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ºi doi independenþi
pentru Parlament

POLITICÃ

Pentru cele ºase
mandate de deputaþi
ºi douã de senatori,
în judeþul Vâlcea
intrã în competiþie
zece partide: PSD,
PNL, ALDE, USR,
PSR, PRM, PER,
PRU, PMP, UDMR, ºi
doi independenþi.
Lupta acerbã se dã
între social-democraþi ºi liberali, însã
redistribuirea poate
crea surprize. Iatã
cine sunt cei care, în
11 decembrie, vor
cere votul vâlcenilor.

sor; 8 - Gigi Preduº.

Candidaþii PSD
Vâlcea pentru Senat:
1- Constantin Bogdan Matei,
profesor, consilier judeþean; 2 Laurenþiu Coca, senator, secretar executiv al PSD Vâlcea; 3 Adina Florentina Dobrete, profesor, consilier municipal; 4 Nicu Spiridon, consilier judeþean.

Liberalii contraatacã

de Marielena Popa

Candidaþii PNL Vâlcea pentru Camera Deputaþilor:
1- Cristian Buican, deputat,
secretar al Camerei Deputaþilor,
preºedinte al PNL Vâlcea ; 2 Victor Stãnculescu, avocat, consilier judeþean; 3 - Ion Bîzîc, exprimar al oraºului Bãbeni; 4 Mihaela Andreianu, profesor,
consilier judeþean; 5 - Alexandru Pãrduþ, om de afaceri, consilier judeþean; 6 - Gheorghe
Vieru, profesor, consilier judeþean; 7 – Ciprian Deaconu, medic stomatolog.

PSD sperã sã ia
aproape totul

P

atru deputaþi ºi un senator. Acesta este targetul PSD Vâlcea la
alegerile parlamentare din
acest an.
„PSD Vâlcea propune
electoratului cea mai echilibratã, dar ºi cea mai puternicã listã de candidaþi pentru
Parlament. Este o listã în care
îºi gãsesc reprezentarea diverse profesii. Foarte important, este o listã în care îºi
gãsesc reprezentarea atât tinerii, cât ºi colegele noastre,
doamnele din PSD Vâlcea.
De asemenea, o listã în care
îºi gãseºte reprezentarea o
categorie largã de vârste.
Avem oameni bine pregãtiþi,
oameni curaþi, de la primul
loc pânã la ultimul clasat pe
listã (...) Este o listã de oameni integri, o listã de oameni care-ºi doresc sã lucreze exclusiv în interesul vâlcenilor… ”, spune Constantin Rãdulescu, preºedintele
PSD Vâlcea.

Candidaþii PSD Vâlcea

Candidaþii PNL
Vâlcea pentru Senat:
1 - Romulus Bulacu, inginer,
consilier judeþean, fost vicepreºedinte al CJ Vâlcea; 2 - Victor
Popescu, inginer, consilier judeþean; 3 - Irina Maria Argeºanu,
avocat; 4 - Alexandru Dediu,
primar al comunei Pãuºeºti Mãglaºi.
Obiectivul PNL Vâlcea la alegerile din noiembrie este trei
mandate de deputaþi ºi unul de
senator. „Suntem o echipã care
are experienþã administrativã ºi
politicã suficient de mare pentru a face faþã necesitãþilor din
viitoarea legislaturã. În acelaºi
timp, propunem ºi schimbarea
clasei politice. Venim la aceste
alegeri cu mulþi tineri care au
reuºit profesional prin forþele
proprii”, susþine deputatul Cristian Buican, preºedintele PNL
Vâlcea.

Candidaþii PSD
Vâlcea pentru
Camera
Deputaþilor:
1- Vasile Cocoº, fost viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, economist, expert contabil, consilier municipal; 2 - Daniela Oteºanu,
economist, consilier judeþean, preºedinte al Femeilor
Social Democrate Vâlcea; 3
2 - 8 noiembrie 2016

ALDE Vâlcea,
listã cu Iuliana

Candidaþii PNL Vâlcea
- Popa ªtefan-Ovidiu, consilier
judeþean; 4 - Eugen Neaþã, fost
comandant al IPJ Vâlcea, con-

silier al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; 5 - Alexandru Oproaica, consilier jude-

þean; 6 - Nicolae Concioiu, primarul comunei Guºoeni; 7 Lidia Florentina Petcan, profe-

Camera Deputaþilor: 1- Dumitru Lovin, economist, fost
sportiv de performanþã; 2 - Rewww.indiscret.ro

mus Grigorescu, fost prefect
al judeþului Vâlcea, directorul Bibliotecii Judeþene „Antim Ivireanul”, consilier municipal; 3 - Adrian Buºu, vicepreºedinte al CJ Vâlcea,
jurist; 4 - Maria Georgiana
Mureanu; 5 - Eduard Ionuþ
Nuicã; 6 -Teodor Sorin Cumpãnãºoiu.
Senat: 1- Iuliana Moise, inginer, director al RAR Vâlcea; 2 - Ioan Neamu, medic
legist; 3 - Monica-Alice
ªarpe; 4 - Damian Dincã.

Uniunea Salvaþi
România,
o listã a tinereþii
Camera Deputaþilor: 1 Andrei Gheorghiu, 31 de ani,
economist, specialist în vânzãri, ex-director adjunct la o
companie britanicã;2 - Dominic Teleki, 33 de ani, arhitect; 3 - Izabela Maria Cernãtescu, 29 de ani, profesor
de pian, membru fondator al
Asociaþiei Culturale „Irina
ªaþchi”; 4 - Eduard Rãdulescu, 37 de ani, inginer.
Senat: 1- Laurenþiu Ciocîrlan, 40 de ani, expert în
accesare de fonduri structurale ºi de coeziune europene; 2 - Florin Ciucã, 46 de
ani, director general, licenþiat în Drept ºi Administraþie Publicã.

Partidul România
Unitã - surpriza
Dorel Jurcan
Camera Deputaþilor: 1Dorel Jurcan, economist, expreºedinte al PDL Vâlcea,
fost senator din partea acestui partid; 2 - Florin Brãgãu,
preºedintele PRU Vâlcea.
Senat: Gabriel Sorin Petrescu.

Doi independenþi
cu notorietate
pentru
Camera
Deputaþilor
Recent demisionar din
PSD, deputatul Romeo Rãdulescu, fost primar al municipiului Râmnicu Vâlcea,
candideazã independent pentru Camera Deputaþilor.
Celãlalt candidat independent pentru Camerã este fostul prefect al judeþului Vâlcea, Dumitru Nicu Cornoiu.
Recent, acesta a demisionat
de la Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã Vâlcea,
declarând cã nu doreºte sã
implice în demersuri politice
aceastã instituþie pe care a
condus-o mulþi ani.
www.indiscret.ro
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DNA, cu ochii pe
Mitropolia Olteniei
O controversã a pus pe jar, sãptãmâna trecutã,
întreaga suflare duhovniceascã de pe cuprinsul
Mitropoliei Olteniei. Conform presei centrale,
ofiþeri judiciari ai Direcþiei Naþionale Anticorupþie au descins în hogeacul lui Irineu, de unde
au ridicat câteva stive de documente financiarcontabile ale Mitropoliei ºi Arhiepiscopiei.
Aceiaºi ziariºti din Capitalã susþineau cã existã
indicii privind unele fapte de corupþie, însã nu
precizau care ar fi acestea. În replicã, în aceeaºi zi, printr-un comunicat al biroului de presã
al Mitropoliei Olteniei, aceste informaþii erau
negate în totalitatea lor. În fapt, conform surselor Indiscret în Oltenia, adevãrul este undeva la
mijloc: existã mai multe suspiciuni cu privire la
eventuale acte de corupþie în ceea ce priveºte
derularea unor proiecte finanþate de Uniunea
Europeanã, motiv pentru care Mitropolia a
primit doar o adresã din partea DNA, prin care i
s-a solicitat sã punã la dispoziþie o serie de
documente financiare.
de Cosmin Pretorian

C

hiar în ziua Sfântului
Mucenic Dumitru,
postul de televiziune
B1TV titra în prime-time:
„DNA ridicã documente de la
Mitropolia Olteniei“. Aceastã
ºtire venea pe fondul unei alte
acþiuni a procurorilor anticorupþie, care l-au pus sub acuzare pe
mitropolitul Tomisului, Teodosie, pentru diverse fapte de corupþie.

„Înaltul“ minte
prin omisiune
Imediat, biroul de presã al

Mitropoliei a reacþionat, negând
cu vehemenþã ºtirea ºi sugerându-le jurnaliºtilor sã ia drumul
bisericilor pentru a celebra ziua
Sfântului Mucenic Dumitru.
Conform surselor noastre din
interiorul instituþiei duhovniceºti, ºi de aceastã datã mitropolitul Irineu a minþit prin omisiune. Era adevãrat cã procurorii ºi poliþiºtii judiciariºti nu au
descins în birourile mitropolitului, însã, cu câteva zile înaintea apariþiei ºtirii în presa centralã, Mitropolia Olteniei a primit o adresã din partea DNA
prin care i se solicita sã transmitã organelor de anchetã o lungã listã de documente privitoa-

VP Holding,
partenerul strategic
al Mitropoliei în
atragerea fondurilor
europene

ÎPS Irineu
re la investiþiile cu bani europeni derulate în cadrul eparhiei.
Sunt vizate mai multe lucrãri de
reabilitare ale unor biserici sau
clãdiri aparþinând Arhiepiscopiei Craiovei.
Este pentru prima datã când
investiþiile susþinute din fonduri
europene ale Mitropoliei Olteniei intrã sub lupa unor organe
de cercetare penalã. Mitropolia
sau unitatea sa, Arhiepiscopia
Craiovei, au devenit un adevãrat „aspirator“ de fonduri europene, ADR Sud-Vest Oltenia,
condusã de mai vechea noastrã
cunoºtinþã Marilena Bogheanu,
dovedindu-se foarte darnicã
atunci când a venit vorba de
proiectele depuse de Înaltpreasfinþitul Irineu. De altfel, nu
puþine au fost vocile care au
susþinut cã între înaltul prelat ºi
directoarea Bogheanu existã o
puternicã relaþie de amiciþie,
folositoare pentru ambii.

Totodatã, este interesant de
urmãrit dacã ancheta demaratã
de oamenii legii va ajunge la
una dintre principalele firmepartenere ale Mitropoliei Olteniei: VP Holding. Aceastã firmã a fost manager al mai multor proiecte pe bani europeni
derulate de Arhiepiscopia Craiovei. Printre acestea, conform
site-ului companiei, se numãrã:
Centrul de îngrijire pentru bãtrâni „Mitropolit Firmilian“ (valoare 1.200.000 euro plus TVA),
Centrul social mutifuncþional
din Târgu Jiu (900.000 euro
plus TVA), Centrul social multifuncþional din Grãdinari-Olt
(880.000 de euro plus TVA),
restaurarea ºi consolidarea bisericii Mântuleasa - Craiova
(1.300.000 plus TVA) sau restaurarea ºi consolidarea bisericii
Sfântul Nicolae (1.100.000 plus
TVA). Opacitatea de care a dat
dovadã Mitropolia atunci când
a venit vorba despre aceste investiþii a dat naºtere, de-a lungul timpului, mai multor legende urbane. Printre acestea, la loc
de cinste pe buzele multor preoþi este aceea cã Virgil Profeanu, proprietarul în acte al VP
Holding, este un prieten apropiat al Înaltpreasfinþitului Irineu, iar prelatul oltean ar avea
niscai interese materiale directe din derularea proiectelor comune ale Mitropoliei ºi firmei
bucureºtene.
2 - 8 noiembrie 2016
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Oficialul judeþului Vâlcea
care l-a omagiat pe ºeful
securitãþii comuniste
Iulian Vlad: „Nu retractez!”

ACTUALITATE

de Marielena Popa

L

Un candidat al PNL Vâlcea
pentru Senat propune
programul pentru
agricultori „Prima recoltã”
n scopul încurajãrii micilor
întreprinzãtori din domeniul agricol, candidatul
PNL Vâlcea pentru Senat, Romulus Bulacu (foto), propune
programul guvernamental „Prima recoltã”. Aceastã idee este
un corespondent în sectorul
agricol al programelor „Prima
casã” sau „Prima maºinã”, precizeazã Romulus Bulacu.
„Nu sunt un specialist în domeniu, dar experienþa anilor de
administraþie ºi discuþiile avute
cu reprezentanþi din acest sector m-au determinat sã concluzionez cã strategiile gândite de
autoritãþi la nivel macro nu pot
deveni aplicabile fãrã un pachet
de mãsuri care sã încurajeze
micii fermieri. Dacã statul român deruleazã programe precum „Prima casã” sau „Prima

Î

maºinã”, de ce nu am putea încuraja micii întreprinzãtori
printr-un program care sã asigure susþinere în domeniul agricol? “Prima recoltã” ar putea
ajuta la revigorarea mediului
rural prin sprijinirea asociaþiilor de tip familial care îºi doresc sã investeascã în agriculturã”.
Bulacu este de pãrere cã un
astfel de program poate fi uºor
propagat ºi va contribui la scãderea ratei ºomajului: „Un
exemplu de succes într-o localitate ar determina ºi pe cei din
jur sã se încumete la o eventualã investiþie. Un astfel de demers ar asigura atenuarea ratei
ºomajului prin crearea de locuri
de muncã”, precizeazã liberalul
vâlcean, aflat pe locul 1 al listei
pentru Senatul României.(M.P.)

a 27 de ani de la revoluþie, articolul „Fostul ºef
al Securitãþii comuniste,
Iulian Vlad, primit cu osanale
la Vâlcea”, publicat în ediþia
trecutã a sãptãmânalului Indiscret în Oltenia, a generat reacþii de proporþii, semn cã românii nu au uitat ºi cã doresc certitudini. Materialul, care prezenta elogiile lui Adrian Buºu,
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Vâlcea, la adresa lui
Iulian Vlad, cu ocazia unei lansãri de carte, a fost preluat de
majoritatea canalelor media, a
fãcut vâlvã în mediul virtual ºi
a stârnit revolta unor personalitãþi. Astfel, cunoscutul politolog Vladimir Tismãneanu nota
pe pagina sa de socializare: „Îngreþoºãtor (...) Cultul ultimului
ºef al celei mai represive instituþii, «scutul ºi sabia» acelei tiranii descreierate, este de-a
dreptul obscen!”

care au fãurit, la un moment dat,
România modernã”), Adrian
Buºu a declarat: „Nu retractez
nimic, este pãrerea mea, sunt
cetãþean al judeþului Vâlcea ºi
am dreptul la opinie”. Adrian
Buºu este membru ALDE ºi
candideazã pentru Camera Deputaþilor la alegerile din 11 decembrie.

Buºu: „Sunt cetãþean al judeþului
Vâlcea ºi am
dreptul la opinie”

Preºedintele CJ
Vâlcea: „Eu nu l-am
împuternicit pe
Adrian Buºu sã transmitã acel mesaj”

Întrebat dacã regretã cã ºi-a
asumat aceste opinii în numele judeþului Vâlcea (n. red.:
„Pentru judeþul nostru este o
onoare deosebitã sã îi avem în
mijlocul nostru pe oamenii

Preºedintele CJ Vâlcea, Constantin Rãdulescu, spune cã nu
l-a delegat pe Buºu sã transmitã acest mesaj. „Este o cutumã

ca ºefii instituþiilor reprezentative dintr-un judeþ sã þinã discursuri la evenimentele la care
sunt invitaþi. Eu nu l-am împuternicit pe Adrian Buºu sã
transmitã acel mesaj. Când deleg pe cineva, acela citeºte, cu
exactitate, de pe hârtie, mesajul meu. L-am rugat pe domnul Buºu sã îi salute pe toþi cei
prezenþi la aceastã lansare de
carte ºi atât. Cele rostite acolo
reprezintã punctul sãu de vedere, de care, evident, mã dezic, pentru cã nu l-am formulat eu”, a declarat Constantin
Rãdulescu.
(Citiþi materialul la adresa:
w.indiscret.ro/articol-fostulsef-al-securitatii-comuniste-iulian-vlad-primit-cu-osanale-lavalcea)

Întâlnire organizatã în
colaborare cu farmaciile Catena

Publicitate

F
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emeile liberale din Filiala Vâlcea îi invitã pe pãrinþi ºi copii la o acþiune
organizatã în colaborare cu farmaciile Catena „Sãnãtatea este
un domeniu de care depinde viitorul þãrii ºi influenþeazã siguranþa naþiunii pe termen mediu
ºi lung. Organizaþia Femeilor
Liberale în colaborare cu farmaciile Catena invitã pãrinþi ºi copii, vineri, 4 noiembrie 2016,
începând cu ora 17.00, la sediul
PNL filiala Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr 30,
bloc D6, parter, la acþiunea
Mama ºi copilul, pentru a dezbate împreunã problematica familiei contemporane”, anunþã,
printr-un comunicat de presã,
Mihaela Andreianu (foto), preºedinte OFL, filiala Vâlcea
(M.P.)
www.indiscret.ro

listt a, dar cunoaşt
cunoaşte
Vot ezi lis
e oamenii

Profil de candidat
Dupã o pauzã de opt ani, determinatã de votul uninominal, România se întoarce, din
luna decembrie, la consacratele liste cu candidaþii. Astfel,
cum la ultimele douã runde
de alegeri parlamentare, cel
puþin în teorie, a contat mai
mult omul decât partidul,
acestea de pe urmã s-au înghesuit, în foarte multe cazuri, sã scoatã în faþã figuri
cunoscute, cu prizã la electorat. Acum, regulile s-au
schimbat, iar alegãtorii au de
ales între mai multe liste cu
nume propuse de cãtre
actorii politici. Aºadar, cine
sunt candidaþii din spatele
listelor? Rãmâneþi cu Indiscret ºi, pânã la alegerile din
11 decembrie, îi veþi cunoaºte, separat,
pe fiecare
dintre ei!

(II)
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Ion Cãlin - candidat pe lista PSD
pentru Camera Deputaþilor
Actual vicelider al grupului PSD din Camera Deputaþilor, Ion Cãlin
este unul dintre pesediºtii cu state vechi în organizaþia de la Dolj. A
apãrut în politicã la mijlocul anilor ‘90, devenind cunoscut în momentul în care a fost uns, în anul 2000, în funcþia de viceprimar al Craiovei. Graþie unei legãturi speciale cu celebrul Octav Cozmîncã, ajunge,
în anul 2001, secretar de stat în Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
Doi ani mai târziu, în 2003, este numit prefect al judeþului Dolj. Tot
atunci ajunge celebru în presa vremii în urma unui controversat schimb
de terenuri care, pentru scurt timp, a fãcut ºi obiectul unui dosar de
cercetare. În acelaºi an este înscãunat ºef pentru organizaþia judeþeanã
a PSD, unde va rãmâne pânã în anul 2008. În 2004, Cãlin îºi începe
cariera de parlamentar, reuºind cã obþinã primul mandat de deputat.
Patru ani mai târziu, cu ocazia primelor alegeri uninominale, candideazã pe Colegiul 10 Dãbuleni, colegiu pe care îl ºi câºtigã. Mandatul
îi va aduce ºi o acuzaþie de conflict de interese din partea ANI, dupã ce
deputatul ºi-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. 2012 este anul în
care Ion Cãlin, marginalizat pânã atunci în filialã, revine în echipa de
conducere a PSD Dolj (preºedinte executiv) odatã cu preluarea scaunului de preºedinte de cãtre Claudiu Manda. Tot în 2012 îºi asigurã cel
de-al treilea mandat de deputat, câºtigând lejer Colegiul
10 Dãbuleni de sub umbrela USL. În ultimii patru
ani, Cãlin ºi-a consolidat poziþia în cadrul organizaþiei Dolj a PSD, fiind considerat unul dintre „greii“
filialei.

Veta Pãsculescu candidat
pe lista PNL
pentru Camera
Deputaþilor

Florea (Icã) Voinea candidat pe lista
ALDE pentru
Senatul României
Cu trei mandate la activ, Florea Voinea rãmâne totuºi pentru mulþi dintre doljeni un necunoscut. De fapt, sunt ºanse destul de mari ca actualul senator sã fie ceva mai cunoscut în anumite
regiuni din China decât în Dolj. ªi asta graþie unor
legãturi trainice pe care Florea Voinea le-a înnodat
cu urmaºii lui Mao încã de pe vremea când, în calitate de reprezentant UTC, participa la întâlniri cu tineretul comunist de pe celãlalt continent. În þarã, Icã
Voinea îºi face loc în Parlament în anul 2000, când a
candidat pe listele PUR. Patru ani mai târziu, candideazã pe listele Uniunii PSD + PUR, doar cã nu în
Dolj, ci taman în Vaslui. Dispare de pe prima scenã a
politicii dâmboviþene, dar reapare în anul 2012. când,
revenit la „origini“ pe meleagurile olteneºti, candideazã cu succes în Colegiul 3 Senat din partea USL.
Deºi renumit pentru abilitãþile sale de a rezolva probleme la Bucureºti, Icã nu reuºeºte sã-ºi rezolve problema unui nou mandat pe listele PSD Dolj, astfel cã,
numai cu câteva zile înainte de termenul de depunere
a candidaturilor pentru alegerile din 11 decembrie,
pleacã din PSD ºi se alãturã ALDE Dolj, unde primeºte poziþia întâi pe lista pentru Senat.

www.indiscret.ro

Una dintre surprizele pregãtite
doljenilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie este, cu siguranþã, plasarea Vetei Pãsculescu pe locul al treilea pe lista
PNL pentru Camera Deputaþilor. Actual consilier judeþean,
Veta Pãsculescu provine din
vechiul PD-L, acolo unde s-a
ocupat de zona Dãbuleni. Personaj aproape legendar în acea
parte a judeþului, Veta Pãsculescu ºi-a încercat, în 2008,
ºansa la Primãria Dãbuleni,
dar norocul nu i-a surâs. Acest
lucru s-a întâmplat doi ani
mai târziu, când, pentru munca depusã la partid, a fost rãsplãtitã cu funcþia de director
al ANIF Dolj, pe care a ocupat-o
pânã în anul 2012, când a decis sã
pãrãseascã instituþia. Tot în acelaºi
an candideazã din partea ARD pentru
Colegiul 9 Dãbuleni, dar nu reuºeºte sã
obþinã decât o mânã de voturi în bãtãlia
cu Valeriu Zgonea. Dupã acest eºec, Veta
Pãsculescu intrã într-un con de umbrã,
unde rãmâne pânã în vara acestui an,
când, în urma alegerilor locale din luna
iunie, PNL reuºeºte sã câºtige Primãria
Dãbuleni, meritele pentru acest succes
fiind atribuite actualei liberale, ajunsã
între timp în Consiliul Judeþean Dolj.
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Serviciul de expertizã
medicalã ºi Centrul de
ACTUALITATE Transfuzie Sanguinã Vâlcea
ar putea fi mutate
la Policlinica cu Platã

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Incestul ne aliniazã
cu Vestul

M

ãrturisesc pe faþã cã
frazeologia legatã de
mult clamatele drepturi ale omului mã pun câteodatã pe gânduri. Asta e bine,
veþi zice: gândeºti, deci, exiºti.
Dar nu întotdeauna, dupã ce
gândesc, exist. Nu exist când,
în preajma alegerilor, mã pierde România spoitã futurist de
conducãtorii noºtri, unul mai
breaz decât altul, dupã ce am
gândit-o altfel. Tradiþionalismul împãmântenit ne-a secãtuit de convingeri sau repere
etice ºi morale care ne-ar fi pus
în rând cu alte seminþii de doftã. Mai multã virginitate în
naturã, mai puþinã civilizaþie
pe lângã. Detaliu pe care profesorul meu de istorie ori nu la ºtiut, ori l-a pãstrat pentru
sine. Profesorul de românã repeta ca o moarã stricatã cã veºnicia s-a nãscut la sat. Care sat?
Satul fãrã informaþie, fãrã orizont multicultural, fãrã femei
de prisos. Adicãtelea, fãrã însãmânþãri în afara câmpului
ancestral! Corect este? Legile
autohtone în materie de drepturi nu îngãduiau ceea ce ni se
propovãduieºte cã trebuie slobozit cu tot dinadinsul. Bunãoarã incestul, necrofilia, zoofilia ºi alte asemenea cuceriri
cosmice (ducându-te, chipurile, în al nouãlea cer) demne de
secolul nostru. În Suedia, tineretul liberal ia poziþie împotriva interdicþiei incestuale, consideratã (încã!) inacceptabilã
întrucât „nu permite autodeterminarea sexualã” între fraþi ºi
surori. De ce nu ºi între pãrinþi

Serviciul de expertizã
medicalã, precum ºi
Centrul de Transfuzie
Sanguinã Vâlcea ar
putea fi mutate la
Policlinica cu Platã
din Râmnicu Vâlcea.
Anunþul a fost fãcut
de Constantin Rãdulescu, preºedintele
Consiliului Judeþean
Vâlcea, în urma unei
vizite la Spitalul Vechi,
unde a constatat
condiþiile improprii în
care îºi desfãºoarã
activitatea aceste
douã servicii.

ºi copii – hai pân’la capãt!
Unde mai socoþi cã nãravul cu
pricina (dreptul inalienabil al
omului) e legalizat în Franþa,
Spania, Belgia, Turcia, Portugalia, Japonia, Argentina,
Olanda. Se pregãteºte Germania. De data asta, am fost ºi noi
egalii francezilor ºi mai nemþi
decât nemþii, mai suedezi decât suedezii, cu oþelurile lor cu
tot. Din 2013, odatã cu alinierea Noului Cod Penal la valorile Occidentului, incestul nu
mai constituie infracþiune. Bravos! Infracþiune ar fi alinierea
salariilor ºi a pensiilor, dar nea ferit cine trebuie. N-avem
ºosele, n-avem spitale, n-avem
oameni de Stat, n-avem familia monolit, dar avem incesturi!
E un început. Are dreptate frumoasa Cecilia Johnsson, ºefa
organizaþiei de tineret liberale
din Stockholm, alternând cu
dichis planurile: „Dacã cineva
vrea sã-ºi lase corpul moºtenire unui muzeu sau pentru cercetare, sau dacã doreºte sã-l
lase moºtenire pentru sex,
atunci ar trebui sã fie legal”.
Duhoarea descompunerii carnale ºi explozia intempestivã
a hormonilor, ce poate fi mai
parfum pe pãmânt?! În aceeaºi
paradigmã, ar mai fi de adãugat câte ceva pe la zoofilie,
sexul consensual pe jumãtate
behãit, lãtrat, mieunat, sâsâit
etc., în funcþie de animãluþul
cãzut fãrã voia sa în mrejele
omului modern. Pãi, ºi noi,
crescãtorii de ovine, de bovine, de jivine? Doar cu atâta
valoare adãugatã rãmânem?

de Marielena Popa
”De multã vreme am în analizã o propunere pe care vreau sã
o fac pentru viitor, întrucât vâlcenii trebuie trataþi cu respect ºi

PERIOADA: 29.12.2016 – 02.01.2017 / 30.12.2016 – 03.01.2017
SERVICII INCLUSE:
¾ Cazare 3 nopþi + o noapte gratis = 4 nopþi cazare în camere duble;
¾ Dinner party: 30.12.2016;
¾ Mic dejun - bufet suedez: 31.12.2016, 02.01.2017
¾ Prânz 31.12.2016;
¾ Masa festivã Revelion: 31.12.2016;
¾ Candy bar 31.12.2016;
¾ Brunch: 01.01.2017;
¾ Masa festivã carnaval: 01.01.2017;
¾ Concurs de dans cu premiul special: „Un weekend la Bãile Olãneºti”;
¾ Tombola 01.01.2017 – marele premiu: „Un sejur de 5 nopþi la Bãile Olãneºti”;
¾ Premii speciale ºi alte surprize.
¾ Program muzical live: 30.12.2016, 31.12.2016 si 01.01.2017;
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EARLY BOOKING – Pentru rezervare ºi plata integralã pânã la data de 15.10.2016 se acordã un
discount de 60 lei/pers./sejur (app. 5%).
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analizeze situaþia existentã ºi sã
întocmeascã propunerile pentru
viitorul proiect. Am vizitat ºi
Centrul de Transfuzie Sanguinã Vâlcea, iar viitoarea temã de
proiectare pentru amenajarea
spaþiilor de la Policlinica cu Platã va aborda ºi crearea de spaþii
pentru acest centru” , a precizat
preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.

PLÃTEªTI 3 NOPÞI – STAI 4 NOPÞI !
REVELION
REVELION 2017
2017
BÃILE OLÃNEªTI
OLÃNEªTI
BÃILE
HOTEL
HOTEL LIVADIA
LIVADIA

Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
Cod ISSN: 1842-2896

sã încercãm ca serviciile publice sã fie de calitate ºi oferite în
condiþii corespunzãtoare.
Spaþiul în care îºi desfãºoarã
acum activitatea Serviciul de
expertizã medicalã - din cadrul
Casei Judeþene de Pensii Vâlcea - este unul impropriu atât
pentru pacienþi, cât ºi pentru
personalul medical. Oamenii
vin din tot judeþul ºi se strâng
pe un hol de o jumãtate de metru în care abia se poate respira
acum, darãmite vara. M-am tot
gândit cum sã rezolv aceastã
situaþie ºi chinul pentru aceºti
oameni sã înceteze.
Pe scurt, ne propunem mutarea Serviciului de expertizã
medicalã în spaþiile de la Policlinica cu Platã. Sãptãmâna viitoare, voi demara procedurile de
înfiinþare a unei Comisii mixte,
tehnice ºi economice care sã

Facilitãþi:
În cazul grupurilor se acordã o gratuitate la 15 persoane, ofertele putând fi modificate în funcþie de
cerinþele grupului.
Acces internet wi-fi în cadrul receptiei ºi în restaurant.
Tarifele includ TVA. Taxa hotelierã se achitã la recepþie (app. 5 lei/pers./sejur)
www.indiscret.ro

ªi bãtut, ºi cu media 7
scãzutã, ºi cu dosar penal
SPECIAL

de Mihaela Bobaru

victima va fi cercetatã pentru
port ilegal de armã albã.

U

n elev din Slatina a
fost bãtut ºi umilit de
mai mulþi colegi de
clasã. Dupã ce filmuleþul cu
incidentul a fost postat pe Facebook, autoritãþile s-au sesizat ºi au trecut la sancþiuni.
Victima ºi agresorii sãi s-au
ales cu media 3 sau 4 la purtare. Ca ºi cum nu ar fi fost
suficient, pe fir au intrat ºi poliþiºtii. Cei patru liceeni agresori sunt cercetaþi pentru lovituri ºi alte violenþe, iar victima pentru port ilegal de
armã albã. Psihologii susþin
cã sancþionarea drasticã nu
este în mãsurã sã-i disciplineze pe elevi ºi reprezintã o
reacþie la fel de violentã a
celor meniþi sã-i educe.

Violenþã tratatã
cu... violenþã
Psihologul Teodora Þecu
ne-a declarat cã mãsurile dispuse de Consiliul profesoral
au fost luate, cel mai probabil, fãrã a consulta un specialist. Ele sunt la fel de violente precum atitudinea agresorilor liceanului umilit. Sancþiunile dispuse nu sunt în
mãsurã sã-i educe pe elevi în
spiritul respectãrii regulamentelor ºcolare ºi a normelor de convieþuire. Ele sunt,
a mai susþinut Þecu, la fel de
violente precum actele elevilor agresori. În plus, aceste
sancþiuni îi vor afecta psihic
pe elevii în cauzã, cu efecte
dintre cele mai nedorite pentru viitorul lor. Þecu este de
pãrere cã în astfel de situaþii
cei puºi în situaþia de a dispune mãsuri ar trebui sã consulte un psiholog, astfel încât mãsurile sã fie stabilite
doar raportate la tipologia fiecãrui elev. Au existat cazuri
când, în loc sã-i disciplineze,
sancþiunile au condus la agravarea devierilor comportamentale ale minorilor.

Incident ºocant,
autoritãþi în alertã
Numãrul cazurilor de violenþã în unitãþile de învãþãmânt este într-o continuã
creºtere, în ciuda mãsurilor
dispuse de conducerea ºcolilor ºi liceelor din þarã. Ultimul incident care a atras atenþia opiniei publice s-a petrecut la scurt timp dupã începerea ºcolii, la Colegiul Tehnic ,,Alexe Marin” din Slatina. Un elev din clasa a X-a a
fost umilit de patru colegi.
Victima a fost mai întâi închisã într-un dulap, apoi eliberatã ºi lovitã cu piciorul, cu
ghiozdanul, cu un scaun,
dupã care a fost scris pe frunte cu un pix. ,,Joaca” la care
au asistat ºi colegii a fost filmatã ºi postatã pe o reþea de
socializare de ºeful clasei.
Niciunul dintre ei nu a suflat
vreo vorbã despre ,,distracþie”. Autoritãþile s-au sesizat
dupã ce filmuleþul a fost
postat pe o reþea de socializare. ªocul a fost atât de
mare, încât s-a dispus, de urgenþã, anchetarea cazului ºi
luarea de mãsuri care sã constituie un exemplu pentru toþi
elevii care transformã sãlile
de clasã în sãli de box.

Violenþa, un mod
de socializare
Astfel de scene sunt destul
de des întâlnite în unitãþile de
învãþãmânt preºcolar, în spewww.indiscret.ro

Riscã sã repete
anul sau
sã abandoneze
ºcoala

cial la cele cu profil tehnic, susþine psihologul Teodora Þecu.
În opinia acesteia, un astfel de
comportament reprezintã pentru
mulþi un mod de socializare.
Directorul unitãþii de învãþãmânt slãtinene, Marian Croitoru, confirmã spusele psihologului. Ele se confirmã cel puþin în
cazul elevilor implicaþi în incidentul care a afectat grav imaginea instituþiei ºi a învãþãmântului oltean.
În plus, atât victima cât ºi
agresorii nu se aflã la prima abatere de la regulamentul ºcolar.
Un incident asemãnãtor a mai
avut loc anul trecut. Deºi s-a
dispus sancþionarea elevilor cu

suspendarea de la ore pentru trei
zile ºi obligarea sã mãture curtea ºcolii, aceºtia au continuat
sã se manifeste violent. Acesta
a fost ºi motivul pentru care, de
aceastã datã, împotriva elevilor
certaþi cu disciplina ºcolarã,
Consiliul profesoral a luat mãsuri extrem de dure.

Sancþiuni
În urma analizãrii cazului,
Consiliul profesoral, reunit de
urgenþã, a dispus ca vinovaþilor
sã li se scadã nota la purtare. Doi
dintre ei vor avea nota 3, iar alþi
trei vor avea trecutã pe primul
semestru nota 4 la purtare. Cu
nota scãzutã la purtare s-au ales

ºi colegii lor de clasã care au
asistat la incident, amuzându-se,
dupã cum a susþinut Daria Cârstea, inspector general adjunct al
IªJ Olt. Lor li se va scãdea doar
un punct, reproºându-li-se cã nu
au informat conducerea colegiului ºi nici diriginta cu privire la
cele întâmplate.
Poliþiºtii olteni s-au sesizat ºi
ei cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Colegiul Tehnic ,,Alexe
Marin” din Slatina. Ca ºi cum nu
ar fi fost suficiente sancþiunile
aplicate de Consiliul profesoral,
elevii implicaþi în incident s-au
ales ºi cu dosar penal. Cei patru
agresori vor fi cercetaþi pentru
loviri ºi alte violenþe, în timp ce

Media 3 sau 4 la purtare reprezintã un risc foarte mare
de a repeta anul ºcolar. Potrivit regulamentelor, un elev
care are media la purtare mai
micã de ºase, rãmâne corigent. Aºadar, aceºtia trebuie
sã aibã un comportament
exemplar dacã nu vor sã fie
puºi în situaþia de a repeta
clasa a X-a. Având în vedere
faptul cã elevii de la liceele
tehnice sunt unii cu o pregãtire ºcolarã precarã ºi cã, de
cele mai multe ori, provin din
familii cu posibilitãþi materiale reduse, cum este ºi cazul
celor implicaþi în scandalul
devenit recent viral pe reþelele de socializare, existã riscul ca unii dintre aceºti liceeni sã renunþe la învãþãturã ºi
sã îngroaºe rândurile celor
care abandoneazã ºcoala.
2 - 8 noiembrie 2016
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ceea ce am reuºit sã facem aici”,
a declarat Lia Olguþa Vasilescu.

Aviz ministerial
pentru finalizarea
lucrãrilor din parc

ADMINISTRAÞIE

Parcul „Romanescu”,
monitorizat, avizat ºi pe
cale de a fi inaugurat
Lia Olguþa Vasilescu a inaugurat, la începutul
sãptãmânii, Teatrul de Varã ºi sistemul de supraveghere video din parc ºi spune cã amplul
proiect de reabilitare a primit undã verde pentru
finalizare din partea Ministerului Culturii.
de Valentin Zarea

P

rimarul Lia Olguþa Vasilescu a vizitat luni dispeceratul organizat la
sediul Poliþiei Locale pentru
monitorizarea celor 99 de camere video montate în Parcul Romanescu. „Astãzi, am fãcut o
vizitã de lucru ca sã vedem ºi
noi cum monitorizeazã cele 99
de camere Parcul «Nicolae Romanescu», pentru cã, vã aduceþi
aminte, acolo a avut loc un eveniment nefericit, o crimã chiar,
care nici pânã la aceastã datã nu
a fost soluþionatã de cãtre poliþie tocmai din cauza faptului cã
nu existau niciun fel de indicii
ºi nu existau camere de luat vederi. Acum, toatã suprafaþa parcului este monitorizatã video,
mai puþin zona hipodromului,
pentru cã este un teren care apar-
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þine Ministerului Tineretului
încã ºi nu a fost preluat de Primãria Craiova, deºi de patru ani
am fãcut solicitãri ca sã preluãm
ºi acest hipodrom ºi, bineînþeles, sã îl renovãm. Sunt ºi 24 de
camere mobile care, dacã se întâmplã ceva, dispecerii care se
aflã aici pot sã schimbe unghiul
ca sã vadã mult mai bine ceea
ce se întâmplã în interiorul Parcului «Romanescu». Investiþia
a fost fãcutã, aºa cum bine ºtiþi,
pe fonduri de la UE ºi de la Consiliul Local Craiova”, a declarat Lia Olguþa Vasilescu.

Poliþia Localã
promite intervenþii
„la minut” pe aleile
din parc
Zece poliþiºti locali craioveni
vor asigura permanenþa la mo-

nitoarele conectate la camerele
din parc, aceºtia având ºi sarcina de a-ºi mobiliza colegii, ori
alþi reprezentanþi ai forþelor de
ordine, pentru intervenþii cât
mai rapide la eventualele incidente de pe raza Parcului. „Parcul «Romanescu» va fi deservit 24 de ore din 24. Vor deservi
acest dispecerat un numãr de
zece poliþiºti locali, care vor
avea ca atribuþii doar monitorizarea Parcului «Romanescu»,
dar se va interveni în funcþie de
situaþie. În acelaºi timp, în
preajma sau chiar în interiorul
Parcului «Romanescu», în funcþie de planul de mãsuri pe care
urmeazã sã îl întocmim, va fi un
echipaj mobil de intervenþie, se
va lua legãtura cu acest echipaj
pentru a se produce intervenþie
undeva la 30 de secunde, maxim un minut”, a precizat directorul Poliþiei Locale, Octavian
Mateescu.

Teatrul de Varã,
gata în plinã toamnã
O zi mai târziu, marþi, 1 noiembrie, mai-marii municipalitãþii au mai bifat o victorie de
etapã în Parcul „Romanescu”,
unde tocmai a avut loc recepþia
mult-amânatului Teatru de Varã.
În ciuda aºteptãrii destul de
lungi pânã la finalizarea lucrãrilor, edilii s-au declarat mulþumiþi de rezultat. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu spune cã spaþiul destinat spectacolelor, unul
dintre cele mai mari din oraº ºi
singurul în aer liber, va fi dat

pe mâna RAADPFl ºi a artiºtilor de la instituþiile de culturã
din subordinea primãriei, primãria având în plan ºi alte investiþii în aceeaºi gamã. „Ieri sa finalizat recepþia la Teatru.
Este o investiþie de aproximativ 800.000 de euro din fonduri
europene, cea de-a doua investiþie mare din Parcul «Romanescu» dupã Grãdina Zoologicã.
Este un teatru de varã nou, futurist, dupã concepþia unui arhitect craiovean. A fost destul
de greu de realizat aceastã construcþie din motivele pe care le
cunoaºteþi ºi dvs. foarte bine ºi
anume cã toate aceste arce erau
foarte greu de montat ºi de construit în primul rând. Chiar dacã
a mai durat un pic pânã sã ajungem la recepþie, astãzi putem
spune cã ºi Tetrul de Varã este
finalizat. Aºteptãm artiºtii din
instituþiile noastre de culturã sã
îl ocupe cât de curând. Teatrul
va fi în administrarea Primãriei
municipiului Craiova, deocamdatã, dar va fi dat cãtre RAADPFL Craiova. Capacitatea
este de 878 de locuri. Cred cã
la ora actualã este cea mai mare
salã de spectacole pe care o are
municipalitatea la dispoziþie,
asta dacã nu ne gândim la Sala
Polivalentã sau Centrul Multifuncþional, dar ca instituþie de
culturã este cea mai mare, iar în
aer liber este singura. Sperãm
ca RADEF-ul sã ne dea cât mai
curând Grãdina de Varã a cinematografului Patria, ca sã putem
sã o amenajãm ºi pe aceea, dar
pânã atunci ne mulþumim cu

Edilul-ºef a anunþat în acelaºi
timp ºi expirarea termenului de
aºteptare a avizelor ministeriale
pentru lucrãrile rãmase de executat din proiectul de reabilitare
finanþat din fonduri europene ºi
locale a Parcului „Romanescu”,
dupã ce autoritãþile centrale au
dat undã verde finalizãrii proiectului. „Mie îmi place foarte mult
cum aratã parcul acum, probabil aþi vãzut cã nu s-a distrus aºa
cum anunþau cârcotaºii în urmã
cu câteva luni, nu s-au tãiat arbori decât cei deja uscaþi ºi pentru care am primit aviz de la
Agenþia de Mediu. Sigur se vor
mai tãia ºi alþii cu avizul Agenþiei, pentru cã sunt gãunoºi ºi pot
fi un pericol pentru cetãþeni. În
acelaºi timp, noi plantãm de fiecare datã ceva în locul lor astfel
încât sã nu fie deloc afectatã vegetaþia. Ieri, Ministerul Culturii
a trimis avizul pentru gardul din
Parcul «Romanescu», astfel cã
într-o lunã, o lunã ºi jumãtate, sã
putem sã facem recepþia la toatã
zona. Mai sunt doar gardul ºi
mâna curentã de la lac de fãcut.
Ni s-a specificat foarte clar cã
culoarea gardului trebuie sã fie
verde. Ieri, ministerul ne-a dat ºi
un aviz suplimentar ca sã putem
sã umblãm puþin ºi la podul suspendat, ca sã putem sã înlocuim
scândurile, procedurã de care
putem sã ne apucãm. Trebuie sã
lucrãm cu cineva care este specializat în monumente. Podul
suspendat va fi cuprins în bugetul local, pentru cã fondurile europene s-au finalizat. Pe noul
ciclu financiar nu mai existã niciun fel de bani pentru amenajarea de parcuri ºi grãdini care
existã deja. Din acest motiv, neam ºi grãbit sã-l prindem pe ciclul financiar trecut”, a precizat
primarul Craiovei. Municipalitatea are în planul pe termen lung
ºi reabilitarea Hipodromului, intenþiile edililor craioveni fiind
blocate însã la aceastã orã de dificultãþi privind regimul juridic
al terenului ºi de oarecari probleme legislative. „Mai rãmâne
Hipodromul pe care l-am cerut
în urmã cu trei ani la Ministerul
Tineretului, a fost ºi o Hotãrâre
de Guvern, care s-a oprit la Ministerul Dezvoltãrii ºi Administrãtii Publice, care ne-a spus cã
este o problemã cu o aºa numitã
«Lege a calului». Sã sperãm cã
aceastã Lege a calului va fi
schimbatã foarte repede, cu atât
mai mult cu cât noi nu avem cai
de rasã la interiorul Hipodromului. Ne dorim sã putem sã-l amenajãm, pentru cã e pãcat”, a mai
spus Lia Olguþa Vasilescu.
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE
vedeþi aici: instalaþie de climatizare, mobilier nou, aparaturã
nouã, televizoare ºi frigidere. În
fiecare spital pe care noi l-am
renovat, am vrut sã existe condiþii hoteliere, pacienþii sã se simtã bine, mãcar atât confort sã aibã
din partea noastrã dacã boala îi
obligã sã se interneze. Aºa cum
se prezintã la ora actualã, aceastã secþie de copii cred cã este la
standarde occidentale. Am avut
prilejul sã vãd o secþie de copii
din Germania ºi vã spun la modul cel mai sincer cã aratã mai

„Din dragoste pentru copii”,
Primãria Craiova a inaugurat
etajul Disney de la Spitalul nr.3
Secþia de pediatrie a unitãþii medicale este
reabilitatã cu bani de la bugetul local, saloanele
fiind puse la punct la standarde europene din
punct de vedere al dotãrilor ºi decorate în ton
cu vârsta pacienþilor, cu scene din filmele de
desene animate.
de Dan Olteanu

M

unicipalitatea a alocat
700.000 de lei pentru
aducerea în secolul
XXI a saloanelor de la Spitalul
de Boli Infecþioase, mai-marii
Primãriei Craiova vizitând, la
sfârºitul sãptãmânii trecute,
unul dintre etajele Secþiei de
pediatrie, finalizat deja de firma contractatã pentru lucrare.
„Este un proiect pe care noi lam denumit «Din dragoste pentru copii». Ideea e una simplã
ºi se rezumã la douã întrebãri:
cum ar fi dacã un spital ar pãrea un loc imens de joacã ºi cum
ar fi dacã în loc de rezerve întunecate ºi neprimitoare, un copil
ar intra într-o rezervã care este
luminatã, coloratã, unde poate
sta alãturi de un pãrinte, unde
poate accesa internetul ºi unde
se poate uita la desene animate
în propriul pat. Astfel, acest vis,
astãzi, a devenit realitate, cu ajutorul Primãriei municipiului
Craiova ºi al doamnei primar
Lia Olguþa Vasilescu, care de
fiecare datã a rãspuns prompt la
solicitãrile spitalului”, a declawww.indiscret.ro

rat Adina Turcu, managerul unitãþii medicale. Potrivit acesteia,
câteva mii de copii trec anual
prin saloanele Secþiei de pediatrie: „Noi ne-am strãduit sã creºtem gradul de confort al copiilor, sã se apropie condiþiile de
ceea ce au acasã, chiar dacã aici
sunt supuºi unor terapii mai
puþin plãcute. Secþia de boli infecþioase copii beneficiazã de o
echipã de medici pregãtitã ºi pasionatã, care au performat, pentru cã anual trateazã 5.000 de
copii ºi, spunem noi cã, prin
dotãrile pe care le are, prin aparatura de laborator, micuþii care
ne calcã pragul secþiei sunt trataþi la standarde europene”.

Olguþa: „Condiþii
ca-n Germania,
dar aratã mai bine!”
Primarul Lia Olguþa Vasilescu a felicitat echipa de la Spitalul nr.3, apreciind rezultatul reabilitãrii, care duce, susþine edilul-ºef, la standarde europene
saloanele destinate copiilor. „Investiþia a fost de 700 de mii de
lei, asta constând în tot ceea ce

bine la noi din punct de vedere
estetic, pentru cã la nivelul aparaturii suntem cam tot acolo.
Vreau sã felicit echipa de medici
ºi pe doamna director pentru cã
s-au ocupat ca aceastã investiþie
sã arate aºa cum se prezintã ea
la ora actualã”, a spus Lia Olguþa Vasilescu. Aceasta susþine cã
sincopele sau amânãrile înregistrate în reabilitãrile din sistemul
medical municipal nu sunt cauzate decât de procedurile greoaie de licitaþie ori de problemele
anumitor firme aflate sub contract cu municipalitatea ºi în niciun caz lipsei de resurse financiare alocate de municipalitate.
„Sperãm sã terminãm foarte rapid acest spital cu totul, mai
avem doar un etaj în care trebuie fãcute investiþii. Din pãcate,
aceastã investiþie ar fi trebuit sã
fie finalizatã în totalitate pânã la
sfarºitul anului, dar, dupã cum
ºtiþi ºi dumneavoastrã cã se întâmplã, firmele mai intrã în insolvenþã, mai sunt tot felul de
probleme ºi întârzieri care nu
sunt cauzate nici de lipsa de finanþare din partea noastrã, nici
de lipsa noastrã de interes. Dimpotrivã, aº putea spune cã interesul din partea administraþiei
locale este maxim de câte ori directorii de spitale au avut solicitãri. Din punct de vedere financiar, niciodatã nu am spus, ca
administraþie, cã nu avem bani”,
a precizat primarul Craiovei.
2 - 8 noiembrie 2016
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Preoþii din Protoieria Râmnicu Vâlcea
susþin campania de donare de sânge

C

ECONOMIE

Octombrie nu a fost
de bun augur pentru leu

L

a sfârºitul lui octombrie,
cursul euro a crescut cu
1,12% faþã de euro, cu
3,3% comparativ cu dolarul ºi
cu 1,4% faþã de francul elveþian. Evoluþia perechii euro/leu
a fost una agitatã, asemãnãtoare cu cea de la începutul anului. Cauza? Legea convertirii
creditelor în franci elveþieni,
cea care a ridicat cursul la un
maxim de 4,5175 lei. Modul în
care a fost votatã legea în Parlament ºi solicitarea fãcutã de
Guvern cãtre Curtea Constituþionalã de a studia legalitatea
actului normativ au calmat spiritele, iar cursul s-a aºezat în
jurul pragului de 4,50 lei. Perioada a debutat la minimul de
4,4909 lei, iar luna s-a încheiat la 4,5057 lei, când s-a manifestat pe pieþele internaþionale o scãdere a apetitului pentru
risc, în condiþiile în care cererea mare a ridicat randamentul bonurilor de Trezorerie
americane cu scadenþa la 10
ani la maximul din luna mai.
Tranzacþiile din ultima ºedinþã a perioadei s-au realizat între 4,503 ºi 4,506 lei, cu închiderea la 4,503 – 4,505 lei. Celelalte monede din regiune au
avut o tendinþã descendentã
mai mare decât cea a leului.
Cursul dolarului american a
fluctuat între 4,1131, la finalul
lui octombrie, ºi 4,1263 lei.
Media monedei elveþiene, care
s-a tranzacþionat pe pieþele internaþionale între 1,081 ºi
1,086 franci/euro, s-a miºcat
între 4,1452 ºi 4,1598 lei, la
sfârºitul lunii trecute. Noiembrie va fi marcatã de mai mulþi

factori, atât externi cât ºi interni. Pe plan local se detaºeazã campania electoralã, motiv
pentru investitori sã ia poziþii
de protecþie. Principalul factor extern este reprezentat de
alegerile prezidenþiale din
SUA. În opinia analiºtilor, o
victorie a democraþilor ar permite Rezervei Federale americane sã reia, dupã un an, programul de majorare a dobânzii sale cheie. În schimb, un
succes al lui Donald Trump ar
pune sub semnul întrebãrii o
astfel de decizie. Nu trebuiesc
neglijate efectele Brexitului
sau criza în care se aflã sistemul bancar secundar din Italia sau Portugalia. Perechea
euro/dolar a scãzut la începutul intervalului la 1,0851 dolari, minim care nu a mai fost
atins din martie, dupã care
prudenþa investitorilor a urcat
euro la finalul perioadei la
1,0944 – 1,0991 dolari. Scãderea dolarului a fost provocatã de anunþul lui James Comey, ºeful FBI, cã va fi redeschisã ancheta privind mesajele e-mail ale candidatului democrat la preºedinþia SUA,
Hillary Clinton. Aceastã provocare a pus în umbrã faptul
cã economia SUA a crescut cu
2,9% în trimestrul al treilea,
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, cel mai bun rezultat
din ultimii doi ani, susþinut de
exporturi ºi de investiþiile în
stocuri ale companiilor.
Analiza cuprinde
perioada 25 – 31 octombrie

Publicitate

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.
2 - 8 noiembrie 2016

ampania “Doneazã sânge, salveazã o viaþã!” se
desfãºoarã în aceste
zile în Arhiepiscopia Râmnicului.
În ziua de 31 octombrie, preoþii din Protopopiatul Râmnicu
Vâlcea împreunã cu credincioºi
din parohii au donat sânge pentru a veni în sprijinul semenilor
aflaþi în suferinþã în spitalele din
România.
„Implicarea preoþilor din Protoieria Râmnicu Vâlcea în campania de donare de sânge descoperã dragostea slujitorilor

Bisericii faþã de persoanele aflate în suferinþã ºi care au nevoie
în mod vital de transfuzii sanguine. Mãrturiile oamenilor suferinzi care urmeazã sã fie operaþi, ale celor care suferã de cancer sau care fac radioterapie,
sunt cutremurãtoare. Dincolo de
suferinþa fizicã este ºi suferinþa
familiei, care face sacrificii mari
pentru ajutorarea celui aflat în
suferinþã, iar pentru aceºtia solidaritatea devine lucrul cel mai
preþios. Atunci când te gãseºti
în situaþia de a primi sânge de
la un donator, este copleºitor

gândul cã o persoanã, necunoscutã þie de cele mai multe ori,
þi-a donat în mod benevol sânge. Pãstrãm în permanenþã gândul acesta cã trebuie sã învãþãm
sã fim recunoscãtori celor care
se îngrijesc de sãnãtatea noastrã, dar, în acelaºi timp, recunoºtinþa ºi rugãciunea trebuie sã se
îndrepte ºi cãtre cei care sãvârºesc binele însã rãmân necunoscuþi nouã”, a precizat Pãrintele
Dan Cârstea, preot la Spitalul
Nr. 2 din Râmnicu Vâlcea.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

CET Govora debranºeazã
de la apã caldã 14 asociaþii rãu-platnice
din Râmnicu Vâlcea

S

ocietatea CET Govora
SA aduce la cunoºtinþã
consumatorilor sãi faptul cã, în luna iulie 2016, au primit somaþii de platã a restanþelor toþi consumatorii care înregistrau restanþe cu vechime mai
mare de 30 de zile, prin care sa solicitat luarea mãsurilor necesare pentru achitarea restanþelor în termen de 30 de zile de
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

la primirea acestora. Somaþiile
de platã transmise constituie ºi
preaviz înaintea opririi agentului termic pentru încãlzire ºi
sub formã de apã caldã de consum.
Din pãcate, o parte din consumatorii racordaþi la sistemul
de termoficare urbanã nu au înþeles demersul iniþiat de CET
Govora în conformitate cu con-

Denumire Client

ASOC. DE PROP. TRANDAFIRILOR NR.3- PT 1
ASOC. DE PROP. PANDURII- PT 1
ASOC. DE PROP. BL. 29 MATEI BASARAB- PT 36
ASOC. DE PROP. BL. B 10 SC. A- PT 1
ASOC. DE PROP. BL. 91 SC A si B- PT 35
ASOC. DE PROP. BL. B 12 SC. B NR.20- PT 2
ASOC. DE PROP. ALPIN 1- PT CPL
ASOC. DE PROP. C17, SC. A- PT 1
ASOC. DE PROP. BL. C 10- PT 1
ASOC. DE PROP. HACMAN 28- PT 36
ASOC. DE PROP. BL. 30 SC. B- PT 36
ASOC. DE PROP. BL. C 0 SC.A- PT 1
ASOC. DE PROP. N 8 NORD 5- PT 38
ASOC. DE PROP. N 7 NORD 5- PT 38
Casa - TUDORA GEORGETA- PT 14
TOTAL

diþiile contractului de furnizare
energie termicã, datoriile crescând semnificativ ºi dupã data
primirii somaþiilor de platã.
În aceste condiþii, începând
cu data de 07.11.2016, CET
Govora a decis debranºarea de
la apã caldã de consum a asociaþiilor de proprietari rãu-platnice ºi cu o vechime mai mare
de 3 luni, conform tabel:
Sold
153,183.89
257,755.13
159,560.61
34,639.94
54,729.33
57,958.51
56,207.41
30,017.29
53,834.31
105,950.93
23,515.48
53,027.07
25,320.05
26,143.33
1,937.97
1,093,781.25

Locatarii bun-platnici din cadrul asociaþiilor de proprietari care vor fi debranºate sunt rugaþi sã
înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri.
www.indiscret.ro

„Ziua Internaþionalã a Mãrii Negre”,
11
sãrbãtoritã la Muzeul Olteniei ACTUALITATE

Data de 31 octombrie
a fost desemnatã
„Ziua Internaþionalã a
Mãrii Negre” în anul
1996, moment în care
toate cele ºase þãri
riverane - Bulgaria,
Georgia, România,
Federaþia Rusã, Turcia
ºi Ucraina - au semnat
Planul Strategic de
Acþiune pentru Reabilitarea ºi Protecþia
Mãrii Negre împotriva
Poluãrii. Drept urmare, în fiecare an, în
data de 31 octombrie,
este serbatã cea mai
izolatã mare a lumii Marea Neagrã.

„Marea Neagrã prezintã o serie de aspecte unice în lume:
apele ei sunt salmastre (în medie 16-18 grame de sare pe litru faþã de 34-37 în alte mãri ºi
oceane); stratul de apã de la suprafaþã este oxigenat, iar sub
200 de metri apa este lipsitã de
oxigen (fenomen denumit euxinism). În schimb, este bogatã în
hidrogen sulfurat, dar, neexistând curenþi verticali, acele ape
rãmân aproape „moarte”. În
plus, marea noastrã deþine mul-

te limane la gurile fluviale, iar
flora ºi fauna ei cuprind multe
specii-relicvã“, a declarat dr.
Olivia Cioboiu, specialist Secþia de ºtiinþele naturii – Muzeul
Olteniei Craiova.
În ultimele decenii, Marea
Neagrã a suferit deteriorãri puternice ale condiþiilor de mediu,
datorate, în mare mãsurã, eroziunii costiere, eutrofizãrii, insuficientei tratãri a apelor uzate, introducerii de specii exotice, pierderii de habitate ºi managementului neadecvat. Diversitatea biologicã a scãzut dramatic. Conform datelor raportului de supraveghere Global
Environmental Facility (GEF)
din 1992, cea mai serios degradatã mare a planetei este Marea
Neagrã.
Corectarea celor câteva decenii de utilizare excesivã a resurselor Mãrii Negre reprezintã un
obiectiv care necesitã eforturi
uriaºe din partea tuturor factorilor de decizie, ca ºi a publicului
larg din regiunea Mãrii Negre.
Din pãcate, cercetãtorii au
ajuns la concluzia cã 160 de specii de plante ºi animale marine
ºi costiere sunt din ce în ce mai
rare sau ameninþate cu dispariþia. În Cartea Roºie a Mãrii Negre, gãsim specii precum steaua
de mare, zãrganul, nisetrul, pãs-

truga, foca de Kaliakra, crabul
de piatrã, marsuinul, tonul, rândunica de mare º.a.
Situaþia ecologicã a Mãrii Negre s-a înrãutãþit în ultimii 35 de
ani din cauza reziduurilor aduse
de cele trei fluvii care se varsã
în ea, între care ºi Dunãrea, dar
ºi de pescuitul excesiv ºi de deversãrile necontrolate de produse petroliere. Apele menajere
deversate din toate þãrile riverane, cu mari cantitãþi de substanþe organice, au determinat fenomenul de “înflorire a apelor”,
care a dus la moartea multor specii de peºti, delfini ºi a altor organisme marine. Specialiºtii susþin cã dintre cele 26 de specii de
peºti cu valoare comercialã, care
trãiau aici odinioarã, nu au mai
rãmas decât 5.
„Ziua Internaþionalã a Mãrii
Negre” a fost celebratã ºi la Craiova, la Muzeul Olteniei, prin
intermediul unui material multimedia ºi al unor exponate din
patrimoniul Secþiei de ºtiinþele
naturii. Prezentarea a fost urmatã de un atelier creativ, la care
cei mici au putut realiza mesaje
ecologice cu ocazia acestei zile.
Invitaþi speciali ai manifestãrii
culturale au fost dr. Olivia Cioboiu ºi drd. Goga Ionela Claudia, specialiºti ai Secþiei de
ºtiinþele naturii.

Din 7 noiembrie, abonamentele ETA se
vor elibera doar pe suport electronic
„Începând de luni, 07 noiembrie a.c., abonamentele de
cãlãtorie în reþeaua deservitã
de ETA SA Râmnicu Vâlcea
se vor elibera, pentru toate rutele ºi pentru toate intervalele,
doar pe suport electronic, respectiv carduri contactless.

www.indiscret.ro

Cardurile electronice se emit,
pentru toate categoriile de abonaþi, doar la dispeceratul ETA
situat pe strada General Magheru. Reîncãrcarea ulterioarã a
cardurilor se poate efectua la
toate dispeceratele, respectiv 1
Mai (Calea lui Traian), Nord

(cap de linie) ºi Hermes (bulevardul Tineretului).
Cãlãtorii care la aceastã datã
deþin abonamente pe suport de
hârtie (legitimaþie de cãlãtorie)
le pot utiliza pânã la expirarea
termenului pentru care au fost
emise”, anunþã ETA SA.

2 - 8 noiembrie 2016
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Râmnicu Vâlcea: Cãldura
ºi apa caldã se opresc în
cartierele Traian ºi Nord
þiune a urmãtorului obiectiv de
investiþii: “Înlocuire lire verticale supratraversare cale feratã în zona PV5 – Piaþa Simian,
conducte Dn 600mm, tur-retur,
lungime 2x90m, cu izolaþie termicã în sistem clasic”. Investiþia a fost realizatã de Societatea CET Govora SA, valoare
investiþie 310.000 lei fãrã
TVA”, anunþã CET Govora
printr-un comunicat de presã.
Conducerea CET dã asigurãri
cã aceastã intervenþie se va
face cu rapiditate: „Mulþumim
consumatorilor noºtri pentru
înþelegere ºi îi asigurãm cã executanþii vor lucra în schimburi
prelungite, pentru a realiza lucrãrile în avans faþã de perioada programatã”.

Publicitate

“Societatea CET Govora SA
anunþã oprirea furnizãrii agentului termic pentru încãlzire ºi
sub formã de apã caldã de consum la toþi consumatorii racordaþi la: PT23 Cerna; PT26 Maternitate; PT CPL; PT30 Grup
ªcolar Oltchim; PT32 ªcoala
nr.5; PT33 Timiº; PT34 Traian
1; PT35 Traian 2; PT36 Traian 3; PT37 Traian 4; PT38
Nord 5; PT39 Nord 4; PT40
Nord 1; PT41 Nord 2; PT42
Nord 3; PT43 Liceul Energetic, inclusiv toþi agenþii economici ºi instituþii publice situate în zona Traian ºi zona Nord
ale municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 04.11.2016,
ora 700 - 04.11.2016, ora
2100, pentru punerea în func-
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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.
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.
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

Ion Cupã: „Suntem
încurajaþi sã sperãm
la un scor electoral
superior celui obþinut la
alegerile locale”
Preºedintele ALDE
Dolj, deputatul Ion
Cupã, spune cã trecerea senatorului Florea
Voinea de la PSD la
ALDE este un atu
politic major pentru
succesul electoral al
organizaþiei judeþene.

POLITICÃ

Senatorul Florea Voinea ºi deputatul Ion Cupã

Publicitate

„ALDE Dolj considerã cã listele de candidaþi pe care le propune alegãtorilor din Dolj, atât
la Senat cât ºi la Camera Deputaþilor, reprezintã o alternativã
care meritã încrederea doljenilor. Apreciem cã venirea alãturi

de noi a domnului Florea Voinea este un mare câºtig politic
pentru organizaþie ºi un atu în
plus pentru obþinerea unui rezultat foarte bun în alegerile
parlamentare. Dialogul avut cu
cetãþeni din aproape toate localitãþile judeþului, modul în care
organizaþiile noastre locale înþeleg sã abordeze campania
pentru alegerile parlamentare,
integrarea foarte bunã în echipã a celor care ni s-au alãturat
în ultima perioadã ne dau argumente sã credem cã vom obþine
un scor superior celui de la alegerile locale“, a declarat Ion
Cupã, care a mai spus cã sena-

torul Florea Voinea, Gheorghe
Periºoreanu, Ionel Panã, Aniºoara Stãnculescu, precum ºi
ceilalþi candidaþi pentru alegerile parlamentare, au participat
la întâlniri cu cetãþenii, cu organizaþiile de partid, cu membri
ºi simpatizanþi ALDE în majoritatea localitãþilor din judeþ.
„Locuitorii oraºelor ºi satelor
doljene vor sã vadã mãsuri concrete care sã le îmbunãtãþeascã
nivelul de trai, vor pace socialã, vor conducãtori responsabili
care ºtiu ce au de fãcut pentru
binele þãrii. Oamenii nu mai vor
sã vadã rãzboiul românilor cu
românii. ALDE Dolj are încredere în judecata dreaptã a electoratului doljean“, a mai spus
liderul ALDE Dolj.
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e la sfârºitul lunii septembrie, contractele
de credit pentru cumpãrarea de locuinþe sau terenuri sunt reglementate printrun act normativ special. Din
acest motiv, astãzi vã prezentãm o serie de informaþii esenþiale pe care orice cetãþean ar
trebui sã le ºtie înainte sã încheie un contract cu o bancã.
1. Bãncile nu trebuie sã te
inducã în eroare
Înainte de orice, materialele publicitare ºi de promovare
referitoare la credite trebuie sã
fie corecte ºi clare, astfel încât consumatorii sã nu fie induºi în eroare. Totodatã, bãncile n-au voie sã creeze aºteptãri neîntemeiate cu privire la
disponibilitatea sau costul
unui credit.
Concret, indiferent de forma în care se face publicitate
unui credit, OUG nr. 52/2016
prevede cã trebuie sã existe un
set de informaþii standard prin
care sã se indice identitatea
bãncii, dacã creditul este ipotecar, rata dobânzii, valoarea
totalã a creditului, valoarea
dobânzii anuale efective, durata contractului, valoarea ratelor, valoarea totalã plãtibilã
de cãtre consumator, numãrul
ratelor, avertizarea cã fluctuaþiile ratei de schimb valutar pot
afecta suma ce trebuie plãtitã
de consumator, precum ºi
obligativitatea de a încheia un
contract de asigurare de viaþã
ºi/sau asigurare de incendiu ºi
alte calamitãþi.
Informaþiile de bazã ale creditului trebuie sã fie furnizate, mai exact, cu ajutorul unui
exemplu reprezentativ, în care
sã se respecte valoarea medie
a sumei creditate, durata medie a contractului ºi media
costurilor suplimentare. Pe
deasupra, bãncile trebuie sã
ofere consumatorilor informaþii generale clare ºi uºor de
înþeles, dar ºi informaþii personalizate.
Atenþie! În situaþia în care
banca nu acordã creditul,
acesteia îi este interzis sã cearã de la consumator un comision pentru analiza dosarului.
2. Tu alegi evaluatorul
Atunci când este vorba de
evaluarea unui teren sau a unei
case, trebuie folosite standardele de evaluare obligatorii ale
Asociaþiei Naþionale a Evaluatorilor Autorizaþi din România. Evaluatorii trebuie sã fie
independenþi de procesul de
acordare a creditului, pentru a
se asigura o evaluare imparþialã ºi obiectivã.
2 - 8 noiembrie 2016

În acest sens, consumatorul
poate sã aleagã dacã evaluarea
e fãcutã de un evaluator angajat sau plãtit de bancã ori de un
alt evaluator. „În cazul în care
consumatorul decide ca evaluarea sã fie realizatã de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul
are dreptul sã aleagã între un
evaluator dintr-o listã propusã
de creditor de cel puþin 15 evaluatori ºi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaþiei
Naþionale a Evaluatorilor Autorizaþi din România”, este precizat în ordonanþa de urgenþã a
Executivului.
3. Comisioanele nu pot fi
majorate în timpul derulãrii
contractului
Informaþiile din contractul de
credit trebuie sã fie complete,
clare ºi uºor de înþeles, iar pãrþile trebuie sã rãmânã fiecare cu
un exemplar original semnat
(care sã includã ºi anexele menþionate în el). În timpul derulãrii contractului, sunt interzise,
în principal:
- majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor ºi spezelor;
- introducerea ºi perceperea
de noi comisioane, tarife sau a
oricãror altor speze (excepþie
fac costurile produselor ºi serviciilor suplimentare cerute de
cetãþeni);
- creºterea marjei de dobândã sau a ratei dobânzii fixe, introducerea/majorarea comisioanelor ºi introducerea unor elemente noi de cost prin acte adiþionale întocmite pentru acordarea de rescadenþãri, reeºalonãri,
perioade de graþie acordate la
solicitarea consumatorului;
- perceperea unui comision,
tarif sau a oricãrei speze în cazul în care consumatorul cere
eliberarea unui document necesar rambursãrii anticipate a creditului prin refinanþare.
Astfel, bãncile pot cere pentru un credit numai comisionul
pentru analiza dosarului, comisionul pentru administrarea creditului sau comisionul pentru
administrarea contului curent,
costurile aferente contractelor
de asigurare încheiate ºi dobânda penalizatoare, alte costuri
aferente creditului respectiv
percepute de terþi ºi un comision unic pentru serviciile prestate la cererea cetãþenilor.
Important! Bãncile n-au voie
sã modifice clauzele contractuale fãrã a exista acceptul consumatorului, dispune OUG nr. 52/
2016, iar orice eventualã modificare trebuie notificatã în prealabil.
4. Poþi converti în orice moment un credit în valutã
În cazul persoanelor care aleg

valuta (adicã o altã monedã decât moneda naþionalã a þãrii
noastre, leul), contractul încheiat cu banca trebuie sã prevadã
dreptul de a cere oricând convertirea creditului într-o monedã alternativã. Cursul de schimb
folosit este cel comunicat de
Banca Naþionalã a României la
data cererii de conversie.
„În cazul în care consumatorul decide sã utilizeze dreptul de
a converti contractul de credit
într-o monedã alternativã, creditorul nu impune nicio restricþie ºi oferã consumatorului produsele disponibile din oferta
creditorului la momentul înaintãrii cererii de conversie de cãtre consumator. Creditorul
transmite oferta sa consumatorului în cel mai scurt termen, dar
nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrãrii
cererii consumatorului”, scrie în
ordonanþa de urgenþã amintitã.
Mai precis, moneda alternativã este fie moneda în care, în
principal, consumatorul îºi primeºte venitul sau deþine activele care finanþeazã plata creditului, fie moneda statului membru
al Uniunii Europene în care
consumatorul a avut reºedinþa
la momentul încheierii contractului sau cel în care-ºi are
reºedinþa în prezent.
5. Dacã dai banii înapoi mai
repede, ai dreptul la o reducere
Cei care contracteazã un credit sunt îndreptãþiþi în orice
moment sã apeleze la varianta
rambursãrii anticipate. Concret,
dacã reuºesc sã returneze banii
mai repede decât este stabilit în
contract, cetãþenii trebuie sã se
bucure de o reducere a costului
total al creditului.
Potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 52/2016, reducerea constã în „dobânda ºi
costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursãrii anticipate ºi data prevãzutã pentru
încetarea contractului de credit”. Dreptul de rambursare anticipatã nu poate sã fie condiþionat de plata unei sume minime sau de un anumit numãr de
rate, iar banca n-are voie sã aplice penalizãri, sã perceapã compensaþii sau orice alte costuri.
„În situaþia în care un consumator urmãreºte sã îºi îndeplineascã obligaþiile în temeiul
unui contract de credit înainte
ca acesta sã înceteze de drept,
creditorul furnizeazã consumatorului fãrã întârziere, dupã primirea solicitãrii, pe hârtie sau pe
alt suport durabil, informaþiile
necesare pentru analizarea opþiunii respective”, se mai aratã
în actul normativ.

Atenþie! Dupã trecerea a maximum cinci zile calendaristice
de la încetarea unui contract de
credit, banca trebuie sã dea consumatorului un document gratuit care sã ateste stingerea tuturor obligaþiilor contractuale
dintre pãrþi.
6. Banca trebuie sã te ajute
dacã ai probleme cu banii
Banca trebuie sã ia mãsuri ca
sã previnã declararea scadenþei
anticipate, iniþierea executãrii
silite ori vânzarea datoriilor cãtre recuperatorii de creanþe,
scrie în actul normativ. Aºadar,
reprezentanþii bãncii trebuie sã
poatã dovedi cã au depus eforturile necesare pentru a evita
iniþierea acestor trei proceduri.
Notã:
Noile reguli introduse de
OUG nr. 52/2016 se aplicã doar
creditelor contractate începând
cu data de 30 septembrie 2016.
„În vederea îndeplinirii obligaþiilor (…), cel mai târziu dupã
înregistrarea unui numãr de 60
de zile consecutive restanþã de
cãtre consumator, creditorul va
depune diligenþele necesare
pentru a transmite în scris consumatorului soluþii corespunzãtoare pentru achitarea debitului,
pe baza informaþiilor primite de
la consumator privind situaþia
sa”, este menþionat în document. Totuºi, la cerere, banca
trebuie sã ofere soluþii în orice
moment contractual, în mãsura
în care cetãþeanul dovedeºte cã
este într-o situaþie dificilã sau cã
în curând nu va mai putea sã-ºi
achite ratele.
7. Înainte sã se ajungã la
executarea silitã, poþi vinde
singur terenul sau casa
Dacã se ajunge în situaþia în
care urmeazã sã se declare scadent creditul sau sã se apeleze
la executarea silitã, consumatorul poate cere sã-ºi vândã singur imobilul ipotecat. Dreptul
trebuie sã fie valabil pentru o
perioadã minimã de ºase luni,
astfel cã se poate apela la executarea silitã abia dupã expirarea acesteia.
„În acest caz, consumatorul
este obligat sã îl informeze în
scris pe creditor despre ofertele
de preþ primite, indicând, dupã
caz, numele sau denumirea, precum ºi adresa sau sediul social
ale potenþialilor cumpãrãtori.
Creditorul transmite consumatorului acordul sãu cu privire la
efectuarea vânzãrii în termen de
cel mult 3 zile lucrãtoare de la
primirea informaþiilor (…).
Consumatorul ºi terþul cumpãrãtor vor proceda la semnarea
actului de vânzare-cumpãrare
asupra imobilului într-un termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la primirea acordului de
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Ghid pentru accesarea unui credit de locuinþã
sau teren. Analiza legislaþiei la zi, clauze abuzive

la creditor”, este explicat în ordonanþa de urgenþã, cu precizarea cã persoana cumpãrãtoare trebuie sã consemneze preþul la dispoziþia bãncii în cel
mult patru zile lucrãtoare de
la încheierea actului de vânzare-cumpãrare.
Apoi, în cel mult trei zile
lucrãtoare de la data consemnãrii preþului, diferenþa dintre
banii luaþi pe imobil ºi suma
rãmasã de rambursat din credit trebuie sã ajungã la cetãþean. Dacã banii nu ajung pentru acoperirea creditului, banca trebuie sã anunþe în scris
consumatorul cu privire la cât
mai are de plãtit.
8. Dacã datoriile tale sunt
cesionate, trebuie sã fii informat
Consumatorii trebuie sã ºtie
cã un contract de credit sau
creanþele rezultate din acesta
pot fi cesionate cãtre un alt
creditor. Într-o astfel de situaþie, cetãþenii trebuie sã fie informaþi „în termen de 10 zile
calendaristice de la încheierea
contractului de cesiune, prin
scrisoare recomandatã cu confirmare de primire”, prevede
OUG nr. 52/2016.
Notificarea trebuie sã fie
scrisã ºi sã includã cel puþin
numele ºi datele de contact ale
creditorului ºi ale entitãþii care
va încasa sumele pentru rambursarea creditului dupã cesiune, numele creditorului original de la care a fost preluatã
creanþa, data la care s-a realizat cesiunea, cuantumul sumei
datorate ºi documentele doveditoare în acest sens ºi conturile în care se vor face plãþile.
Notã: Recuperatorii de
creanþe au noi obligaþii în relaþia cu datornicii, printre care
interdicþia de a-i contacta între anumite ore ale zilei sau la
locul de muncã. Informaþii pe
larg pot fi gãsite www.coltuc.ro/blog
Av. Marius Vicenþiu Coltuc
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

C

C

onsiliul Judeþean
Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj organizeazã, în perioada 11 – 12 noiembrie 2016, cea de-a VII-a
ediþie a Festivalului Naþional
„Ioana Radu”. Evenimentul
este gãzduit de Teatrul Naþional „Marin Sorescu“.
Pe parcursul celor douã zile
de festival, iubitorii romanþei
ºi muzicii lãutãreºti se vor
bucura de acorduri ºi emoþii
ce le vor aminti de „Regina
romanþei româneºti”, aici, la
ea acasã, pe plaiuri olteneºti.
Biletele se gãsesc la Agenþia Teatrului Naþional „Marin
Sorescu“, de luni pânã dupã
duminicã (luni: 10.00 - 18:00:
marþi, miercuri, joi ºi vineri:
10.00 - 18.30; sâmbãtã: 10.00
- 13.00 ºi duminicã: 16.30 www.indiscret.ro

18.30).
Preþ bilet / searã: 30 lei

Programul
festivalului:
Joi, 10 noiembrie 2016, ora
19,30
Daniela VLÃDESCU
Bianca IONESCU-BALLO
Dinu Iancu SÃLÃJANU
ªtefania RAREª
Constantin FLORESCU
Nineta Popa IONESCU
Alla CEBOTARI
Lavinia BÂRSOGHE
Maria ROTARU
Marian NIÞÃ
Constantin LÃTÃREÞU ºi Taraful sãu
Vineri, 11 noiembrie 2016,
ora 19,30
Alina MAVRODIN

Matilda PASCAL COJOCÃRIÞA
Ioana CRISTEA
Ion AMITITELOAIE
Casandra Maria HAUªI
Maria GOLBAN ªOMLEA
Mãdãlina STOICA
Liviu OLTEANU
Zorina BÃLAN
Maria BUZÃ ºi Taraful George PÃTRAªCU
Prezentatori:
Anca DRÃGAN ºi Marian
POLITIC,
actori la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” Craiova
Acompaniazã:
Orchestra „DOR ROMÂNESC”, Bistriþa-Nãsãud
Dirijor: ªtefan CIGU
Orchestra “MARIA TÃNASE”, Craiova
Dirijor: Nicu CREÞU

ând CSM Bucureºti ºi
Gyor Audi ETO KC au
intrat la cabine, premergãtor reprizei secunde, tabela indica 13-9 pentru laureatele Europei. O, la, la! ar fi putut exclama iubitorul de handbal la aflarea veºtii. O, ba, ba!
ar fi venit replica spectatorului
nedumirit la încheierea partidei.
Elevele lui Jacob Vestergaard
evoluaserã în primele 30 de
minute în disputa cu elevele lui
Martin Ambros aproape de perfecþiune. S-a jucat la început de
la egal la egal pânã la 5-5, dupã
ce unguroaicele inauguraserã
seria. O scãdere de nivel pe poziþionalul nostru face ca acestea sã se detaºeze la douã goluri. Vestergaard cere time-out
ºi lucrurile revin la normal.
Grubisic sigileazã poarta, Gullden ºi Torstensson îºi intrã în
mânã. De partea cealaltã, Nora
Mork, adusã cu surle ºi tobe la
Gyor, iese în evidenþã numai
când gesticuleazã nervos la paradele croatei, un gol în 20 de
minute. Ca prin farmec, 5-7 se
primeneºte în 7-7, 8-7, 12-8,
13-9. Impresia este cã bucureºtencele, cu mai multã determinare, le puteau taxa la sânge pe
Amorim ºi Loke, care acumulaserã deja câte douã eliminãri
pentru cã dãduserã-n lupte libere, dar ºi pe coechipierele
acestora. Vineri, în actul prim
al aºa-zisei reeditãri a finalei
din 2015 a Ligii Campionilor,
Gyor s-a clãtinat de-a binelea.
Ce a urmat þine de terapia intensivã. CSMB primeºte oxigen, tensiunea urcã pânã la 14/

9, dar braþul sãu de aur, Gullden, tremurã la 7 metri. Manea
pe semicerc nu e Loke ºi rateazã consecutiv, iar întregul edificiu, sclipitor, se prãbuºeºte ca
un castel de nisip. Apãrarea forte altãdatã devine ºvaiþer, atacurile lâncezesc, Niombla pare
picatã din cer, pasele fãrã adresã ºi nesincronizãrile abundã.
Amorim înscrie cu fiecare trasor, Nora Mork surâde, iar
Loke, pivotul-ºarpe, muºcã sistematic din pradã. Egalãm la 16
ºi la 17, dar tigroaicele descarcã muniþia doar prin Torstensson. Gyor marcheazã de 18
ori, dublu faþã de pânã la pauzã. În final, 24-27! Dle Vestergaard, ce s-a întâmplat la cabine? A intrat acolo o echipã ºi a
ieºit o cu totul altã echipã, umbra celei dintâi. Mi se pare sinucigaº sã se marºeze pe faptul cã
ºi anul trecut era sã ne înecãm,
dar am triumfat la Final Four.
Existã un amãnunt, din câteva,
teoretice, care ar explica poate
cãderea din sublim în ridicol a
campioanei continentale. Prima
reprizã a aparþinut lui Verstergaard, care l-a surprins pe Ambros, tehnicianul lui Gyor, dar
ºi (atenþie!) selecþionerul României, încã de la Olimpiadã.
Altfel zicând, involuntar, i s-au
pus acestuia pe tavã dacã nu „sinapsele” CSMB, atunci, sigur,
o legãturicã de chei din partea
româncelor de la lot. Jucãriei i
s-au dat târcoale 30 ºi ceva de
minute, apoi s-a deschis la fix.
Dar n-am dat încã pasãrea din
mânã ºi aºteptãm revanºa de
vineri.

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

Începe cea de-a VII-a ediþie
a Festivalului „Ioana Radu“

Tigroaice
sau vrãbiuþe?

Centrul comercial Oltenia Sucpi, Amãnuntae 12
locul ideal pentru cumpãrãturi în pagin
Indiscreþii
APAVIL, lucrãri
lucrãri în
în sãptãmâna
sãptãmâna
APAVIL,
de Vâlcea
24
24 –– 28
28 octombrie
octombrie

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Niºte chinezi curioºi ºi
dornici de plimbare ºi-au
reluat vizitele la Bãile Govora ºi Ocnele Mari, cu promisiunile cã fac ei, vezi
Doamne, niºte centre de sãnãtate.

Primarul din Govora, Mihai Mateescu (foto), dar ºi
fostul primar din Ocnele
Mari, Petre Iordache, s-au
lãudat ani de-a rândul cu
marii investitori, în timp ce
ãºtia n-au bãtut þãruºul, mãcar. Pariu cã povestea se va
repeta?

deocamdatã, o deþineti interimar?”
Ceva mai roºu la faþã,
Lovin a fost însã pe fazã.
„Toþi cei de la aceastã masã
pot fi candidaþi. Noi aici
suntem într-o echipã”, zice,
tacticos! Aº!

SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în sãptãmâna 24 – 28 octombrie o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale.

Concediul
medical,
scãparea lui Miºu

LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au
fost executate lucrãri de amenajarea terenului, prin betonare ºi asfaltare pe strãzile Morilor, Corneliu Coposu ºi Râureni.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 5 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Tudor Vladimirescu, Corneliu Coposu, Râureni nr. 156,
Feþeni nr.61B ºi Calea lui Traian Sud.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia,
Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere în zonele Ostroveni I,
II, III, IV, V, VI, Zãvoi (bl.5, 9),
Centru (bl. A+B sc. C, D, bl. D
sc. A, bl. L sc. A, D, bl. R ºi pe
strãzile Gabriel Stoianovici,
Matei Basarab, Dr.Hacman ºi
Grigore Procopiu;

Afurisit, rãul nu vine niciodatã singur! Domnule, ce
sã vezi! Fix la ºedinþa CJ
Vâlcea, când se propunea
schimbarea sa din funcþia de
administrator special al CET
Govora, Liviu Mihai Mihalache (foto jos), alintat
„Miºu”, s-a îmbolnãvit. Prin
urmare, la un minut dupã începerea ºedinþei, i-a trimis
preºedintelui Constantin
Rãdulescu un mesaj pe
WhatsApp, în care îl anunþa cã a dat de belea. Rãdulescu nu citise mesajul deoarece îºi lãsase telefoanele
în birou. Anunþat de consilierii liberali, în timp util, a
trimis dupã telefoane ºi aºa
a luat la cunoºtinþã de situaþie. Aºa cã schimbarea nu sa putut produce din motive
de concediu medical. Miºule, sãnãtate, dar tot te vor înlocui; cu Pralã!

Zise Lovin,
tacticos...
Întrebare a jurnalistei
Mariana Sima, de la TV
Vâlcea 1, pentru liderul
ALDE Vâlcea, Dumitru Lovin: „Credeþi cã doamna Iuliana Moise este un posibil
contracandidat la preºedinþia ALDE Valcea, pe care,

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

cu – Dispensar, la Staþia de
Epurare Rm. Vâlcea ºi la firma
SC. NURVIL SRL);
- Centru (pe strãzile Cerna la
bl. P2 ºi la cofetãria „Trenuleþul”, Cãpitan Negoescu nr. 10
– 12 ºi Regina Maria la bl. „Cozia”);
- Nord (Calea lui Traian
nr.248A ºi Dr. Hacman la bl.
14B);
- precum ºi pe Calea lui Traian la bl. 7, Libertãþii la bl. A17
sc. D ºi la bl. A14 sc. A ºi B,
Virgiliu nr. 4 ºi Depozitelor –
firma Metal Techniks.
22 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate, montate ºi remontate un numãr de 22 de
apometre, fiind întocmite ºi un
numãr de 19 documentaþii tehnice.

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
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- continuarea lucrãrilor de extindere reþea apã potabilã cu
probe de presiune la reþeaua de
apã pe strada Toporaºilor;
- s-a igienizat ºi asigurat zona
de protecþie sanitarã staþii pompe Râureni, Feþeni, Capela ºi
Popa ªapcã;
- s-au executat 7 racorduri la
sistemul public de canalizare pe
strada Morilor.
CÃMINE CURÃÞATE.
Au fost curãþate gurile de scurgere ºi cãminele de canalizare
în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea:
Ostroveni (la blocurile A11/
2, A12, A11/3, A26 (colectorul), A28/2, A34/2, A31/1, A49/
1, A50, A38/1, A40/2, A38/2,
C32 sc. A, C, B13 sc. A, A13
sc. B, C, D, B12 (spate) , A8/1
sc. A ,C, A6, A17/1, G320, A69,
A54, pe strada Mihai Emines-

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.
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Niºte chinezi
plimbãreþi...

