distruns si prejudiciat.Formarea de comisii speciale reale
drepte care sa-si asume raspunderea pana la finalizare cazului cu repunerea in
activitate a obectivului prejudiciat. Raportarea si discutarea reala a cazurilor la
toate nivelele competente ale statului roman,parlamentul Romaniei si Europei
pentru stabilirea adevarului.Cine sunt cursanti scolii socetati civile “Ochiul de
veche “ abilitar civil). Membru LDICAR- EU cu o activitate de minim 6 luni in filiale
si centre din tara si Europa.Cetateni din tara si Europa care devin membri
LDICAR- EU isi fac perioada de activitate.
Cursurile sunt propuse de centrele de conducere al filialelor si
centrelor din Romania si Europa (se intocmeste un dosar de inscriere care se
depun documente tipizate) se depune la secretariatul CDNC sediul central
LDICAR- EU Lugoj- Romania cu cel putin 21 de zile inainte de data inceperi
cursurilor.

CONCURENTII” trebuie sa aiba o pregatire medie pentru agent
,observator si o facultate de drept si economica pentru inspectorul juridic si
inspector economic.
Observatori pot fi cu studii medii si orice facultate s-au pregatire
adegvata studiului (cursului).Detali pentru conditile de cursuri ,programul
cursurilor, tematica cursurilor ,examenile de verificare si finale se va stabili si
hotara de catre directorul scoli si CDNC LDICAR- EU prin comisii stabilite.
Cursurile au caracter permanent ,stabilite pe perioade de cursuri cu
examinare fixa la finalul perioadelor.Cursurile sunt voluntare se se fac de catre
voluntariat membrii LDICAR ,ele pregatesc socetatea civila pentru apararea
democratica a statului de drept ,apararea drepturilor omului, lupta impotriva
coruptiei si abuzurilor. Sprijin cat mai eficient in solutionarea problemelor sociale
la toate nivelele in baza legilor in vigoare nationale si europene a conventiilor
europene la care a aderat Romania.
Cursurile se organizeaza si pentru grupuri de cetateni din zona
filialelor si centrelor LDICAR- EU care doresc sa-si insuseasca cunostinte despre
legislatia LDICAR- EU a drepturilor omului si tematica scolii socetatii civile “ochiul
de veche al socetatii”.Cursurile se fac in localitatea care functioneaza filiala si
centru LDICAR- EU unde se solutioneaza astfel de cursuri din partea socetatii
civile din zona s-au se organizeaza de catre LDICAR- EU unde sunt
solicitanti.Cursurile se mai pot face si la locatia scolii LDICAR- EU din Lugoj,
Romania.Cursanti la astfel de cursuri vor primi certificate de cursant pentru
perioada cat a facut cursul si este folositor.In actiunile LDICAR- EU pentru
socetatea civila cat si pentru viitor cursantii ai scoli socetati civile,cursantii
scoli(agenti inspectorii care prin sanctiunea unui exament de final obtin
calicativele de bine foarte bine pentru examinul final de obsolvire a cursului pe
perioada fixate, 6 luni, 8 luni s-au 1(un) an primesc o diploma de absolvire a
cursului de specialitate ,valabil in Romania si Europa cat si o legitimatie speciala
cu drept de activitate la investigatile LDICAR
Cursurile (tip scoala) sunt gratuite, cursanti nu plateasc
cursurile,filialelelLDICAR- EU care propun si deleaga cursanti pentru cursuri pe
specialitate depun odata cu dosarul vizat si de comitetul de conducere (inclusiv
presedintele) suma de 100 una suta lei sprijin si sustinere.Centru de care apartin
cursantul delegat sustine cursantul cu 200 lei prin coperare si colaborare, se cere
primarilor din teritoriu unde sunt cursanti un sprijin pentru scoala. In limita
posibilitatilor Consiliul Judetean care au cursanti din zona lor tot prin colaborare
si sustine cursanti (cati au) cu o suma aprobata de catre presedintele consiliului
judetean cursantul de judet de regiune.Cursanrti au obligatia de a semna un cat
de obligatie de a face activitate de cel pentru 3- 5 ani in cadrul LDICAR oriunde
in Romania s-au Europa, nerespectarea actului obliga cursantul de a achita
cheltuielile care s-au facut cu pregatirea lui.Cursurile se predau de catre
profesori specializati pe domeni si institutii, profesori delegati de catre CDNC
Lugoj Romania in perioada 6 (sase) luni de cursanti si predarea cursurilor sunt
oferite de profesori colaboratori fara pretenti banesti(se asigura minimile chltuieli
transport ,masa dupa caz cazare) Fata de ceste actiunii scoala socetati civile
LDICAR se propune prezentul proiect pentru fonduri europene.Obtinerea

proiectului pune in lumina conditile reale de scolarizare educare si de informarea
reala a activitati unei scoli unice.moderne a socetati civile in Europa..LDICAREU apeleaza la toate filiale si centrele LDICAR pe care le detine in Europa de a
se implica in sustinerea activitati scoli socetati civile .LDICAR- EU din Romania si
Europa de a investi prin posibilitatiile si relatile pe care le au in tarile europene in
proiectul de sustinere al scolii Scoala socetati civile LDICAR- EU are ca scop
intarirea socetatii democratice pluraliste a drepturilor omului si a statului de drept
cu tendinta viabila a unui proces general de democratizare a dezvoltarii socetatii
civile si protectia drepturilor omului la nivel national si European. Scoala
desfasoara activitatea de sprijin si educare a scocetatii civile prin aderarea unor
practice democratice reale unde initiativele locale sunt inca slab reprezentate
scoala promoveaza o socetate deschisa stabila cu o buna colaborare de
guvernare reala democratica pentru prezent si viitor.O socetate civila care fie
activa in procesul democratic, participari permanente la evenimentele socetatii.
OBSERVATORII: LDICAR- EU,
Necesari la toate alegerile politice care au loc in Romania cat si
alegerile europene. La toate alegerile care s-au petrecut in perioada de la
revolutie din decembrie 1989 si pana in prezent ,au fost conflicte si
fraude,ilegalitatii ai votului real si drept. Partidele politice si-au organizat proprii
observatory, platiti, care au avut alte preucupari si miniuni nedrepte de a
indemna cetateni care si-au exprimat votul sa voteze partidul pe care il reprezinta
.Observatori care trebuia sa fie impartiali si drepti ei comit infractiuni si ilegalitati
(fiind platiti si manipulati pentru a obtine voturi).
Consideram ca observatori neutri, delegati in sectile de votare
instantaneu depun un juramant pe propria raspunde si cu aplicarea consecintelor
legilor avand calitate de membru LDICAR- EU (neutru fata de partidele ,s-ar
putea rezolva s-au reduce fraudele si ilegalitatile la vot, mai mult ar disparea
aglomerarile din sectile de votare care nu ar mai avea un numar mare de
observatori politici .In sectiile de votare ar fii doar presedintele de comisie
delegat fiecarui sectie de votare si obsevatorul legal constituit si delegat fara
partid.Cheltuielile ar fi reduse si prezenta si siguranta voturilor pentru fiecare
sectie de votare ar fi sigura reala si dreapta pentru observator LDICAR- Eu
scoala socetati civile:” Ochiul de veghe”, pregateste observatori neutri pentru
toate nivelele de alegeri si instruieste observatori neutri nationali si
europeni.Cursurile sunt intre 6 si 8 luni, pregatirile se fac la curs, seral fara
fregventa, invatamant de la distanta. Cursurile nu se platesc cursanti respecta
programul scoli.
Finalizarea cursurilor se obtine printr- un examin final al
cursurilor.La terminarea scoli cursanti vor primi legitimati speciale si diplome
validate la nivel national si europena,
Condiiile de inscriere:
Sunt indentice cu conditile agentilor si a inspectorilor LDICAREU.In plus observatori nu trebuie si nu pot sa faca parte din nici un partid politic
sa fie reprezentanti al socetati civile, membru LDICAR- EU.

