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1 milion de euro
5 daune pentru
victimele maidanezilor din Râmnic

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
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2 Consiliul Judeþean Dolj

ADMINISTRAÞIE
de Octavia Hantea

P

otrivit preºedintelui
Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa,
bugetul anului 2017 este cu
cinci procente mai mare decât cel aferent anului trecut.
„Ne-am întâlnit pentru a vã
prezenta schematic câteva
dintre investiþiile pe care
Consiliul Judeþean Dolj le va
face în cursul acestui an ºi sã
vorbim despre bugetul din
acest an. Acesta urmeazã a fi
pus în dezbaterea consilierilor judeþeni în data de 30 martie a.c. În legãturã cu bugetul, suma nu este foarte generoasã. Sigur cã regiunea are
nevoie de foarte mulþi bani,
judeþul Dolj de asemenea, dar
ne vom adapta. Vorbim despre un buget situat la nivelul celui de anul trecut, cu 5%
mai mult. Vor fi asigurate toate instituþiile din subordinea
CJ Dolj ºi în mod special Direcþia Generalã de Protecþie a
Copilului Dolj”, a declarat
Prioteasa.

Sãnãtatea,
domeniul prioritar
Legat de investiþii, toate lucrãrile demarate în perioada
trecutã vor fi duse la bun sfârºit, administraþia judeþeanã
asigurând toþi factorii necesari pentru acest lucru. „Rã-

a repartizat bugetul
pentru anul în curs
Ducerea la bun sfârºit a proiectelor demarate,
reabilitarea ºi extinderea Clinicii de Oncologie
ºi Dermatologie, reamenajarea Spitalului Leamna, extinderea reþelei de protecþie ºi asistenþã
socialã, îmbunãtãþirea condiþiilor de transport
în anumite zone ale judeþului, continuarea
proiectului de deºeuri ºi a celui de apã, acestea
sunt o parte dintre investiþiile pe care reprezentanþii Consiliului Judeþean Dolj ºi le-au propus
pentru anul în curs. Aceºtia vor continua ºi
atragerea fondurilor europene, declarându-se
mulþumiþi de ceea ce au reuºit sã facã în perioada 2007-2017, când au atras nu mai puþin de
300 de milioane de euro, bani nerambursabili.
mân ºi o serie de bani pentru investiþii. În continuare, ne dorim
sã ne îndreptãm cãtre unul dintre sectoarele pe care le considerãm prioritare, respectiv cel
al sãnãtãþii. Trebuie sã avem
grijã ca cetãþenii sã resimtã cã
o parte dintre banii publici le
revin dumnealor. Astfel, jumãtate din buget, din suma alocatã CJ Dolj, va fi direcþionatã
sãnãtãþii. La fel de imporante
sunt ºi celelalte sectoare, aºa
cum am dovedit de fiecare datã.
O altã abordare pentru anul în
curs este aceea potrivit cãreia

investim în tot ceea ce am început. Astfel, toate investiþiile începute vor fi finanþate pentru a
putea fi duse la bun sfârºit.
Amintim aici Clinica de Cardiologie Intervenþionalã, unde lucrurile se rotunjesc în acest
moment ºi sperãm ca în vara
acestui an sã fie gata. Mai avem
extinderea UPU ºi, potrivit ultimelor discuþii cu constructorul, sunt ºanse ca pânã la finele
acestui an sã finalizãm ºi aceastã investiþie. În plus, mai vrem
sã abordãm Spitalul Clinic Judeþean Craiova. Mai sunt patru
etaje de reabilitat ºi de adus
la standarde omeneºti. Continuãm cu partea de ambulatoriu, începând efectiv sã se
lucreze pe noua legislaþie de
pompieri, adicã se fac conexiunile, ieºirile suplimentare
pe scãri”, a completat preºedintele CJ Dolj.

Publicitate

Reabilitãri majore
la Oncologie

29 martie - 4 aprilie 2017

Vestea bunã pentru cei care
lucreazã la Clinica de Oncologie ºi pentru cei care, cu
pãrere de rãu, sunt obligaþi sã
beneficieze de aceste servicii, clãdirea în cauzã va fi
extinsã ºi reabilitatã. „Ca
obiectiv nou avem o abordare pentru Clinica de Oncologie. Se impune acest lucru,
fiind cunoscute neajunsurile
de acolo. Avem în plan reparaþii capitale ºi extinderi la
actuala clãdire, investiþia urmând sã conducã la dublarea
suprafeþei spaþiilor destinate
clinicii de Oncologie ºi Der-

matologie. Suma prevãzutã în
acest sens este de 500.000 de
lei. În plan mai sunt ºi dotãri
pentru spital, acolo unde este
nevoie. Ne vom îndrepta cu
foarte multã forþã cãtre Spitalul
din Leamna, un spital foarte
vechi unde se impun o serie de
reabilitãri. Nimic din ce este
acolo nu mai corespunde normelor actuale. Intervenim cu un
proiect ºi aici, atât interior cât
ºi exterior. Ne vom implica pe
cele ºapte centre medico-sociale, în special la Sadova. Aici
vom extinde centrul ºi îl vom
dota pentru cã nu s-a fãcut acest
lucru acolo”, a mai spus Prioteasa.

Se extinde reþeaua
de protecþie ºi
asistenþã socialã
Administraþia judeþeanã nu va
abandona nici proiectul de deºeuri ºi nici pe cel referitor la
apã ºi canalizare. „Vom continua ºi proiectele foarte mari, din
punct de vedere financiar, cele
realizate cu bani europeni ºi
anume masterplanul de deºeuri
ºi cel de apã ºi canalizare. Aºteptãm sã le vedem terminate ºi
acest lucru se va întâmpla cu
siguranþã. Totodatã, CJ Dolj are

în vizor ºi extinderea reþelei
DGASPC Dolj. Vom crea
centre pentru aceste persoane în Segarcea, Cãlãraºi, Ciupercenii Noi. De asemenea,
vor urma reabilitãri ºi la unitãþile DGASPC din Craiova,
acolo unde este cazul. Aºteptãm ºi fondurile europene sã
vedem încotro ne îndreptãm”, a conchis Prioteasa.

Cu ochii pe bani
europeni
Din vizorul administraþiei
judeþene nu lipsesc nici investiþiile în infrastructura rutierã, lucrãrile la anumite drumuri judeþene continuând ºi
în 2017. De pe listã nu lipseºte nici Aeroportul Craiova, CJ Dolj lucrând la douã
proiecte cu finanþare nerambursabilã. Legat de finanþarea europeanã, CJ Dolj a atras
sume de bani importante în
cei 10 ani de când a avut la
dispoziþie aceastã posibilitate. Potrivit reprezentanþilor
CJ Dolj, instituþia ar fi avut
nevoie de aproximativ 30 de
ani pentru a asigura, din surse proprii, finanþarea investiþiilor pentru care au fost
obþinute fonduri europene în
perioada 2007-2017.
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE

Primãria îºi face
propriul ADR
de Nicuºor Fota
nfiinþarea noii structuri este
supusã votului consilierilor
locali craioveni la ºedinþa
din 30 martie. „Art 1. Se aprobã constituirea structurii cu rol
de Autoritate Urbanã la nivelul
Polului de creºtere Municipiul
Craiova, organism care va fi
parte integrantã din sistemul de
management ºi control al Programului Operaþional Regional
2014-2020, îndeplinind rolul de
Organism Intermediar secundar
(de nivel II). Art.2. Se mandateaza Primarul Municipiului
Craiova sã semneze Acordul de
delegare a atribuþiei de selectare strategicã a fiºelor de proiecte propuse spre finanþare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltãrii urbane durabile
a Programului Operaþional Re-

Î

Rãzmeriþa
pãrinþilor
pe culoarele
Grãdiniþei
„Phoenix“
Scandalul de la Grãdiniþa
cu Program Prelungit „Phoenix“ din cartierul craiovean
Craioviþa devine, pe zi ce trece, singura certitudine care
caracterizeazã mandatul interimar al inspectoarei generale Sunã. La începutul acestei
sãptãmâni, s-a mai consumat
un episod din aceastã telenovelã care pune la grea încercare nervii tuturor angajaþilor
unitãþii de învãþãmânt. Un
grup numeros de pãrinþi, deranjaþi de faptul cã noua diwww.indiscret.ro

Potrivit unui proiect, pe ordinea de zi a ºedinþei
de consiliu local programatã la finele lunii
martie figureazã ºi înfiinþarea unei noi entitãþi
cu rol important în accesarea fondurilor europene. Autoritatea Urbanã va deveni organism
intermediar secundar, la iniþiativa Ministerului
Dezvoltãrii ºi a Autoritãþii de Management
pentru Programul Operaþional Regional 20142020, program care are alocat pentru polul de
creºtere Craiova o sumã de peste 47 de milioane de euro.
gional 2014-2020, prevãzut în
anexa nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.3. Se aprobã Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a
Autoritãþii Urbane, prevãzut în
anexa nr.2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.4. Se mandateazã Primarul
Municipiului Craiova sã desemneze prin dispoziþie membrii

Autoritãþii Urbane, din reprezentanþi ai aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova”, se aratã în proiectul de hotãrâre aflat pe ordinea
de zi a ºedinþei de consiliu local. Pentru exerciþiul financiar
curent al UE, edilii craioveni au
posibilitatea de a atrage prin
POR aproape 48 de milioane de
euro. „Bugetul repartizat Polu-

lui de creºtere Craiova pentru
Axa 4 – dezvoltare urbanã durabilã – este de 47,91 milioane
euro, din care aproximativ 39
milioane euro pentru prioritatea
de investiþii mobilitate urbanã”,
se aratã în raportul întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova.

Arbitru de proiecte
Potrivit documentaþiei înaintate consilierilor locali, Autoritatea Urbanã va avea rolul de a
prioritiza ºi selecta proiectele
aferente SIDU (inclusiv proiecte din PMUD) finanþabile în
perioada 2014-2020 prin intermediul Axei prioritare 4 a POR
2014-2020. Pornind de la lista
de proiecte intermediare/portofoliul de proiecte al SIDU ºi de
la fiºele de proiecte, Autoritatea Urbanã va identifica, în li-

de Dolj
Dolj
Indiscreþii
Indiscreþii de
rectoare a grãdiniþei „a pitrocit“
schimburile pentru îngrijitoare,
au luat cu asalt instituþia, solicitând revenirea la normalul cu
care erau obiºnuiþi. „Pe noi nimeni nu ne consultã?!? E vorba de copiii noºtri, doamna directoare! În grãdiniþa ei ar trebui sã constituie prioritatea, nu
rãfuielile dumneavoastrã personale!“, i-au reproºat pãrinþii revoltaþi directoarei Dãogaru.
„Rãmâne cum am stabilit“, lear fi spus directoarea pãrinþilor,
lãsându-i cu buza umflatã. Alo,
doamna Craioveanu, acolo, la
Bucureºti, pe culoarele Senatului, cumetriile au vreo limitã?

Giugea, peºtele
ºi Marcea
E vânzolealã mare prin birourile noului ºi marelui Partid
Naþional Liberal. Fix la sfârºitul sãptãmânii, „dreptacii“ îºi
vor alege preºedintele la municipiu. Senatorul Oprea ºi deputatul Stroe au fost primii care ºiau depus candidaturã, însã, pe
turnantã, Marcel Marcea, pedelist de frunte ani la rând, este
gata sã le fure preºedinþia celor
doi. Înscrierea sa în aceastã cursã l-a luat prin surprindere pânã
ºi pe „capo di tutti capi“ Nicolae Giugea care, neplãcut sur-

prins cã un suspus îndrãzneºte
sã-i dea planurile peste cap, l-a
gratulat din scurt pe Marcel: „Ai
creier cât un peºte!“ Nici micuþul, la stat, penelist nu a rãmas
dator: „Nicule, când voi deschide eu gura, te trezeºi din beþia
puterii! Aºteaptã ºi vei vedea
duminicã!“ Machia, vom vedea
ceva duminicã?

Deþinuþii de la
Pelendava, plimbaþi
prin policlinici de
frica televiziunii
Se aude cã, la începutul lunii martie, mai mulþi deþinuþi ai

mita alocãrilor disponibile, proiectele finanþabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR în
perioada 2014-2020. Autoritatea Urbanã „aplicã metodologia
ºi criteriile pentru selectarea
strategicã a fiºelor de proiecte
din Strategia Integratã de Dezvoltare Urbanã a polului de
creºtere Craiova, inclusiv din
scenariul selectat din Planul de
Mobilitate Urbanã Durabilã a
polului de creºtere Craiova, cu
respectarea metodologiei ºi a
criteriilor de selectare strategicã aprobate de CMPOR; asigurã cadrul organizatoric, procedural ºi metodologic, conform
dispoziþiilor regulamentelor europene ºi legislaþiei naþionale
relevante, în acest sens, beneficiind, din partea AMPOR, de
îndrumare metodologicã ºi asistenþã de specialitate necesare
elaborãrii manualelor de proceduri interne ºi derulãrii activitãþilor specifice AU; organizeazã procesul de selectare strategicã a fiºelor de proiecte la nivel local ºi asigurã transparenþa ºi imparþialitatea acestuia, în
conformitate cu prevederile
procedurale, cu prevederile
Documentului cadru de implementare a dezvoltãrii urbane
durabile – Axa prioritarã 4 Sprijinirea dezvoltãrii urbane durabile ºi/sau ale ghidurilor specifice elaborate de AMPOR ºi rãspunde de desfãºurarea acestui
proces. Selectarea fiºelor de
proiecte se realizeazã în baza
metodologiei furnizate prin
Documentul cadru de implementare a dezvoltãrii urbane
durabile – Axa prioritarã 4 Sprijinirea dezvoltãrii urbane durabile”, se aratã în proiect.
Penitenciarului Pelendava ar
fi fost transportaþi la Policlinica ELGA din Craiova, nu
pentru cã ar fi fost bolnavi,
ci pentru a nu fi gãsiþi de o
echipã a unui post de televiziune naþional care obþinuse
accesul în unitate. Astfel,
pentru ca respectivii deþinuþi
sã nu aibã ocazia sã vorbeascã în faþa camerelor despre
anumite realitãþi, presãrate
cu cotizaþii calculate în euro,
conducerea penitenciarului a
decis sã-i trimitã într-o scurtã cãlãtorie. Aºa se face cã,
din cei ºase deþinuþi scoºi la
plimbare, în faþa medicilor
au ajuns doar doi. Restul sau ales doar cu câteva ore de
libertate privitã pe geamul
dubei!
29 martie - 4 aprilie 2017

4 Oltchim, încã trei luni

SPECIAL

Termenul pentru
depunerea ofertelor
angajante a fost
prelungit pânã la 26
iunie 2017
de Marielena Popa

T

ermenul limitã pentru
depunerea ofertelor
angajante în vederea
cumpãrãrii combinatului Oltchim din Râmnicu Vâlcea a
fost prelungit pânã la data de
26 iunie 2017, potrivit unei
adrese a Oltchim SA cãtre
Bursa de Valori Bucureºti
(BVB).

de incertitudine

”Ca urmare a solicitãrilor primite de la participanþii la procesul de vânzare a pachetelor de
active ale Oltchim SA, precum
ºi din cauza complexitãþii proiectului, s-a decis extinderea
termenului limitã de depunere
a ofertelor angajante pânã la
data de 26 iunie 2017”, a anunþat compania din Râmnicu Vâlcea în acest document, emis în
data de 28 martie a.c.
Iniþial, investitorii interesaþi
trebuiau sã depunã oferte definitive pânã la data de 24 martie, ei aflându-se în faza de due-

dilligence (audit aprofundat)
la Oltchim.

zare prevedea transferul activelor ºi activitãþii actuale pe Oltchim SPV (o societate fãrã datorii, 100% deþinutã de Oltchim
SA ºi destinatã a fi vândutã unui

Preþul de vânzare:
cel puþin 307
milioane euro

investitor).
Potrivit administratorilor
judiciari, existau însã în procedura de vânzare inclusã în
acest plan iniþial elemente
compatibile cu continuitatea
economicã. Aceasta ar însemna o extindere a recuperãrii
ajutorului de stat de la potenþialii cumpãrãtori, ceea ce ar
fi în contradicþie cu principiul
discontinuitãþii economice
solicitate de Uniunea Europeanã. Efectul ar fi fost o posibilã retragere a potenþialilor
investitori care ar considera
tranzacþia de achiziþie mult
prea riscantã, dar ºi sancþiuni
aplicate României de organismele UE. În 2016, statul român a scos Oltchim la vânzare pe nouã pachete de active. Potrivit planului de reorganizare, combinatul s-ar vinde pentru cel puþin 307 milioane euro. Pânã în prezent,
mai mult de patru oferte neangajante au fost depuse, potrivit administratorului judiciar
Gheorghe Piperea.
Combinatul Oltchim a intrat în insolvenþã în ianuarie
2013.

La începutul lunii martie,
administratorii judiciari au
decis modificarea planului de
reorganizare a activitãþii societãþii, pentru a respecta principiul discontinuitãþii economice solicitat de Uniunea Europeanã. Prin urmare, combinatul va fi vândut pe pachete
de active, eliminând SPV-ul,
iar investitorii care preiau
aceste pachete nu vor fi obligaþi sã preia ºi angajaþii.
Planul iniþial de reorgani-

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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Familiile unor victime
ale câinilor vagabonzi
au dat în judecatã
Primãria Râmnicu
Vâlcea, cãreia îi cer 1
milion de euro daune
morale ºi materiale.
Procesul, întregistrat
cu nr. 11700/288/2016,
se aflã pe rolul Judecãtoriei Râmnicu
Vâlcea care a fixat
pentru 15.05.2017
urmãtorul termen de
ºedinþã.
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Doi morþi
la Copãcelu
În noiembrie 2015, Poliþia din
Râmnicu Vâlcea a gãsit pe un
câmp din cartierul Copãcelu
scheletul unei femei care fusese atacatã de câinii vagabonzi.
Probabil cã aceasta intenþiona sã
meargã la bisericã, deoarece,
lângã cadavru, pe lângã poºetã
ºi pantofi, a fost gãsit ºi un buchet de flori. Câteva luni mai
târziu, în seara zilei de 27 februarie 2016, un bãrbat de 67
de ani a fost gãsit decedat tot
pe un câmp din Copãcelu. Era

SPECIAL

Rudele victimelor câinilor
maidanezi cer Primãriei Râmnicu
Vâlcea 1 milion de euro daune
de Marielena Popa

O

pt persoane s-au constituit parte civilã în acest
proces care vizeazã Direcþia Administrãrii Domeniului Public (DADP) din cadrul
Primãriei Râmnicu Vâlcea. Direcþia, prin directorul Traian
Vasile Comºa, este judecatã
pentru sãvârºirea infracþiunii de
ucidere din culpã, reþinându-se
în sarcina sa cã, întrucât în cadrul acestei direcþii funcþioneazã Serviciul de gestionare a câinilor fãrã stâpân, nu a dispus
mãsuri eficiente ºi nu a procedat prin acest serviciu la capturarea câinilor fãrã stâpân care
au atacat mortal douã persoane
în cursul anilor 2015-2016.

siunea cã în circa doi ani scãpãm oraºul de câini vagabonzi.
Deocamdatã, am pus ordine la
adãpostul de câini de la Feþeni:
am montat camere de luat vederi, stopând astfel furtul hranei animalelor, am instituit un
program de acces pentru fundaþiile care intrau când voiau
acolo, nu se mai dã drumul câinilor capturaþi, iar cei bolnavi
au fost eutanasiaþi, aºa cum
prevede legea. Am autorizat
doi lucrãtori care vor avea pistoale cu tranchilizant, în fiecare zi strângem din oraº 10-15
câini. La acest adãpost, ca de
altminteri la toate obiectivele
noastre din municipiu, vrem sã
instituim pazã proprie. Nu în
ultimul rând, continuãm operaþiunea de inventariere a câinilor din oraº“, a precizat primarul Gutãu.

prins într-un gard de sârmã,
unde fusese muºcat de o haitã
de câini.

Primarul Gutãu:
”În circa doi ani,
scãpãm oraºul
de câini vagabonzi”
Decis sã facã ordine, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu, a declarat cã
în circa doi ani oraºul va scãpa
de câinii vagabonzi: „Avem un
dosar penal în instanþã în care
ni s-au cerut daune de 1 milion
de euro. Legislaþia este foarte
durã, trebuie sã fim foarte precauþi. Dar trebuie sã eradicãm
acest fenomen. Reafirm promi-

„La data de 28 martie 2017,
începând cu ora 10.00, în incinta River Plazza Mall, din zona
de centru a municipiului Râmnicu Vâlcea, a avut loc lansarea campaniei de prevenire a
accidentelor rutiere cauzate de
pietoni, bicicliºti ºi cãruþaºi.
Evenimentul de lansare va consta într-un concurs adresat micilor participanþi la trafic”,
anunþã, într-un comunicat de
presã, Inspectoratul de Poliþie
al Judeþului Vâlcea.
Campania este derulatã de
IPJ Vâlcea în parteneriat cu
www.indiscret.ro

Centrul pentru Prevenirea Accidentelor de Circulaþie ºi de
Muncã Vâlcea ºi Fundaþia Judeþeanã de Tineret Vâlcea.
„Principalele grupuri þintã ale
campaniei sunt: bicicliºtii, cãruþaºii, elevii ºi persoanele
vârstnice, în special din mediul
rural. Campania se doreºte a fi
un demers proactiv pe linie de
prevenire care se va desfãºura
atât prin intermediul canalelor
media, cât ’i prin acþiuni punctuale în comunitate”, a declarat
Alina Teodorescu, purtãtor de
cuvânt al IPJ Vâlcea. (M.P.)

În timp ce mor oameni sfâºiaþi, iar din bugetul local s-ar
putea plãti sume colosale din
aceastã cauzã, o parte a locuitorilor oraºului, dar ºi anumite
asociaþii pentru protecþia animalelor fãrã stãpân, reacþioneazã violent la capturarea acestor animale. Mai mult, în câteva puncte din oraº cum ar fi
Dealul Capela ºi zona Fedeleºoiu, existã aºa-ziºi iubitori de
câini care le carã acestora hranã cu portbagajul. Iar la Copãcelu, acolo unde cei doi oameni
au murit, un bãrbat adãposteº-

te zeci de astfel de animale, cãrora, seara, le dã drumul. O
mentalitate mediocrã ºi periculoasã a neînþelegerii faptului cã
locul unui câine nu este pe
strãzi, flãmând ºi primejdios, ci
în curtea celui care îl deþine. Iar
în spaþiul public animalul va
purta botniþã, în timp ce stãpânul va avea mãturicã, fãraº ºi
pungi pentru a aduna mizeria
lãsatã de câinele sãu. Acest
proces cu despãgubiri record ar
trebui sã fie pentru municipalitate motivul perfect pentru a
face, în sfârºit, ordine. Cu atât
mai mult, cu cât existã ºi un
precedent. În 2013, o femeie
din Râmnicu Vâlcea a câºtigat
procesul împotriva primãriei
dupã ce a fost muºcatã de cinci
maidanezi. Instituþia i-a plãtit
atunci 10.000 de lei.

Publicitate

IPJ Vâlcea, campanie de
prevenire a accidentelor
rutiere cauzate de pietoni,
bicicliºti ºi cãruþaºi

O mentalitate
mediocrã
ºi periculoasã
a aºa-ziºilor iubitori
de animale
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

“Muicã, toþi suntem
un neam”
ntre cei ce l-am cunoscut
pe Virgil Carianopol, autorul “Cântecelor olteneºti”, existã un pact mutual,
un consens neparafat, de a-l
evoca ori de câte ori vine timpul. Ca acum, bunãoarã, el fiind nãscut la 29 martie 1908,
în Caracal. Opera, care cuprinde peste 30 de tomuri – lirice,
povestiri pentru copii ºi douã
volume “Scriitori care au devenit amintiri”, i-a inspirat,
constant, pe mulþi dintre “oltenii sãi” (expresie predilectã) în
a o relua exponenþial. Mã refer
la poetul ºi criticul literar Paul
Aretzu, la istoricul Dumitru
Botar, la poetul ºi criticul literar Corneliu Vasile, la poetul
Nicolae Rogobete, toþi din Caracal, la prozatorul, editorul ºi
criticul literar Constantin Voinescu, din Slatina º.a. Trãitor
în Bucureºti, însoþit în peregrinãri de confraþi iluºtri (nu mã
opresc decât la Ion Potopin ºi
Mihail Drumeº), oraºul natal la primit de fiecare datã cu braþele deschise, la casa de culturã, pe scena Teatrului Naþional,
în ºcoli ºi licee. Ca ºi pe ceilalþi truditori ai scrisului, fiecare impresionând prin stil, talent, personalitate, prin modul
distinct de a fi ºi de a însufleþi
asistenþa. Un vot al publicului,
cum se obiºnuieºte astãzi, ar fi
mers totuºi, în 99 la sutã din
cazuri, în contul sãu. Îmi explic empatia prin simplitatea
incantatorie ºi esenþializatã
ideatic a “liricelor” ºi “cântecelor” (olteneºti, româneºti),

Î

sentiment care, în subsidiar, nu
era doar al lui: “Mi-a bãtut în
poartã Fericirea/ ªi intrând în
curte m-a strigat./ Eram dus
alãturi cu iubirea./ A-nchis
poarta iute ºi-a plecat. (…) Mia bãtut în poartã ºi Necazul./
Eram dus departe. Liniºtit,/ Sa întins pe þolul de la uºã/ ªi
m-a aºteptat pânã-am venit”.
Într-un cântec închinat primãverii, “Aruncã ziua peste tot cu
vrãbii”, “Îºi scot strãmoºii degetele-afarã/ De ghiocei, de
crini, de toporaºi”. Într-un altul, lesne recognoscibil, nu încape vorbã: “Muicã, toþi suntem un neam”, “Dacã n-aveam
Jiu de soi,/ Trãgeam Oltul mai
la noi”. Jiul ºi Oltul, în altã conotaþie, pentru cã sângele apã
nu se face, le-a tras la Cenaclul
“G. Cãlinescu” al Academiei,
coordonat de Ion Potopin, romãnãþean ºi el. Pe detractori ºi
uzurpatori îi amenda drastic:
“Vã spun lui Eminescu”! În
rest, bunã pace. Am fost laolaltã în spectacole cu public pe
felie, iar unul dintre ele a avut
loc la finele lui ‘82, pe scena
CCS din Slatina. Maestrul a dat
glas versurilor sale urmãrite
ochi ºi urechi, a mulþumit ºi a
cinstit evenimentul cu o lacrimã premonitorie. În 1984, pe
6 aprilie, când tot primãvara a
închis cercul, avea sã ne pãrãseascã. Noi continuãm sã citim
din Virgil Carianopol ca dintrun spiritus loci referenþial: “Îmi
e mai scump un sat din România/ Decât oricare Londrã sau
Paris”.

ACTUALITATE
Amabalaje, sticle din
plastic, resturi
menajere sau gunoi
de grajd, toate sunt
aruncate la voia
întâmplãrii fie pe
albia râurilor din
comunele doljene,
fie la marginea
localitãþilor. În ciuda
amenzior aplicate
de-a lungul timpului,
de cãtre cei de la
Garda de Mediu
Dolj, deºeurile
sufocã o mare parte
dintre comunele din
judeþ, edilii neavând
prea multe ºanse de
reuºitã în acest
sens. Toþi aºteaptã
implementarea
masterplanului de
deºeuri, între timp
asumându-ºi riscul
de a fi amendaþi ºi în
acest an. Cetãþenii
sunt greu de stãpânit, lipsa unei educaþii pe aceastã linie
spunându-ºi grav
cuvântul.
de Octavia Hantea

L

a început de primãvarã, resturile menajere ºi
gunoiul de grajd aruncate la întâmplare fac concurenþã culturilor de grâu sau
secarã din judeþul Dolj. Micile pãduri sunt ºi ele sufocate de gunoaie, autoritãþile

neavând încã o soluþie pentru
aceste probleme deloc noi ºi suficient de mari încât sã le ridice
semne de întrebare.

„Situaþia gunoaielor
este veche ºi
nerezolvatã”
Toate aceste situaþii greu de
controlat apar imediat ce doljenii dau startul curãþeniei în
gospodãrii, pãºunile, malurile
râurilor, intrãrile sau ieºirile
din localitãþi fiind transformate în adevãrate depozite pentru deºeuri. Nu au un anumit
moment al zilei când duc gunoaiele în locuri nepermise ºi
par a nu avea nicio sfialã în
acest sens. Mai sunt însã ºi
cetãþeni care „opereazã” odatã cu lãsarea întunericului, mai
ales dacã este vorba despre o
cantitate considerabilã de
resturi. „Ce sã facem dacã nu
avem unde sã ducem gunoiul?! Nu putem sã dãm foc
pentru cã vin pompierii. Pânã
nu se face ceva cu o firmã care
sã strângã gunoiul, la fel va fi
situaþia. Aici la pod, în Bârca,
situaþia gunoaielor este veche
ºi nerezolvatã”, a spus un locuitor al comunei.

„Alba-neagra”
cu camerele
de supraveghere
În anumite localitãþi, în zonele cunoscute pentru faptul cã se
transformã în munþi de gunoaie, autoritãþile luaserã în calcul
montarea unor camere de supraveghere. Proiectul a picat la fel
de repede cum a luat naºtere,
lipsa banilor fiind cauza abandonãrii ideii. „Au spus, la un
moment dat, cã vor sã punã camere aici, la pod, pentru a-i gãsi
mai uºor pe cei care vin cu roabele de gunoi. Gãseºti aici tot
ce se poate, de la sticle, cutii, la
resturi de mâncare sau gunoi din
grajduri”, a completat un alt sãtean din Bârca.

„În loc sã recoltãm
grâu, adunãm pungi,
sticle”
Greu de controlat sunt ºi practicile oamenilor din Giurgiþa,
Segarcea sau Calopãr. ªi aici,
fiecare cetãþean se descurcã cum
poate când vine vorba de depozitarea gunoiului. Ar vrea sã
aibã tomberoane ºi sunt dispuºi
sã plãteascã o anumitã sumã, lunar, tocmai pentru a scãpa de
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ACTUALITATE
edilii plãtesc amenzile, cã
doar nu o fac din propriul
buzunar ºi uite-aºa trece vremea. Aºadar, încercarea oamenilor legii de a-i responsabiliza pe cei care rãspund
de soarta localitãþilor din judeþ nu are nicio treabã cu obiectivul vizat. Mai mult,
acum, în contextul implementãrii masterplanului de
deºeuri, primarii mai au un
moment de respiro, fãrã sã
conºtientizeze însã cã localitãþile pe care le gospodãresc, cel puþin teoretic, devin irespirabile.

Fãrã un termen
precis, proiectul
de deºeuri
va fi implementat

În aºteptarea
masterplanului
pentru deºeuri,
doljenii livreazã
gunoaie
stresul resturilor din gospodãrii.
„Nu poþi sã îþi dai sema cine
aruncã. Aduc cu roabe, cu cãruþe ºi lasã aici, pe izlazuri la ieºire, respectiv intrarea în sat. Am
gãsit ºi la mine, pe lucernã, dar
nu am ce sã fac. Eu le mai dau
foc ºi cele care nu ard le mai iau
copiii în saci, la Craiova. Au zis
cã se face un sistem cu bani europeni ºi cã o sã scãpãm ºi de
acest stres, dar vãd cã dureazã.
ªtim cã dãm niºte bani, dar mãcar intrãm ºi noi în rând cu lumea, altfel în loc sã recoltãm

www.indiscret.ro

oamenilor, cât ºi de un buldoexcavator.

Cifre, statistici
ºi indolenþã

grâu adunãm pungi, sticle,
resturi de mâncare ºi mai ºtiu eu
ce”, se plânge un locuitor al comunei Giurgiþa.

Dezastru ºi la Podari
Nici la Podari, localitate situatã la puþini kilometri de Craiova, situaþia nu este una mai

bunã. Pe o parte ºi pe alta a Jiului, resturile menajere, ambalajele ºi sticlele din plastic au
acoperit în totalitate zona verde. Aici, angajaþii ABA Jiu au
colectat, luni, nu mai puþin de
50 de metri cubi de gunoi, pentru moluzul ºi resturile menajere fiind nevoie atât de munca

Întreaga realitate a gunoiului
sufocant este confirmatã ºi de
cãtre reprezentanþii Gãrzii de
Mediu Dolj, cifrele rezultate în
urma amenzilor aplicate nefiind însã soluþia problemelor
din judeþ. De câþiva ani încoace, facem statistici ºi contabilizãm sume. Garda de Mediu
Dolj mai face un venit propriu,

Legat de masterplanul de
deºeuri, acesta va fi dus la
bun sfârºit, dupã cum susþin
reprezentanþii Consiliului
Judeþean Dolj. „Acest proiect are o valoare de peste
50.000.000 de euro. Proiectul este în derulare. Au fost
achiziþionate echipamentele
pentru colectarea gunoiului.
De asemenea, au fost licitate ºi sunt în construcþie staþiile de sortare ºi compostare la Calafat, Bãileºti, Segarcea, Filiaºi, Dobreºti ºi Mofleni. În licitaþie se gãseºte
atribuirea pentru operator.
Spunem cã este în linie
dreaptã pentru cã s-a deschis
încã de anul trecut procedura de licitaþie ºi acum suntem spre finalul evaluãrii.
Totodatã, s-a finalizat o parte din documentele necesare pentru containerele îngropate. Dupã ce vom finaliza
tot ceea ce am spus anterior,
ne rãmâne sã dãm drumul
construcþiei efective a containerelor. La final, va trebui
sã organizãm licitaþie pentru
alegerea operatorului care va
rãspunde de serviciul de
operare al staþiilor respective. Nu pot sã dau un termen,
o datã la care acest proiect
va fi gata, mai ales cã se impun multe licitaþii, iar asta
înseamnã timp ºi chiar situaþii neprevãzute. Cert este cã
mergem cu proiectul pentru
deºeuri pânã la final, mai
ales cã ceea ce a fost mai
greu a trecut”, a explicat
Cosmin Vasile, vicepreºedinte CJ Dolj.

29 martie - 4 aprilie 2017
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de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Descentralizarea –
un moment oportun

C

red cã este un moment bun pentru reluarea dezbaterii privind Legea Descentralizãrii
(administrative ºi fiscale, în
primul rând), pornind însã de
la un set de principii împãrtãºite ºi asumate de cãtre toatã lumea. ªi cu mare atenþie
la respectarea criteriilor ºi
normelor de constituþionalitate.
O astfel de Lege poate fi
acum construitã, ”eliberatã”
fiind de calcule ºi raþiuni politicianiste sau electorale. Nu
avem alegeri interne, existã
o anumitã stabilitate politicã,
iar contextul istoric care genereazã anumite presiuni
(centenarul naþiunii noastre
ºi preluarea de cãtre România în 2019 a ºefiei Consiliului UE) nu poate fi decât unul
stimulativ în acest sens.
Consider cã urmãtoarele
20 de luni reprezintã un interval de timp util pentru dezbaterea acestei legi în toate
comunitãþile locale, cu liderii din unitãþile administrativteritoriale, cu experþii români
în domeniu ºi cu experþii
strãini din þãrile UE care au
pus în aplicare un proces similar încununat de succes.
ªi, bineîneles, în Parlament.
Proiectul de descentralizare ar trebui sã reprezinte o
nouã viziune asupra statului
român ºi organizãrii administrativ-teritoriale având ca obiective strategice reducerea
decalajelor ºi accelerarea dezvoltãrii. Fãrã a pune însã sub
semnul întrebãrii atributele de
unitate ºi indivizibilitate ale
statului român, prevãzute de
art 1. din Constituþie.
Existã, sã recunoastem,
restanþe importante în procesul de absorbþie a banilor europeni. Avem proceduri ºi
circuite complicate între cele
trei niveluri de alocare a ba29 martie - 4 aprilie 2017

nilor publici (naþional-judeþean-local). Consumatoare
de timp, energii ºi resurse bãneºti care ar putea fi valorificate în scopul dezvoltãrii.
Iar nu al birocraþiei pentru
dezvoltare.
Îi punem în continuare pe
primarii de toate culorile politice, datoritã suprareglementãrilor, în situaþii dificile în relaþie cu consiliile judeþene, dar mai ales cu ministerele.
Legea Descentralizãrii
poate rezolva aceste neajunsuri de politicã publicã. Legea va scãdea numãrul de
relaþii de autoritate ºi va creºte numãrul de relaþii de cooperare între eºaloanele de
putere ale statului român. Un
numãr semnificativ de atribuþii pot fi transferate la nivel local ºi regional.
Comunitãþile vor avea
dreptul legitim de a lua deciziile care afecteazã direct
viaþa comunitãþii. Guvernul
central va urmãri doar respectarea cadrului legal ºi nu
va mai interveni, ºi cu rost ºi
fãrã rost, în activitatea autoritãþilor locale.
Banii ºi deciziile mai
aproape de cetãþeni ºi de interesele lor - aceasta este filosofia simplã care ar trebui
sã stea la baza acestei legi
fundamentale pentru viitorul
nostru comun.
Cred cã o astfel de lege,
eminamente liberalã, va folosi comunitãþilor din judeþul Dolj ºi va reduce decalajele de dezvoltare tot mai vizibile între judeþul nostru ºi
judeþele mari ale þãrii. Iar statutul de capitalã regionalã
pentru Craiova ar fi un atu
important pentru atragerea
de investiþii strategice atât de
necesare unei identitãþi cu
adevãrat de secol XXI a oraºului nostru emblemã.

Doljenii vor cumpãra ºi în acest an, cu
ocazia Paºtelui, carne de miel. Nu o spunem noi ºi nici tradiþia, ci comenzile deja
transmise ciobanilor din judeþ. Cum de la
un an la altul negoþul virtual a tot câºtigat
teren în ultima vreme, oierii ºi-au anunþat
ofertele pe internet încã din luna februarie,
când au apãrut primii miei. Marfa nu va
lipsi nici din pieþe sau târguri, preþurile fiind
comparabile cu cele de anul trecut, dupã
cum estimeazã proprietarii turmelor.

de Octavia Hantea

L

a stânele din judeþul
Dolj se lucreazã în
echipã, fiecare având un
rol precis în desfãºurarea mun-
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Negoþul virtual practicat 9
la stânele de oi din Dolj
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cii. Dacã pânã acum câþiva ani
totul se limita la îngrijirea animalelor ºi la sacrificarea acestora în pieþe, târguri sau alte spaþii special amenajate, acum promovarea pe internet este obligatorie pentru obþinerea succesului.

„Din februarie
am arvunit deja
mulþi miei”
Existã o persoanã care din
timpul iernii, imediat dupã apariþia primilor miei, deja pune
anunþuri pe site-urile de vânzãri ºi negociazã preþurile.
Clienþii fideli îºi rezervã marfa din lunile ianuarie-februarie
ºi fac acest lucru petru a obþine o uºoarã reducere. Despre
toate acestea, dar ºi despre pãrþile grele ale ciobãnitului, ne-a
povestit, la ceas de searã, un
oier din Bârca. Nu vrea sã îl cunoascã lumea din ziare, motiv
pentru care a ezitat sã ne spunã numele. „Avem spre douã
sute de miei pentru anul acesta. Am grijã de oi ºi vând carne de miel de când mã ºtiu.
Suntem mai mulþi care avem
aceastã turmã. Nu e lucru uºor
www.indiscret.ro

cu ele, dar altceva nu prea ºtim
sã facem. Acum cã vine Paºtele, ne apucãm de tãiat miei. Am
vândut deja pe internet foarte
mulþi miei. Avem un coleg mai
descurcãreþ ºi el pune anunþuri.
Din februarie am arvunit deja
mulþi miei. A luat lumea cã am
fãcut reduceri atunci. Trebuie
sã ne miºcãm ºi noi cu internetul, cã aºa este moda acum”, a
spus, râzând, oierul.

când ai oi ºi miei. Tot timpul
ceva de fãcut tot ai. Seara târziu punem de brânzã, apoi ne
trezim pe la patru jumate, cinci,
sã le mulgem. Unii fac curãþenie, alþii se pregãtesc sã plece
cu animalele la pãscut ºi uiteaºa trece timpul. Poate mai
apuci sã dormi pe izlaz dacã te
lasã oile, dacã nu, aºtepi miezul nopþii”, a mai spus ciobanul.

„Nu prea dormi
când ai oi ºi miei”

„Mai cu internetul,
mai cu târgurile,
vom face ceva
ºi în acest an”

Pentru a ajunge sã fie puºi în
fotografii, pe internet, mieii ºi
oile necesitã o îngrijire atentã,
ceea ce implicã o muncã titanicã. În plin sezon, nimeni nu
doarme mai mult de patru ore
pe noapte ºi vreo douã ceasuri
în timpul zilei. Asta pe cojoc,
în mijlocul câmpului ºi doar
dacã turma este liniºtitã. Imediat
dupã ce oile sunt mulse, activitate ce se întinde ºi pânã la orele 23.00, se trece la pregãtirea
brânzei. Lumina la stânã se stinge undeva la ora 1.00, pentru ca
la maxim ora cinci, toatã lumea
sã fie în picioare, fiecare cu treburile sale. „Nu prea dormi

În acest an, kilogramul de
carne de miel, în viu, va fi de
12-13 lei, ajungând la 22-25 de
lei în carcasã. Ciobanii îºi laudã marfa, anunþându-ºi clienþii
cã mieii provind de la oi crescute în gospodãrie, cu furaje
ecologice ºi iarbã de pe câmp.
„Nu ai cum sã creºti preþul, deºi
avem ºi noi cheltuieli destul de
mari. Dacã mãrim preþul, riscãm sã rãmânem cu mieii ºi iar
nu e bine. O sã fie maxim 13
lei kilogramul în viu ºi 22-25
de lei kilogramul de miel tãiat.

ªtim cã omul s-ar uita sã dea
cât de puþin, dar el trebuie sã
ºtie cã nici noi nu muncim degeaba. Una peste alta, mai cu
internetul, mai cu târgurile care
vor fi atunci aproape de Paºte,
vom face ceva ºi în acest an.
Cu mult, cu puþin, ne mulþumim. Omul preferã, de regulã,
miei de aproximativ 10 kilograme, dar avem ºi la 22 de
kilograme, în viu”, a explicat
doljeanul.

Miei trimiºi
peste hotare
Mulþumirea oierului este cã
un numãr de miei vor trece ºi
graniþele þãrii. Sunt multe familii care obiºnuiesc sã trimitã
pachete rudelor sau prietenilor
plecaþi peste hotare, dintre produsele ce iau calea strãinãtãþii
nelipsind carnea de miel. „Când
vezi cã revin la tine oameni cãrora le-ai mai vândut miei, nu
ai cum sã nu te mulþumeºti.
Avem familii care iau de la noi
ºi trimit pachete în Anglia, Franþa, Germania, Spania, Italia. Trimit la copii, la pãrinþi, fraþi sau
la prieteni, dupã cum e cazul.
Lor le tãiem mai din timp sã

poatã sã trimitã tot ce trebuie pentru Paºti”, a povestit
oierul din Bârca.

ªi totuºi...
ºtampila
Dincolo de poveºtile frumoase despre viaþa la stânã
ºi despre oierit, doljenii nu
trebuie sã uite faptul cã îºi
asumã riscuri dacã vor cumpãra carne de miel despre a
cãrei provenienþã nu cunosc
mare lucru. ªtampila cu
marca de sãnãtate ºi codul
de pe carcasã ar trebui sã fie
literã de lege. De asemenea,
autoritãþile le recomandã sãºi facã toate cumpãrãturile
numai din spaþii autorizate,
amintind aici de magazine,
pieþe agroalimentare ºi supermarketuri, foarte importantã fiind evitarea domeniului public sau a produselor vândute direct din gospodãrii. Cu siguranþã vor fi
fãcute verificãri pe aceastã
linie, în perioada apropiatã,
inspectorii sanitar-veterinari
ºi cei de la Protecþia Consumatorului fiind cei care vor
face acest lucru.
29 martie - 4 aprilie 2017
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Leul
Leul dã
dã semne
semne
de
de dezmorþire
dezmorþire

iaþa valutarã continuã
sã fie atentã la politicile guvernamentale din
domeniul fiscal ºi salarial care,
conform analiºtilor, sunt nesustenabile ºi pot produce depãºirea deficitului bugetar.
Cursul euro a testat la începutul perioadei pragul de 4,57
lei, maximul atins fiind de
4,5631 lei. A urmat o scãdere
a mediei pânã la un minim de
4,55 lei, la finalul intervalului
aceasta fiind stabilitã la 4,5514
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între 4,55
ºi 4,555 lei.
Leul a preluat astfel trendul
pozitiv din regiune, unde performera a fost moneda polonezã, care a reuºit sã se aprecieze pânã la 4,243 zloþi.
În opinia unei pãrþi a pieþei,
este posibil ca euro sã coboare
spre 4,54 lei, însã investitorii
continuã sã fie foarte atenþi la
modul în care Guvernul gestioneazã politicile sale fiscale
ºi bugetare, în contextul în care
numeroase voci, fie locale, fie
ale unor instituþii internaþionale, au atras atenþia cã deficitul
bugetar al României va depãºi
pragul de 3% la finalul acestui
an.
Între timp, Finanþele continuã sã se împrumute de pe piaþa internã, fie în lei, la dobânzi
tot mai ridicate, fie în valutã.
Trezoreria a plasat, în 27 martie, obli-gaþiuni de stat cu scadenþa la patru ani în valoare de
240 milioane euro, la o dobândã de 0,4% pe an. Cererea bãncilor s-a ridicat la 516 milioane euro. Reamintim cã dobânda-cheie a BCE este de circa
0%, iar bãncile comerciale trebuie sã plãteascã în cazul în
care doresc sã depoziteze banii la instituþia cu sediul la
Frankfurt.
Conform analiºtilor grupaþi
în CFA România, în urmãtoarele 12 luni vom asista la deprecierea leului. Astfel, pentru

urmãtoarele ºase luni se anticipeazã o medie de 4,55 lei,
iar cursul anticipat pentru 12
luni este de 4,56 lei. Reamintim cã un raport recent al celor de la Erste Bank indicã
pentru finalul acestui an o
creºtere a euro la 4,62 lei.
Dolarul a avut un început de
an fulminant, pieþele fiind încântate de promisiunile fãcute de preºedintele Trump.
Treptat interesul s-a pierdut, la
aceasta contribuind, probabil,
ºi declaraþiile echipei de la
Casa Albã referitoare la faptul cã moneda americanã este
supraapreciatã.
De aceea, în ultimele sãptãmâni am asistat la o evoluþie
descendentã a monedei americane, care s-a reflectat ºi în
piaþa localã. În perioada analizatã, cursul a scãzut de la
4,2286 la 4,1870 lei, minim al
ultimelor douã luni. La finalul perioadei, media a fost stabilitã la 4,1912 lei, iar cotaþiile din piaþã au scãzut pânã la
4,185 lei.
Dupã o scãdere la 1,075
franci/euro, moneda elveþianã
s-a apreciat pe finalul perioadei la 1,069 – 1,071, astfel cã
media ei a fluctuat între
4,2529 ºi 4,2568 lei, cea de la
sfârºitul intervalului fiind
anunþatã la 4,2536 lei.
Perechea euro/dolar a fluctuat peste pragul de 1,08 dolari, cu un minim de 1,0761 ºi
un maxim de 1,0906, nivel
care nu a mai fost atins de la
jumãtatea lui noiembrie.
Aprecierea euro a venit ca
urmare a primului eºec major
suferit de preºedintele Trump
în Congres, unde a fost respins
”dealul” de a reforma celebrul
program de sãnãtate din perioada predecesorului sãu
(Obamacare).

Bursa Generalã
a Locurilor de Muncã,
din nou la Craiova
Doljenii aflaþi în cãutarea unui loc de muncã
sunt aºteptaþi, în data
de 7 aprilie a.c., la
Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã,
eveniment organizat
de Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj.
Angajatorii ºi persoanele interesate de
posturile vacante îºi
vor da întâlnire la
Casa de Culturã a
Studenþilor din Craiova, începând cu ora
9,00.
de Octavia Hantea

R

eprezentanþii Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj vor contacta agenþii economici din judeþ în vederea participãrii la Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã ºi sperã ca
numãrul acestora sã fie unul pe
mãsura aºteptãrilor. Potrivit organizatorilor, obiectivul principal al acestei mãsuri active îl

constituie creºterea gradului de
ocupare a forþei de muncã disponibile în rândul ºomerilor,
prin întâlnirea directã a cererii
cu oferta de forþã de muncã.
„Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã reprezintã o oportunitate pentru toþi solicitanþii de locuri de muncã interesaþi de a
cunoaºte mai bine piaþa muncii,
ofertele de locuri de muncã pentru a putea astfel sã aleagã un
loc de muncã potrivit pregãtirii
lor profesionale sau, în ultimã
instanþã, sã se (re)orienteze profesional cãtre ocupaþii/meserii
cu mai mari posibilitãþi de angajare pe termen mediu ºi lung”,
a explicat purtãtorul de cuvânt
al AJOFM Dolj, Alina Ghercioiu.

Situaþia locurilor
de muncã, trimisã ºi
în format electronic
Angajatorii participanþi la
Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã vor avea prilejul sã îºi
recruteze personalul direct, fãrã
intermediari, în funcþie de cerinþele concrete ale locului de
muncã pe care îl oferã. Astfel,
agenþii economici care dispun

de posturi vacante ºi sunt interesaþi sã participe la Bursa Generalã a Locurilor de Muncã,
pot depune situaþia privind locurile de muncã vacante ce vor
fi oferite în cadrul bursei la sediul Agenþiei Locale Craiova,
str. Eugeniu Carada, nr. 13A,
sau le pot transmite atât pe adresa de email a instituþiei: ajofm@dj.anofm.ro, cât ºi pe fax
(0351/401.557).

200 de locuri de
muncã în Spania
O veste bunã pentru doljeni
vine ºi de la Compartimentul
EURES, cel care se ocupã de
situaþia locurilor de muncã din
strãinãtate. Astfel, cei interesaþi
de aceastã variantã trebuie sã
ºtie cã sunt disponibile 200 de
posturi de ambalatori fructe ºi
verdeþuri în Spania-Lerida. Durata contractului de muncã este
de 4 luni, data începerii contractului este 1 iunie 2017. Timpul de lucru este de 8 ore pe zi,
în douã schimburi: dimineaþa
6,00 – 14,00 ºi dupã masa 15,00
– 23,00, salariul oferit fiind cuprins între de 900 ºi 1.200 euro/
lunã.

Analiza cuprinde
perioada 22 – 28 martie
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
29 martie - 4 aprilie 2017
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În perioada 20-24 martie 2017, Administraþia
Bazinalã de Apã Olt a organizat evenimente
dedicate Zilei Mondiale a Apei

Z

iua Mondialã a Apei se
sãrbãtoreºte anual în
data de 22 martie ºi are
ca scop aducerea în atenþia
opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejãrii cantitative ºi calitative a apelor.
Decizia instituirii acestei
sãrbãtori a fost luatã în cadrul
Conferinþei Naþiunilor Unite
pentru Mediu ºi Dezvoltare

de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România,
aceastã zi se sãrbãtoreºte din
anul 1993. Tema anului 2017
– ”Apa ºi apa uzatã”.
Cu aceastã ocazie, Administraþia Bazinalã de Apã Olt, cu
sprijinul Ministerului Apelor ºi
Pãdurilor ºi al Administraþiei
Naþionale „Apele Române”, a
organizat în perioada 20-24
martie 2017 o serie de acþiuni

la care au participat aproximativ 130 de elevi, studenþi ºi cadre didactice.
Luni, 20 martie - elevi ai
Colegiului de Silviculturã ºi
Protecþia Mediului Rm. Vâlcea,
conduºi de prof. îndrumãtor
Manea Rodica.
Joi, 23 martie - elevi ai Liceului Tehnologic Oltchim Rm.
Vâlcea, coordonaþi de prof.
Zoov Liliana ºi prof. Georges-

cu Lucia.
Vineri, 24 martie - elevi ai
Colegiului Energetic Rm. Vâlcea, însoþiþi de prof. Ganea Alexandru Marian.
În cele trei zile, elevii au vizitat laboratoarele instituþiei
unde le-a fost prezentatã aparatura din dotare ºi au primit explicaþii despre importanþa acestora pentru determinarea analizelor fizico-chimice necesare
stabilirii calitãþii apei.
Miercuri, 22 martie - elevii
clasei a II-a de la ªcoala Gimnazialã Nr. 4, coordonaþi de
prof. Ceauºoglu Anelice, au fost
întâmpinaþi în sala de ºedinþe a
instituþiei de ºefa laboratorului
ABA Olt, ing. chimist Mihaela
Panã, care, prin prezentãrile realizate ºi tema dezbãtutã, i-a
fãcut pe micuþi sã înþeleagã faptul cã apa este necesarã ºi în
asigurarea alimentaþiei, ’i pentru irigaþiile plantelor folositoare produselor alimentare. La finalul acþiunii, elevii au fost rãsplãtiþi cu cadouri ºi diplome oferite cu drag de Administraþia
Bazinalã de Apã Olt.
Comitetul de Bazin Olt s-a
întrunit, marþi, 21 martie 2017,
într-o ºedinþã dedicatã Zilei
Mondiale a Apei cu tema „Apa
ºi apa uzatã”, care a reunit reprezentanþi ai Ministerului Apelor ºi Pãdurilor, prefecturilor,
primãriilor, consiliilor judeþene
ºi agenþilor economici din Bazinul Hidrografic Olt.
La ºedinþã a fost prezentat
mesajul Ministrului Apelor ºi
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ACTUALITATE
Pãdurilor, doamna Adriana
Petcu, mesajul Directorului
General A.N. Apele Române,
domnul Nicolae Bãrbieru, ºi
mesajul Secretarului de Stat
pentru Ape, doamna Olimpia
Negru.
Referitor la tema anului
2017, domnul inginer Florin
Tãnase a prezentat materialul „Activitãþile privind Apa
ºi Apa Uzatã în Bazinul Hidrografic Olt”.
Cea mai interesanta zi a
sãptãmânii a fost marcatã de
vizita efectuatã împreunã cu
un grup de studenþi de la
Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Rm. Vâlcea, însoþiþi de prof. Belu
Nicoleta ºi prof. Iordache
Carmen, la Centrala Hidroelectricã Cornetu.
Directorul ABA Olt, ing.
Velicu Erãmazu, le-a oferit
acestora o prezentare amãnunþitã despre etapele construcþiei hidrocentralei,
funcþionarea barajului ºi întreþinerea echipamentelor din
postura celui care a coordonat lucrãrile la Centrala Hidroelectricã Cornetu ºi Robeºti, între anii 1989-2005,
ca ºef de ºantier. Studenþii au
primit cu interes toate informaþiile prezentate, exprimându-ºi dorinþa de a vizita ºi alte
hidrocentrale din Bazinul
Hidrografic Olt.
Mulþumim conducerii Hidroelectrica S.A. Rm. Vâlcea
pentru sprijinul acordat.
Compartimentul de
Comunicare, Relaþii cu
Presa al ABA Olt

În 2017, Pãuºeºti-Mãglaºi va avea în totalitate
asfalt, canalizare ºi apã

A

lexandru Dediu (foto),
primarul comunei Pãuºeºti-Mãglaºi, din judeþul Vâlcea, a declarat cã în trei
ani localitatea va avea, în totalitate, asfalt, canalizare ºi apã.
„Mai avem de asfaltat 7 kilometri de drumuri ºi uliþe ºi o
extindere de 2,5 kilometri de
reþea de apã. În ce priveºte canalizarea, existã doar 7 kilometri executaþi, în zona drumului naþional. Însã vom rezolva
aceastã problemã printr-un proiect european al Asociaþiei de
Dezvoltare ADI Apa Vâlcea.
Suntem prinºi în acest proiect
ºi sperãm ca în acest an sã înwww.indiscret.ro

cepem lucrãrile. Tot în aceastã
perioadã s-a finalizat ºi licitaþia
pentru desemnarea constructorului care va amenaja trotuare
pe ambele sensuri ale drumului
naþional, pe toatã lungimea comunei”, a precizat primarul.
Acesta a mai anunþat cã se
mai aflã în fazã de licitaþie construirea unui pod peste Olãneºti,
distrus la inundaþiile din 2014,
ºi care este amplasat într-o zonã
de hotar cu localitatea Vlãdeºti.
Banii au fost deja repartizaþi din
Fondul de rezervã aflat la dispoziþia Guvernului, iar podul va
fi construit în acest an.
(M.P.)
29 martie - 4 aprilie 2017

Buget de peste 18.000.000
lei ºi maºini noi pentru
Poliþia Localã Craiova
Consilierii locali din cadrul Consiliului Local
Craiova îºi vor da acordul, joi, cu privire la
bugetul alocat Poliþiei Locale Craiova pentru
anul 2017. Astfel, agenþilor de poliþie locali li s-a
alocat suma de 18.205.000 lei. Cea mai mare
parte din sumã merge la plata lefurilor, urmând
ca angajaþilor Poliþiei Locale Craiova sã li se
cumpere ºi trei maºini noi.
de Octavia Hantea

C

onform proiectului de
hotãrâre, la fundamentarea cheltuielilor de
personal s-au avut în vedere cele
311 funcþii ocupate pânã în prezent, precum ºi alte cinci ce se
vor ocupa pânã la finele primului trimestru al anului curent.
„Suma propusã la acest titlu de
cheltuialã este de 16.627.000 de
lei ºi se va utiliza pentru asigurarea drepturilor salariale aferente personalului din aceastã
instituþie, pe anul 2017, precum
ºi pentru cheltuieli salariale în
naturã (acordarea normei de
hranã) potrivit prevederilor O.M.D.R.A.P. nr. 776/2015 privind contravaloarea alocaþiei
valorice a normei de hranã, stabilitã conform H.G. 171/2015”,
se aratã în proiect. Diferenþa
pânã la 18.205.000 lei o repre-

zintã cheltuielile cu întreþinerea
ºi funcþionarea.

440.000 lei pentru
maºini ºi sisteme
audio-video
Pentru anul în curs, poliþiºtilor locali li s-au prevãzut ºi cheltuieli de dezvoltare, având nevoie de trei maºini noi, un autovehicul blindat ºi trei sisteme audio-video. „În ceea ce priveºte
cheltuielile de capital, se propune suma de 440.000 de lei pentru achiziþionarea a trei autoturisme dotate cu sistem de avertizare sonorã ºi luminoasã, a unui
autovehicul blindat transport
valori ºi achiziþionarea a trei sisteme video audio, în vederea
dotãrii autoturismelor utilizate
de serviciul circulaþie, în acþiunile ºi misiunile zilnice”, se mai
aratã în proiectul de hotãrâre.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

Publicitate
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Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

29 martie - 4 aprilie 2017
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Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Proiectul
„Educaþia poate
rupe lanþul
sãrãciei”, continuat
de Primãria Craiova

ACTUALITATE
deschiderea magazinului Annabella A-Z Horezu, restul zonelor de interes din magazin
vin cu o abordare nouã. Signalistica, luminile, finisajele, cât
ºi prezentarea produselor reprezintã un concept unic creat
pentru acest magazin. Gândit
ca un magazin urban ce se

Primãria municipiului Craiova continuã ºi în
acest an acþiunile prevãzute a se derula cu
ocazia încheierii proiectului „Consolidarea
educaþiei ºi dezvoltarea competenþelor de
muncã ºi formare”, implementat de municipalitatea din Oslo începând cu ianuarie 2015.
Potrivit reprezentanþilor primãriei craiovene,
programul a ajuns în cea de-a doua fazã,
când se va dezvolta proiectul-pilot ºi vor fi
create trei centre de integrare socialã.
de Octavia Hantea

M

odelul de intervenþie
creat în prima etapã
va fi implementat începând cu anul 2017 ºi terminând în decembrie 2021. Potrivit reprezentanþilor Primãriei
Craiova, acest proiect are drept
scop elaborarea ºi dezvoltarea
unui model-intervenþie în domeniul integrãrii ºcolare ºi sociale a elevilor aflaþi în situaþie
de risc social din ºcolile de pe
raza municipiului Craiova, prin
constituirea unei reþele de specialiºti în medierea relaþiilor
elev-familie-comunitate ºi dezvoltarea unor parteneriate instituþionale la nivel local.

Urmeazã a doua
tranºã de bani

lor aºteptate, municipalitatea
craioveanã are la dispoziþie un
buget de 60.000 euro, reprezentând în totalitate finanþare
nerambursabilã. „În conformitate cu prevederile Odonanþei
de Urgenþã nr.64/2009, Primãria Craiova va gestiona financiar instrumentele structurale
pentru obiectivul convergenþã.
Cota de cofinanþare din partea
Consiliului Local Craiova este
0 lei, exceptând eventualele
cheltuieli neeligibile. Prima
tranºã în cuantum de 134,06
mii lei a fost primitã în anul
2016, urmând sã fie solicitatã
a doua tranºã în cuantum de
141 mii lei în primul trimestru
al anului 2017”, se aratã întrun proiect de hotãrâre al Consiliului Local Craiova. Pentru
aceastã a doua fazã a proiectului, trebuie create trei centre de
integrare socialã, municipalitatea urmând sã identifice clãdirile necesare în acest sens.

Annabella anunþã
redeschiderea magazinului Annabella
Hermes, miercuri, 29
martie 2017, în zona
Hermes, din Râmnicu
Vâlcea, bd. Tineretului, nr. 6-8.

R

emodelarea magazinului Annabella Hermes a
pornit din dorinþa de
apropiere de clienþii Annabella,
oferindu-le ca alternativã la
cumpãrãturile zilnice o experienþã de cumpãrare. În acest
sens, o atenþie deosebitã a fost
acordatã deopotrivã selecþiei
gamei de produse ºi amenajãrii
interioare.
Încã de la nivelul exterioru-
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În scopul realizãrii activitãþilor propuse în proiectul-pilot
„Educaþia poate rupe lanþul sãrãciei” ºi al atingerii rezultate-

Annabella
redeschide
magazinul
din zona Hermes
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lui, faþada este gânditã ca o invitaþie de a descoperi noul magazin. Complet transparentã,
aceasta permite o vedere de
ansamblu asupra celor 850 de
metri pãtraþi ai spaþiului interior.
Simplitatea arhitecturalã a
fost un obiectiv ºi pentru interior. Elementele constructive
originale ale clãdirii, precum
structura plafonului, sunt lãsate la vedere pentru obþinerea
unui spaþiu aerisit ºi modern.
Separarea zonelor de intrare ’i
de ieºire a fãcut posibilã o rezolvare funcþionalã ce urmãreºte un traseu pentru client,
de-a lungul zonelor de interes
specifice unui supermarket. Cu
excepþia Colþului Râureni, deja
cunoscut clienþilor odatã cu

adreseazã nevoilor zilnice imediate, Annabella Hermes cuprinde o zonã de legume-fructe generoasã, o linie de servire
asistatã cu varietãþi de carne,
mezeluri ºi brânzeturi, zona
gastro unde zilnic este gândit
un meniu cu preparate calde ºi
reci, alãturi de supe ºi ciorbe,
dar ºi zone speciale de murãturi, patiserie sau promoþii.
Odatã cu aceastã remodelare,
Annabella Hermes se transformã dintr-un supermarket obiºnuit într-un concept store urban:
o destinaþie pentru cumpãrãturi,
unde funcþionalul ºi frumosul
au un rol important în aceeaºi
mãsurã.
Noul magazin Annabella
Hermes îºi aºteaptã clienþii de
luni pânã sâmbãtã, orele 7:0022:00, dar ºi duminicã de la
7:00 la 19:00.
Annabella este o reþea modernã de retail, prezentã pe
piaþa româneascã din 1994.
Reþeaua cuprinde în prezent
60 de magazine, în trei formate diferite: Concept Storeul Annabella A-Z, Annabella
Fresh – concept special destinat comerþului de fructe ºi
legume ºi supermarketul Annabella. Cu o tradiþie îndelungatã pe piaþa retailerilor
din România, Annabella SRL
ofera clienþilor sãi produse
alimentare ºi nealimentare de
calitate, orientate cãtre nevoile, dorinþele ºi sugestiile
acestora.
29 martie - 4 aprilie 2017

Oltul,
averea
unei
14
regiuni vitregite
REPORTAJ

de Mihaela Bobaru

O

ltenia nu se aflã printre
cele mai atractive regiuni din þarã. Nu are
munþi ºi nici deltã, nici staþiuni
care sã-i atragã pe turiºti sau
mãnãstiri celebre în lumea întreagã, dar are Oltul care, din
când în când, ne face speciali.
Cu ajutorul apelor sale, în localitãþile de pe malul sãu producem cele mai gustoase roºii din
þarã, iar fauna ºi flora din zonã
sunt, pe zi ce trece, mai bogate
ºi mai interesante pentru specialiºti. Aceºtia au descoperit în
zonã, la finele anului trecut, în
apropierea Podului Olt, o specie rarã de pescãruº, venitã tocmai din nordul Americii.

Pescãruºul
lui Franklin
Pescãruºul lui Franklin (Larus pipixcan) cuibãreºte în
America de Nord ºi ierneazã pe
coasta vesticã a Americii de
Sud. El are ciocul negru, frunte
albã, iar restul capului negru cu
un inel orbital alb. Pescãruºul
lui Franklin are o staturã puþin
mai micã decât restul confraþilor ºi spatele gri închis ca la un
pescãruº sur. În afara arealului
tradiþional, anual sunt vãzute
exemplare ºi în Palearcticul de
vest, dar sunt notate mai puþin
de zece observaþii în fiecare an.
Pe parcursul lunii decembrie
2016, specia a mai fost observatã în Belgia ºi Danemarca. În
perioada sãrbãtorilor, celebrul
de acum pescãruº american a
fost observat ºi pe râul Olt, în
apropierea podului de la intrarea în Slatina, de cãtre unul dintre fondatorii Societãþii Ornitologice Române, Szabó József
junior.
„Colegul ºi prietenul meu Pál
Lajos, cu care pornisem, avea
314 specii pe lista lui anualã, un
numãr ce nu a fost atins niciodatã într-un singur an la noi, iar
eu eram la 305 – un numãr acceptabil, având în vedere cã nu
vãzusem o multitudine de specii comune cum ar fi sitarul de
pãdure sau fluturaºul de stâncã.
Am ajuns aproape de oraºul
Slatina unde, înainte de intrarea
în oraº dinspre Craiova, ne-am
oprit la pod sã mai aruncãm o
privire pe lac înainte sã se întunece. În faþa noastrã, la vreo 100
de metri, era un stol de 200- 300
de exemplare de pescãruºi râzãtori (Larus ridibundus), iar pe
apã stoluri rãzleþe de raþe sunã29 martie - 4 aprilie 2017

toare. Dupã ce am „scanat” cu
binoclul lacul ºi nu mi-a sãrit
nimic în ochi, m-am hotãrât sã
mã uit cu luneta la pescãruºi,
doar - doar gãsesc vreunul cu
inel color. Uitându-mã la picioarele roºii ale pescãruºilor
râzãtori din faþa stolului, dintro datã am zãrit un pescãruº care
era diferit, într-o zonã cu mai
puþine pãsãri. Avea cioc negru,
frunte albã, iar restul capului
negru cu un inel orbital alb ºi
cu o staturã puþin mai micã, din
câte am putut vedea, ºi spatele
gri închis ca la un pescãruº sur.
În acel moment, i-am zis lui
Lajos sã vinã ºi el sã se uite ºi
m-am repezit la maºinã, mi-am
luat aparatul foto pe care l-am
aºezat pe parapetul de beton de
pe marginea digului ºi am început sã fac poze. Cuvintele pe
care le-am rostit în acele câteva

minute nu le pot reproduce, însã
pentru amândoi un lucru era clar
ºi anume cã este o specie nouã
pentru fauna României. Am fãcut puþin peste 200 de imagini,
majoritatea catastrofale, dar la
unele am reuºit cumva sã þin
aparatul sã nu se miºte”, a povestit Szabó József junior pentru Realitatea Oltului.

Specialiºtii au gãsit
o explicaþie
„Ca ºi alte specii de pãsãri
migratoare, el a venit în sud
datoritã condiþiilor meteo. Temperaturile extrem de scãzute din
timpul iernii au determinat pãsãrile sã gãseascã zone cu climã mai blândã. În aceastã iarnã, în Canada, temperaturile au
scãzut mult comparativ cu media anilor trecuþi. Pescãruºul

Franklin a ajuns la noi în cãutarea de condiþii climaterice mai
blânde decât în Canada. Aici a
gãsit ceea ce cãuta: hranã – depozitele de gunoi menajer de la
marginea Slatinei – , de-asta
sunt ºi pescãruºi comuni pe
Olt“, a spus Croitoru, reprezentant al Comisiei pentru ocrotirea naturii din cadrul Academiei
Române – Subcomisia Oltenia.
Potrivit acestuia, în ultimii
10-15 ani, zestrea faunisticã a
Oltului s-a îmbogãþit semnificativ. ,,În ultimii ani am devenit,
datoritã Luncii Oltului, un punct
de atracþie. Ce se întâmplã la noi
este comparabil cu Delta, pentru cã aici aceste specii gãsesc
ape line, curgãtoare, cu foarte
multe ochiuri de apã care nu
îngheaþã”, a precizat Croitoru.
Franklin nu este singura specie venitã de pe alte continente.
Tot la începutul acestui an, pe
apele Oltului au fost zãrite ºi
câteva exemplare de raþã catifelatã 8 (Melanitta fusca). Ca
aspect, aceasta este o raþã de
talie mare, de culoare negricioasã, are o dungã albã la aripã,
spre deosebire de rudele ei. La

femele, când penajul începe sã
se uzeze, apare o patã albã în
obraji. Masculul, în penaj nupþial, are ciocul spectaculos de
mare, cu puþin alb ºi galben, ºi
o patã coloratã sub ochi. Raþa
catifelatã locuieºte în zonele
nordice, aproape de Cercul Polar. De obicei, cuibãresc în nordul extrem al Europei ºi al Asiei
vestice. Existã însã o populaþie
însemnatã care ºi-a pãrãsit aria
de domiciliu, stabilindu-se pentru cuibãrit mai la sud, în estul
Turciei.
Tot pe râul Olt sunt din ce în
ce mai prezenþi ºi spectaculoºii
pelicani. Cele mai multe exemplare au fost observate aproape
de vãrsarea râului în apele Dunãrii. Toate aceste specii vin,
alãturi de egrete, cormorani,
berze ºi pescãruºi, sã îmbogãþeascã fauna de pe râul Olt, în
care lebedele fac spectacol prin
frumuseþea ºi numãrul lor.

De dragul naturii
Agenþia pentru Protecþia Mediului Olt a implementat în ultimii ani mai multe programe
menite sã conserve condiþiile de
habitat ºi hranã pentru pãsãrile
care ºi-au gãsit ,,casã” pe râul
Olt, dar ºi în bãlþile din Lunca
Dunãrii. În urmã cu cinci ani,
APM Olt a investit 185.000 lei
din fonduri europene în reconstrucþia unor zone din Situl Natura 2000, cu scopul de a asigura premisele dezvoltãrii biodiversitãþii.
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SC APAVIL
APAVIL SA
SA Vâlcea
Vâlcea pune
pune la
la dispoziþia
dispoziþia Crampoane
SC
clienþilor sãi portalul de servicii on-line

de Virgil Dumitrescu

Î

C

cepând din data de 25 pânã
la sfârºitul lunii. Apavil SA îºi
rezervã dreptul de a nu utiliza indexul transmis dacã indicã variaþii mari de consum
faþã de medie. Asigurarea accesului la contor este singura
cale de a oferi un serviciu
corect facturat ºi posibilitatea
de a avea un control asupra
consumurilor.
Apavil SA are convingerea
cã tot mai mulþi clienþi vor
apela la serviciile online, accesul la aceste servicii fiind
gratuit, simplu ºi rapid, disponibil pentru toþi clienþii care au
încheiat un contract de furnizare/prestare servicii apã ºi
canalizare cu societatea.

CONVOCATOR

onsiliul de Administraþie al VOLTALIM
SA Craiova, înmatriculatã la O.R.C. Dolj sub nr. J16/
698/1999, CUI RO 12351498,
în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 R, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi cu prevederile actului constitutiv al societãþii, convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor pentru data de
05.04.2017, orele 15:00, la sediul societãþii situat în Craiova,
B-dul Carol, nr. 152, bloc V,
Jud. Dolj, pentru toþi actionarii
înregistraþi în registrul acþionarilor la sfârºitul zilei de
17.03.2017 consideratã ca datã
de referinþã.
Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor va avea urmãtoarea ordine de zi:
1.Prezentarea ºi aprobarea
Situaþiilor financiare ale anului
2016, pe baza Raportului Consiliului de Administraþie ºi Raportului auditorului financiar.
2.Aprobarea repartizãrii profitului net obþinut în 2016.
3.Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a administratorilor
pentru activitatea desfãºuratã în
exerciþiul financiar din anul
2016.
4.Aprobarea indemnizaþiei
membrilor Consiliului de Administraþie pentru exerciþiul financiar al anului 2017.
www.indiscret.ro

unea Portal Clienþi sunt:
– Date personale (secþiunea
Actualizare date), unde clientul
poate schimba parola asociatã
contului ºi poate opta pentru
primirea facturii pe e-mail pentru serviciile de alimentare cu
apã ºi/sau canalizare;
– Date legate de facturile
emise (secþiunea Cont), unde
clientul poate vizualiza facturile în sold, istoricul plãþilor efectuate, istoricul consumului înregistrat;
– Secþiunea Platã facturi online. Condiþia necesarã ºi suficientã pentru ca un utilizator al
sistemului sã poatã efectua plata facturii prin internet este existenþa unui card valid, emis sub
sigla VISA sau MasterCard,
care sã accepte plata prin internet. Menþionãm cã la plata online a facturilor nu se percep
comisioane, procesarea datelor
se face rapid, clientul având astfel acces la contul nou-creat oricând, de oriunde.
– secþiunea Transmitere index autocitit – în situaþia în care
din motive obiective reprezentantul Apavil SA nu are acces
la contor, indexul autocitit poate fi transmis de cãtre client în-

5.Prezentarea ºi aprobarea
Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2017.
6.Prezentarea ºi aprobarea
Planului de Investiþii pentru
anul 2017.
7.Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de 2 (doi)
ani, respectiv pentru auditarea
situaþiilor financiare ale anilor
2017 ºi 2018 ºi împuternicirea
consiliului de administraþie pentru încheierea contractului de
audit ºi stabilirea condiþiilor de
exercitare a activitãþii de audit
financiar, cu respectarea tuturor
prevederilor legale aplicabile
acestei activitãþi.
8. Aprobarea întocmirii pentru exerciþiul financiar 2016 a
situaþiilor financiare anuale
conform IFRS, set independent
de situaþiile financiare anuale
întocmite ºi publicate în conformitate cu legislaþia românã în
vigoare.
9.Împuternicirea d-lui Vasilescu Ion - Director General, cu
posibilitatea de substituire, pentru a acþiona pe seama societãþii, în vederea îndeplinirii tuturor formalitãþilor necesare legate de aducerea la îndeplinire a
hotãrârilor adoptate, precum ºi
pentru înregistrarea la Oficiul
Registrului ºi Comerþului ºi publicarea la autoritãþile competente a hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor.

Acþionarii exercitã dreptul de
vot în adunarea generalã, proporþional cu numãrul acþiunilor
pe care le posedã.
Acþionarii persoane fizice pot
participa ºi vota în adunarea
generalã personal, pe baza buletinului/cãrþii de identitate sau
prin reprezentare, în baza unei
împuterniciri speciale acordate
pentru respectiva adunare generalã.
Împuternicirile vor fi depuse
în original pânã cel târziu la
data de 03. 04. 2017, orele
15:00, sub sancþiunea pierderii
exerciþiului dreptului de vot în
acea adunare.
Documentele care se vor dezbate în AGOA ºi împuternicirle
speciale sunt puse la dispoziþia
acþionarilor, la sediul societãþii, începând cu data de
03.03.2017.
În situaþia în care la data de
05.04.2017 nu se întruneºte
cvorumul necesar desfãºurãrii
în condiþiile legii a lucrãrilor
AGOA, aceasta se va desfãºura
la a doua convocare, în data de
06.04.2017, în locul ºi la ora
indicate pentru prima convocare, cu aceeaºi ordine de zi.
CONSILIUL DE
ADMINISTRAÞIE
PREªEDINTE,
Ion PATRICHI

SPORT

C

Încã o ispravã
“marca Daum”

e am vãzut noi, duminicã seara, în transmisie de la Cluj Arena,
unde (n-aº fi crezut) România
ºi Danemarca s-au bãtut pentru
Visul rusesc. Pãi, cu foarte mici
luminozitãþi, o partidã oarbã.
Au ratat orbeºte ºi ai noºtri ºi
ai lor. S-a pasat orbeºte, mai
ales de partea românã, s-a centrat orbeºte în picioarele ºi în
stomacul adversarului, s-a fugit de cornere ca dracul de tãmâie. N-avem jucãtori care sã
alerteze apãrãrile, n-avem jucãtori de cap ºi tare mi-e teamã
cã nici jucãtori cu cap. Îi ameþim cu sisteme ºi savantlâcuri
de parcã e în joc legea gravitaþiei, iar ei chiar picã în fund la
o minge pe care un debutant ar
transforma-o în gol. Mi-e dor
de un ºut sãnãtos în vinclu ºi
nu-l gãsesc decât în amintiri sau
pe la strãini. Am (re)vãzut o
echipã a României ternã ºi temãtoare, plouatã pe dedesubt
de prãpãstiosul buletin meteo
din ajun. Încã o aflare în treabã
a tricolorilor, încã o ispravã
“marca Daum”, cel care una
declarã pe la conferinþe ºi alta
se întâmplã pe teren, unde schema ofensivã se întoarce sieºi ca
defensivã. Dar ce a vãzut el,
tehnicianul tricolorilor, pe Cluj
Arena? O mare “investiþie de
energie” în prima reprizã ºi o
scãdere inadmisibilã de nivel în
repriza secundã. Cu alte cuvinte, condiþia fizicã a combatanþilor lasã de dorit. Cine sã fie
de vinã: televiziunea care i-a
arãtat, iarba de acasã? De-aia,
te pomeneºti, l-o fi schimbat

Alibec pe Keºeru, ca sã-ºi care
singur ºi odihnit mingile, poate va da jos ºi câteva kilograme. Ivan a fost ºi el introdus în
locul incorigibilului Chipciu,
abia în minutul 85, numai pentru a bifa, conform uzanþei. Dar
cum vede acelaºi Daum soarta
României în grupa E, la adãpostul salariului sãu de 50.000 de
euro lunar, din care a decartat
atât de puþin? Predicând în deºert pe seama unor ºanse pur teoretice de a mai prinde locul
care trimite la meciul de baraj,
doi. Practic, în ce fel, câtã vreme, cu 6 puncte, suntem devansaþi de Muntenegru (7p.) ºi Danemarca (7 p.). Ghinion! Cu
ambele vom susþine returul în
deplasare, dupã ce, în bãtãtura
proprie, le-am învins pe jumãtate. Da, fotbalul este imprevizibil. Pânã la un punct însã,
când sita valorii îºi intrã-n
mânã. Am cedat la scor de forfait cu Polonia, iar cu celelalte
contracandidate am smuls 1-1
(penalty ratat de Stanciu în ultimul minut), respectiv 0-0. Din
9 puncte, ne-am ales cu douã.
Acum visãm cai verzi pe pereþi
ºi tropote delirante, vom face,
vom drege. Ajunge! Aproape
toate ideile tovarãºului de joacã al lui Burleanu au dat chix,
începând cu selecþia, care ºi aºa
e searbãdã. Faptul cã în carierã
a salvat-o pe Koln de la retrogradare ne face sã credem cã
acolo e zona sa de lucru. Comparaþia cu mari antrenori, care,
pasã-mi-te, nici ei nu înving
totdeauna, este puerilã ºi neavenitã.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Publicitate

ncepând din luna aprilie
2017, APAVIL SA Vâlcea pune la dispoziþia
clienþilor sãi o serie de servicii on-line: primire facturi pe
e-mail, achitare facturi online, istoric consum de apã,
istoric plãþi, facturi în sold,
transmitere index autocitit.
Pentru a avea acces la aceste
facilitãþi, este necesarã crearea unui cont de utilizator.
Pentru crearea contului, se
acceseazã pagina www.apavil.ro, secþiunea Portal
Clienþi, se apasã butonul Înregistrare ºi se introduc datele solicitate: adresã e-mail validã, cod client, numãr contract (acestea din urmã regãsindu-se pe facturã) ºi parola
(formatã din minimum 8 caractere). Dupã introducerea
datelor, pentru a valida adresa de e-mail introdusã de
dumneavoastrã, veþi primi un
link pe care trebuie sã-l urmaþi, acesta fiind ultimul pas
pe care trebuie sã-l faceþi pentru a vã crea contul. Vã puteþi apoi autentifica folosind
e-mailul ºi parola pe care leaþi introdus la înregistrare.
Datele accesibile din secþi-

Publicitate

Indiscreþii
de Vâlcea

Primarul
Gutãu:
Primarul Gutãu:
„Parcare subteranã,
subteranã,
„Parcare
soluþia pentru
pentru aglomeraþia
aglomeraþia
soluþia
de la Spitalul Judeþean”

H

Indiscreþii despre
noul prefect
Despre Florian Marin,
prefectul numit, dar încã
neinstalat al judeþului Vâlcea: în perioada în care a
condus Poliþia Vâlcea a scos
cãluºul din gurile ºefilor de
posturi, dându-le liber sã
comunice direct cu presa,
fãrã sã mai cearã acordul de
la „domnie”; avea o maºinã
înmatriculatã cu literele
BEA, motiv de amuzament
chiar ºi pentru el; a fost un
comunicator nonconformist, în pofida restricþiilor
din sistem. Aºteptãm continuarea!

Sceptic!
Cei trei muncitori ºi liderul de sindicat, Adrian Mugioiu, care pe 23 martie au
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Telemeaua
de Vaideeni
ar putea deveni
brand de þarã
Întâlnire, pe 28 martie
2017, la Consiliul Judeþean
Vâlcea, pentru a se iniþia acþiuni în vederea înregistrãrii
brandului „Telemea de Vaideeni”. S-a mai discutat
identificarea de soluþii cu
privire la înregistrarea de noi
produse româneºti ale cãror
caracteristici specifice sunt
protejate la nivel naþional ºi
european. Au participat specialiºti din cadrul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, subprefectul judeþului Vâlcea,
Aurora Gherghina, primarul
comunei Vaideeni, Achim
Daniel Bãluþã, preºedintele
Asociaþiei Producãtorilor de
Produse Tradiþionale, Meºteºuguri ºi Artizanat Vâlcea,
Aurel Simion, reprezentanþi
ai unor forme asociative din
judeþ º.a.

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

plantaþi pomi, flori, sã existe
bãncuþe. Sãracii oameni nu au
pe ce se aºeza! Dar nu putem
face toate acestea decât dacã
terenul din curtea spitalului este

dat în administrarea primãriei.
Apoi, o putem moderniza. Putem accesa fonduri, putem face
multe lucruri bune”.
(M.P.)

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.

Publicitate

Într-o postare pe facebook, primarul comunei Prundeni, Ion Horãscu, se înfãþiºeazã în toatã splendoarea
de la o tribunã a Parlamentului României, alãturi de un
vechi tovarãº. Primarul a comentat astfel poza: „Cu Gigel Bulete la un antrenament
pt. viitoarele alegeri parlamentare!!!”, semn cã în viitoarea legislaturã ar dori ºi
el ceva, ceva mai mult.
Atenþie, „Bulete” pare sã
aibã o conotaþie anume, sã
nu poarte ghinion. Nu despre el scria presa prin 2008
cã a fost angajat fãrã concurs, de la firma primarului
fix la casieria primãriei-?

intrat în greva foamei la
Uzinele Sodice Govora au
suspendat protestul, pentru
a putea negocia cu patronatul polonez. Principala lor
nemulþumire este refuzul
conducerii de a majora valoarea tichetelor de masã de
la 9,57 de lei la 15 lei. Mugioiu este însã sceptic în privinþa reuºitei negocierilor.
În perioada grevei, cei patru au dormit sub cerul liber
deoarece ºefii USG nu au
permis ca ISU Vâlcea sã le
monteze un cort.

Publicitate

Horãscu bate
apropouri!

aosul ºi aglomeraþia
din parcarea exterioarã a Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea ar putea fi rezolvate printr-o soluþie
pe care primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu
(foto), a avansat-o zilele trecute: „Eu cred cã se poate face
acolo o parcare subteranã foarte modernã, sacrificând, în primã fazã, terenul de sport de la
Liceul Forestier, dupã care
acest teren va fi refãcut deasupra parcãrii. Aºadar, sã fie o
parcare subteranã, sã existe acces în parcarea spitalului ºi acces pe Calea lui Traian. Cred cã
e singurul loc care ne-ar permite sã facem un lucru foarte bun,
fãrã a lua terenul nimãnui”, a
spus primarul.
Acesta a adãugat cã primãria
intenþioneazã sã ia în administrare curtea unuia dintre cele
trei spitale din Râmnicu Vâlcea,
pe care sã o modernizeze: „Eu
consider cã spitalele trebuie sã
aibã un aspect îngrijit în care
bolnavii sã se simtã bine. Sã fie
fãcut gardul, parcãrile, sã fie

