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SPECIAL

Indiscreþii
de Dolj
Dolj
de
Socotelile lui Icã
Dupã ce Liviu Dragnea i-a refuzat
ºansa de a mai petrece patru ani liniºtiþi în Parlament, eliminându-l de pe lista PSD Dolj pentru alegerile din 11 decembrie, Florea Voinea, zis ºi Icã, s-a
reorientat rapid cãtre prietenii din
ALDE ºi, dupã o întâlnire fulger cu
ºeful partidului, Cãlin Popescu- Tãriceanu, a fost plasat pe prima poziþie pe
lista ALDE Dolj pentru Senat. Planul
lui Icã Voinea de a reveni dupã alegeri
în Parlament depinde însã de sprijinul
pesediºtilor, pânã mai ieri colegii sãi de
partid. Astfel, se aude cã senatorul sperã
ca social-democraþii de pe colegiul sãu
sã direcþioneze câteva procente ºi spre
ALDE. Din nefericire pentru proaspãtul liberal-democrat, pesediºtii doljeni
vor merge în alegeri ghidaþi de vorbele
lui Liviu Dragnea care spune cã „îþi
ajuþi fraþii, nu aliaþii“!

DNArzã-l-ar focul!
ÎPS Irineu Popa, mitropolitul Olteniei, pare extrem de afectat de curiozitatea procurorilor anticorupþie faþã de
proiectele pe fonduri europene derulate de Mitropolie. Altfel nu înþelegem
de ce „unsul lui Dumnezeu“ ar folosi
expresii de genul „arzã-l-ar focul“ ori
de câte ori cineva pronunþã literele
DNA!

Recepþie pesedistã pe
tarlaua liberalilor
În weekend-ul care taman a trecut,
zeci de lideri ai PSD Dolj, la braþ cu
directori, candidaþi sau parlamentari ai
partidului, au luat cu asalt Bãileºtiul,
fief al liberalilor. Scopul? Recepþia unor
investiþii de aproape 12 milioane de
euro în reþelele de apã ºi canalizare. Interesant este însã faptul cã, de la eveniment, a lipsit chiar primarul municipiului, Cornel Pistriþu. Acesta însã a sughiþat serios, fiind pomenit în dese rânduri de cãtre pesediºtii prezenþi!

Termo sparge toamna cea asfaltat primãria vara
În buna tradiþie mioriticã, când multe dintre strãzile recent reabilitate sunt
sparte încã înainte ca asfaltul sã se întãreascã suficient, câþiva angajaþi ai Termo au spart gheaþa ºi au fãcut prima
groapã în strada 22 Decembrie 1989,
reabilitatã în vara acestui an. Ajutaþi de
un utilaj dotat cu picamer, angajaþii Termo au spart strada pentru a interveni la
o avarie survenitã, cel mai probabil, din
pricina frigului care a fisurat vreo conductã veche. ªi unde mai pui cã, deºi
încã n-a venit gerul, parcã începe sã te
ia cu frig când te gândeºti la cum vor
arãta strãzile la primãvarã...
9 - 15 noiembrie 2016

CEDO: “Primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea a fost condamnat cu încãlcarea dreptului la un proces echitabil”
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO a decis,
marþi, 8 noiembrie 2016, cã Mircia Gutãu, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost condamnat cu încãlcarea
dreptului la un proces echitabil garantat de Art. 6.1 din
Convenþia EDO. Cu alte cuvinte, judecãtorii de la Strasbourg au considerat cã decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, pronunþatã la sfârºitul anului 2010, prin care
Gutãu a fost condamnat la 3 ani ºi 6 luni de închisoare
pentru fapte de corupþie, este abuzivã.
Din completul CEDO au fãcut parte Paulo Pinto de Albuquerque - preºedinte, Marko Bošnjak, precum ºi judecãtorul român Iulia Motoc.
de Marielena Popa

P

ublicaþia Lumea Justiþiei a comentat amplu decizia CEDO,
considerând cã aceasta este o
loviturã puternicã pentru imaginea
magistraþilor români care l-au condamnat pe primar: “Loviturã nãpraznicã pentru imaginea judecãtoarei Livia Stanciu, cea care a provocat un
imens scandal judiciar la începutul
anului 2010, condamnându-l în recurs
pe primarul municipiului Râmnicu
Vâlcea, Mircia Gutau, la 3 ani ºi 6 luni
închisoare cu executare pentru luare
de mitã, dupã ce acesta fusese achitat
la fond ºi la apel pe motiv cã «fapta
nu existã». La câteva luni dupã aceastã decizie controversatã, Livia Stanciu a fost numitã ºefa Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie de Traian Bãsescu,
fiind de notorietate în interiorul PDL
rivalitatea politicã dintre fostul preºedinte al României ºi Mircia Gutãu.
(…). Mai precis, examinând decizia
nr. 273/27.01.2010 a judecãtorilor su-

premi Livia Stanciu ºi Vasile Alixandri
(soluþie adoptatã – atentie! – cu opinie
separata din partea preºedintei de complet Ana Hermina Iancu), Curtea de la
Strasbourg a stabilit cã hotãrârea ÎCCJ
a fost pronunþatã cu violarea principiului nemijlocirii, condamnarea lui Mircia Gutãu fiind dispusã prin reinterpretarea probelor testimoniale administrate în faþa instanþelor inferioare, care au
adoptat soluþie de achitare în baza art.
10 lit. a) din Codul de procedurã penalã
- «fapta nu existã» (sentinþa nr. 182/
18.06.2007 a Tribunalului Alba ºi decizia nr. 39/10.04.2009 a Curþii de Apel
Constanþa). CEDO nu a acordat ºi o reparaþie aºa cum obiºnuieºte atunci când
constatã violãri ale Convenþiei, întrucât
Gutãu nu a cerut daune morale, ci doar
constatarea abuzului comis împotriva
sa”, noteazã Lumea Justiþiei, care publicã ºi un pasaj din decizia CEDO:

CEDO: ÎCCJ
nu a audiat martorii
„Curtea constatã din nou cã Înalta

Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi-a fundamentat într-o manierã determinantã soluþia de condamnare a reclamantului
pentru corupþie pasivã, printre altele, pe
o nouã interpretare a declaraþiilor de
martor administrate în faþa instanþelor
inferioare, iar aceasta fãrã a-i audia pe
martorii în cauzã. Bazatã în special pe
depoziþiile aceloraºi martori, Înalta Curte a mers mai departe decât instanþele
inferioare” - aratã Curtea de la Strasbourg în paragraful 27 din hotãrâre (motivarea judecãtorilor europeni poate fi
cititã integral la final - paragrafele 2025 ºi 26-29)”.

Va fi promovatã,
obligatoriu,
revizuirea dosarului
Specialiºtii de la Lumea Justiþiei informeazã ºi ce se va întâmpla dupã
aceastã decizie: “Ca urmare a abuzului
ÎCCJ din 2010 scos la ivealã acum de
CEDO, va fi promovatã, obligatoriu,
revizuirea dosarului, iar Mircia Gutãu
va fi sutã la sutã achitat, cu atât mai mult
cu cât, aºa cum Lumeajustitiei.ro a arãtat la momentul respectiv, stenograma
privind aºa-zisa luare de mitã, pusã la
dosar de vestitele procuroare de caz Camelia Sutiman ºi Claudia Roºu de la
DNA, conþinea date false raportat la realitatea din interceptarea telefonicã, în
sensul cã pe transcript era indusã o afirmaþie, care pe înregistrarea audio era de
fapt un „NU!” categoric, deformare cu
scopul de a-i determina pe judecãtori sã
creadã cã primarul ar fi acceptat mita
prin nerespingerea ofertei”.
www.indiscret.ro

PNL lucreazã la soclul 3
lui Cioloº ºi pune
picamerul pe concurenþã
POLITICÃ

Liber
alii au început at
acurile de cam
panie. Opr
ea: „PSD pune car
ul înaint
ea boilor”.
Liberalii
atacurile
campanie.
Oprea:
carul
înaintea
Giugea: „Dr
agnea a condus la sapă de lemn judeţul cu cei mai mulţi măgari”
„Dragnea
de Nicuºor Fota

M

ario Ovidiu Oprea a
deschis balul anunþând cã la Consiliul
Naþional de Coordonare al PNL
a fost prezent primul-ministru
al României, Dacian Cioloº,
care a devenit, în unanimitate,
propunerea PNL pentru urmãtorul mandat dupã alegerile din
11 decembrie, pentru a continua
activitatea de prim-ministru în
cadrul Guvernului României.
Oprea a þinut sã evidenþieze ºi
faptul cã, deºi nu ºi-a desemnat
un membru de partid pentru primul loc în Guvern, PNL e cu un
pas în faþa pesediºtilor, care nu

Primii eligibili ai PNL Dolj, senatorul Mario
Ovidiu Oprea ºi preºedintele filialei, Nicolae
Giugea, candidatul de pe prima poziþie la Camera Deputaþilor, ºi-au fãcut încãlzirea pentru
campania electoralã într-o conferinþã de presã
dedicatã în egalã mãsurã lãudãrii lui Dacian
Cioloº ºi atacãrii adversarilor de la PSD.
au nominalizat pe nimeni. „Deºi
Liviu Dragnea a fost întrebat insistent de cãtre mai toþi moderatorii de emisiuni dacã va primi
aceastã desemnare de a fi primministru din partea PSD, nu s-a
putut înþelege mai nimic din rãspunsurile sale, nu putem ºti cine
este propunerea PSD pentru
funcþia de prim-ministru. Închipuiþi-vã un tablou în care în
dreapta scrie PNL ºi sub este
fotografia lui Dacian Cioloº, în
stânga scrie PSD. Sub PSD este
un pãtrat mare în mijlocul cãruia se aflã un semn de întrebare. PSD se laudã cu un program
de guvernare prezentat în rate,
aºa precum o reþetã cu diagnostic pe care cel care va veni în
momentul respectiv va trebui sã
o înghitã ºi sã aºtepte o minune. Orice partid, dorind sã ajungã la guvernare, îºi elaboreazã
un program de guvernare, dar
asta la propunerea ºi în concordanþã cu propunerile candidatului de prim-ministru desemnat.
Fiecare capitol este dezvoltat de
miniºtrii desemnaþi de partidul
respectiv. La PSD e invers. Se
pune cãruþa în faþa boilor. Mai
întâi facem programul, iar cei
www.indiscret.ro

care vor fi desemnaþi, sã fie sãnãtoºi, trebuie sã execute ordinele aºa cum scrie aici, chiar
dacã nu cred în ele ºi nu cred cã
va da roade respectivul program
de guvernare”, a spus Mario
Ovidiu Oprea.

Pohta ce-a pohtit
PNL: un „voievod”
de demontat
„mitul Ponta”
Senatorul liberal mai crede cã
Cioloº e numai bun pentru PNL
în încercarea de a demonta „mitul Guvernãrii Ponta”, o guvernare din care, în treacãt fie spus,
a fãcut parte vreo doi ani ºi vechiul PNL. „Într-adevãr, PNL
susþine mãsurile lui Cioloº. În
primul rând, pentru cã este obligat de simpatia popularã pe care
o are ºi, în al doilea rând, pentru cã se bucurã ºi are posibilitatea sã dãrâme prin antitezã
acest mare mit al bunei guvernãri Ponta. O guvernare atât de
bunã, încât a plecat pe uºa din
dos dupã protestele românilor.
Guvernul Cioloº nu este hulit în
stradã. Nu s-a remarcat prin 13

Mario Ovidiu Oprea
miniºtri condamnaþi, puºi sub
urmãrire penalã sau incompatibili. Cioloº a avut un mandat
moral, nu politic. Dupã data de
11 decembrie va avea un mandat ºi moral, ºi politic”, a spus
Oprea. La susþinere, Nicolae
Giugea l-a urcat pe Cioloº în
rang, trecându-l pe aceeaºi
treaptã cu voievozii Þãrilor Române la fel de nealeºi ca actualul premier, dupã cum spune liderul PNL Dolj. „Sã nu uitãm
cã dupã tragicul eveniment Colectiv, PSD-iºtii rupeau uºile la
Parlament de fricã sã nu cumva
sã nu fie în salã când se voteazã
guvernul Cioloº, fãrã niciun fel
de promisiuni din partea premierului Cioloº. Or, acum, venim ºi reproºãm câte ºi mai câte.
Cã Cioloº nu e ales. Nici Mihai
Viteazul nu a fost ales ºi a fãcut
multe pentru þara asta. Nici ªtefan cel Mare nu a fost ales ºi a
fãcut la fel de multe pentru þara
asta. Or, probabil are atâtea variante de candidaturã de primministru PSD-ul, cã în momentul de faþã nu vine cu niciuna,
ca sã nu se supere între ei, conform obiceiului pe care l-au instalat deja. Vedem acum cã prezintã strategia de dezvoltare pe
agriculturã Liviu Dragnea. Oare
ce-l calificã pe el dupã ce a condus atâta timp unul dintre cele
mai sãrace judeþe din România?
Teleormanul nu se remarcã decât prin cea mai dezvoltatã po-

Nicolae Giugea
pulaþie de mãgari. Ãsta-i mijlocul de transport în zona ruralã.
Acolo, cel mai înstãrit om din
sat are o Dacie veche”, a tunat
Giugea.

Giugea s-ar
dezbrãca de inhibiþii
pentru Olguþa
ºi i-ar face serenade
cu picamerul
Însã, oricât s-ar arãta de înverºunaþi împotriva PSD în general ºi a lui Dragnea ºi Ponta
în special, liberalii doljeni vãd
cu adevãrat roºu în faþa ochilor
numai când vine vorba de primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu. Asta s-a dovedit când
liberalii au fost întrebaþi de posibilitatea ca Olguþa Vasilescu
sã fie nominalizatã pentru vreo
funcþie înaltã la Bucureºti, poate chiar pentru cea de premier.
„În primul rând, trebuie sã constatãm cã alegãtorii doljeni au
fost pãcãliþi, acum când vedem
cã doamna primar se pregãteºte sã plece în Parlament la câteva luni dupã locale. ªi, sã fie
toatã lumea convinsã: nu se mai
întoarce. La anul vom avea alegeri. Despre funcþia de premier
nu cred cã are vreo ºansã, pentru simplul motiv cã PSD nu va
fi în situaþia sã obþinã majoritatea ºi sã nominalizeze premierul”, a spus Oprea. Mai tranºant

a fost Nicolae Giugea, care s-a
arãtat gata sã defileze în þinutã
sumarã, pe modelul Mircea Badea, în cazul în care s-ar produce minunea. „Se duce doamna
Olguþa prim-ministru? Domnule, dacã doamna Olguþa se duce
prim-ministru, eu fac ca Mircea
Badea când s-a dus despuiat
în… Mã cunoaºteþi foarte bine,
ca sã fac glume deplasate cu treburi din astea. Despre ce vorbim? Nu am fizic de sportiv ca
al lui Mircea Badea, poate asta
ar fi singura reþinere pe care o
am. Doamna primar a ieºit ºi a
spus cã pe 26 noiembrie 2016
aducem Real Madrid la Craiova, sã inaugurãm stadionul. Nu
este finalizat, trebuia finalizat.
În acelaºi timp, îmi iau angajamentul cã în primul apartament
care va fi dat în folosinþã în cartierul chinezesc, eu o sã mobilez bucãtãria respectivului care
se mutã primul acolo. Dar sã fie
ºi doamna Olguþa Vasilescu prezentã acolo, ca sã îi arãt cã se
poate face ceva. Dar când va fi
gata cartierul chinezesc, pe care
l-a demarat domnia sa. O sã
vorbesc cu o firmã de construcþii, poate aceeaºi care a lucrat
trei ani în Bariera Vâlcii sã reabiliteze o strãduþã, sã stea trei
ani cu picamerul la poartã la
dumneaei, ca sã vadã ce înseamnã sã stea unii trei ani de zile cu
picamerul la tine la geam”, a
anunþat Giugea.
9 - 15 noiembrie 2016
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Aceasta este singura
femeie din Vâlcea care
va deveni parlamentar

D

e-a lungul anilor, pe
Daniela Oteºanu, de
la PSD, am criticat-o
cu pasiune. Motivul: nu mi-a
plãcut cã nu a reuºit, acolo, la
Bãile Govora, unde era preºedintã a organizaþiei locale, sãi aplice, mãcar o datã, o corecþie electoralã eternului primar Mihai Matescu. Am considerat cã astfel a contribuit la
„eternizarea” lui ºi, dupã pãrerea mea, aceºti oameni încremeniþi în funcþii devin periculoºi pentru comunitate.
Acum însã s-a creat un context în care electoratul trebuie
sã ºtie despre Daniela Oteºanu cã are calitãþi, pe care i le
poate exploata. De ce ?
Pentru cã, în mod cert, ea va
fi deputat al României. Nu are
cum sã piardã, PSD Vâlcea a
pus-o pe un loc perfect eligibil pe lista pentru Camera
Deputaþilor: locul DOI! Apreciez asta pentru cã nu mã dau
în vânt dupã statistica simplistã, potrivit cãreia în doar 20
din cele peste 200 de ãri ale
lumii femeile deþin cele mai
înalte funcþii. Pe de altã parte,
regret cã nu s-au încumetat ºi
alþii. Slabã reprezentarea po-

PNL Vâlcea îºi lanseazã, joi,
candidaþii pentru Parlament
J

oi, 10 noiembrie, la ora
17.00, la Sala Mare a
Consiliului Judeþean Vâlcea, va avea loc lansarea candidaþilor Partidului Naþional Liberal Vâlcea la alegerile parlamentare din decembrie 2016. „Vom
prezenta candidaþii, precum ºi
programul de guvernare, cu mesajul cã suntem o echipã care are
experienþã administrativã ºi politicã suficient de mare pentru a
face faþã necesitãþilor din viitoarea legislaturã ºi cã a venit momentul sã spunem STOP atâtor
lucruri nefireºti ce se petrec în
România. La acest eveniment
vor participa cei 450 de consi-

lieri ºi 51 de primari ai PNL Vâlcea, simpatizanþi ai formaþiunii
noastre politice, oameni care
doresc sã trãiascã altfel”, a declarat Cristian Buican, preºedintele PNL Vâlcea.
Obiectivul PNL Vâlcea la alegerile din noiembrie este trei
mandate de deputaþi ºi unul de
senator.

Candidaþii PNL Vâlcea
pentru Camera Deputaþilor:

1- Cristian Buican, deputat,
secretar al Camerei Deputaþilor,
preºedinte al PNL Vâlcea; 2 Victor Stãnculescu, avocat, con-

silier 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.

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. (M.P.)

liticã de gen în Vâlcea ºi aºijderea în þarã!
Aºadar: are 53 de ani, este
economist (absolventã a
Academiei de Studii Economice – Facultatea FinanþeContabilitate), masterat în
Management – Secþia business management. La Govora
conduce, împreunã cu soþul
sãu, un business ce rezistã bine
pe piaþã. A fãcut parte din Consiliul de Administraþie al CET
Govora ºi a fost printre puþinii care s-au opus (punânduºi în cap partidul) ca aceastã
societate sã furnizeze curent
electric, fãrã bani, combinatului Oltchim. Ulterior, s-a dovedit cã „bunãvoinþa” faþã de
Oltchim a fost una din principalele cauze ale intrãrii CET
în insolvenþã.
Este cãsãtoritã de peste 30
de ani cu Janin Oteºanu, au un
fiu în vârstã de 16 ani.
Membã PSD din anul 2004,
vicepreºedinte al Organizaþiei
Judeþene, liderã a Organizaþiei
de Femei din 2015.
Are bani, are relaþii.
Nu s-a auzit sã fi dat cu subsemnata!
Gaudeamus igitur! (Sã ne
bucurãm, aºadar!)

Publicitate

DANIELA OTEªANU, CANDIDAT PENTRU
CAMERA DEPUTAÞILOR DIN PARTEA PSD
VALCEA , POZIÞIA NR. 2
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53 de ani, cãsãtoritã,
Economist;
• Membru PSD din anul 2004;
• Consilier Judeþean din 2016;
• Academia de Studii Economice – Facultatea Finanþe – Contabilitate;
• Masterat în Management – Secþia Buisness Management –
Facultatea Constantin Brâncoveanu – Râmnicu Vâlcea;
În prezent:
– Vicepreºedinte Organizaþia Judeþeanã PSD Vâlcea;
– Preºedinte OFSD Vâlcea;
• S.C. BN SIND BALNEO TURISM SRL – Responsabil Management Integrat – Sucursala Bãile Govora.
www.indiscret.ro
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Profil de candidat

(III)

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 în-ghesuit, 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!

Ionuþ Stroe - candidat pe lista
PNL pentru Camera Deputaþilor
De departe cel mai bun produs politic cu care se poate lãuda organizaþia Dolj a PNL, Ionuþ Stroe ºi-a fãcut
debutul în politicã în anul 2004, când, dupã câþiva ani
în care a activat în diverse organizaþii ale tineretului
liberal, a obþinut un mandat de consilier în Consiliul
Local Craiova. Un an mai târziu, devine director al
Direcþiei Judeþene pentru Tineret Dolj ºi, pentru o
scurtã perioadã, preºedinte al PNL Craiova. Ajunge
în Parlament în anul 2008, graþie votului uninominal,
devenind membru al Delegaþiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Consiliului
Europei. Patru ani mai târziu, în
2012, câºtigã cel de-al doilea
mandat de deputat ºi este ales
vicelider al Grupului Parlamentar PNL din Camera Deputaþilor. Un an mai târziu,
este desemnat vicepreºedinte al Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei, iar în 2014 devine ºi vicepreºedinte al
Alianþei Liberalilor ºi
Democraþilor Europeni. Tot în acelaºi
an, preia din nou
frâiele organizaþiei municipale
Craiova a PNL,
iar în 2015 devine purtãtorul de
cuvânt al PNL
la nivel naþional.

www.indiscret.ro
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Claudiu Manda - candidat pe lista PSD
pentru Senat
Deºi încã foarte tânãr dupã criteriile unui partid obiºnuit sã promoveze oameni cu experienþã în viaþã, Claudiu Manda este unul dintre
liderii importanþi ai PSD-ului actual. ªi-a început cariera în anul 2000,
atunci când a obþinut un mandat în Consiliul Local Craiova. Pânã în
anul 2004 a mai ocupat, pe rând, funcþia de director adjunct cu probleme de tineret în cadrul Direcþiei pentru Tineret ºi Sport Dolj ºi director al Casei de Culturã a Studenþilor Craiova. În anul 2004, câºtigã
primul mandat de deputat ºi devine membru al Comisiei de bugetfinanþe. În aceeaºi perioadã ocupã ºi funcþia de preºedinte al
Consiliul Naþional al Tineretului Social Democrat. Patru ani
mai târziu, în 2008, câºtigã cel de-al doilea mandat de deputat, devenind ºi preºedinte executiv al PSD Dolj. În anul
2012, obþine cel de-al treilea mandat de deputat, reuºind
sã ajungã vicepreºedinte al Comisiei de buget-finanþe
ºi vicelider al Grupului PSD din Camera Deputaþilor. Un an mai târziu, în 2013, îi succede la conducerea filialei Dolj a PSD lui Ion Prioteasa ºi, în
scurt timp, aduce organizaþia pe primul loc între filialele partidului din punct de vedere al
perfomanþelor electorale. În anul 2014, este
propus ministru delegat al Bugetului, dar
mutarea nu se concretizeazã dupã ce preºedintele de atunci, Traian Bãsescu, a
respins propunerea.

Gheorghe Periºoreanu - candidat pe
lista ALDE pentru Camera Deputaþilor
Absolvent al ªcolii Militare de Ofiþeri activi ai MAI,
Gheorghe Periºoreanu este unul dintre
candidaþii care nu au avut nicio
legãturã cu politica pânã acum,
chiar dacã, prin prisma meseriei, a avut contact cu preºedinþii României mai des decât cei
mai mulþi parlamentari
doljeni. Fost ofiþer al Poliþiei
Economice ºi prim-adjunct al
Poliþiei de Frontiera Dolj,
Periºoreanu a activat în ultimii
nouã ani în cadrul Serviciului
de protecþie ºi pazã ca ºef de
zonã. Dupã ce a agãþat haina de
SPP-ist în cui, Gheorghe Periºoreanu s-a înscris în ALDE, în
prezent ocupând funcþia de
vicepreºedinte în Biroul
Executiv al ALDE
Dolj.
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INTERVIU

de Virgil Dumitrescu

L

Indiscret în Oltenia: Aþi
încheiat, recent, o carierã de
26 de ani în Poliþia Românã,
din care circa 16 ani în funcþii de conducere la diferite niveluri. Cum aþi fãcut de aþi
realizat asemenea “scor”?
Eugen Neaþã: Da, într-un
fel am încheiat o carierã. Pe
de altã parte, consider cã
aceastã carierã, construitã ºi
desfãºuratã în slujba cetãþeanului, nu s-a încheiat. Da,
“scorul” meu în carierã este
unul foarte bun, am plecat de
jos ºi am evoluat pânã la funcþia de director (aparat central)
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Am reuºit pentru cã am desfãºurat aceastã
activitate din plãcere ºi pasiune, cu zâmbetul pe buze, fãrã
a mã gândi la ideea de succes. Eu am fãcut din dragostea de om ºi pentru om, o carierã. În toatã aceastã carierã
am fost preocupat pentru a
face bine oamenilor, pentru a

Aflaþi!

ocale, parlamentare sau
prezidenþiale, alegerile
democratice din ultimul
sfert de secol au strãlucit prin
ofertã. Fiecare partid ºi fiecare candidat s-au întrecut în a
face din România o þarã a tuturor ºanselor ºi vârstelor. Near trebui spaþiul unei întregi
biblioteci naþionale pentru a
umple rafturile cu promisiuni
de-ale binefãcãtorilor impregnaþi de politicianism. Numai
cã nu îºi dau foc prin pieþele
publice în numele urieºescului bine al þãrii, de care depande binele nostru pitic. Al unei
Românii de inspiraþie europeanã ºi universalã, la care ne
dau dreptul ilustrele personalitãþi nãscute pe aceste meleaguri. Atât de dolofane sunt vehiculele împopoþonate cu floricele electorale, încât nu îºi
pot face loc decât prin cotonogirea onestitãþii. Acum mai
bine de 150 de ani, în ideologia promovatã de revista Dacia literarã, Ion Heliade-Rãdulescu îi îndemna pe tinerii sãi
confraþi “sã scrie orice, numai
sã scrie”. Rãduleºtii de carton
care exerseazã de capul lor ºi
al altora în politichie au preluat îndemnul, dar i-au schimbat termenii, “sã bãlmãjim orice, numai sã bãlmãjim”. Prin
‘90-‘91, îºi trimiteau bileþele
de cum trebuie sã aparã la TV,
cu ºosete închise. Dacã Dumnezeu ar fi de-ai lui Dragnea,
demonii struniþi de Gorghiu ar
tuna ºi fulgera cã fulgii de zãpadã sunt mov în dungi, iar
ploile pleacã din stropitorile

de pe Modrogan. ªi invers, ca
sã n-avem vorbe. Programe înþelese ca necesitate de o parte
a eºichierului, dar ºi de bietul
alegãtor, sunt întoarse ca pe
jãratic de cealaltã parte a eºichierului. Mm, miroase a ars!
În acest timp, ciolanul inviolabil, trecut din gurã în gurã pe
ºest de toate partidele ºi de toþi
nelegiuiþii, e ceea ce îi leagã
(pânã la scãrile DNA). Cât ai
bate din palme, în luna de miere de dinaintea scrutinului, rãsar ºcoli ºi spitale, blocuri pentru tineri, cãmine pentru bãtrâni, parcuri ºi bazine de înot,
creºe, grãdiniþe, edificii culturale. Salariile se majoreazã,
pensiile se indexeazã, trenurile circulã ca în Occident. Uf,
a câºtigat cine a trebuit. Puterea ºi opoziþia îºi dau mâna pe
sub clipurile publicitare. Se
reinstaleazã mucegaiul, bolile,
crizele, demagogia, ipocrizia,
mafia ºi puºcãria. Pãmântul ne
fuge de sub picioare, cum a
mai fãcut-o, pãdurile ne fug
din munþi, cum n-au mai fãcut-o. Corupþia ucide, gâlgâie
cine scapã de la înecul cotidian. Ba nu, incompetenþa ucide, sunã în goarnã cei de pe
mal. …Despre Bicilis, nicio
aluzie? Nimic nu se surpã în
afarã, pânã nu e împins dinãuntru. Câteva partide, trase la
indigo, ºoptesc votanþilor sã
îndrãzneascã (al lor e dracu’,
n-aºa?). Imun la ºuºotealã, autorul lui “F” ridicã oblonul ºi
face luminã. Numai cã nu þipã
litera cãrþii: Bicilis! Dar cinei Bicilis? Aflaþi!
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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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SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313

Pentru ziua de cazare oferitã gratuit se opteazã la rezervare (29.12.2016 sau 02.01.2017) ºi nu
include mese.
TARIF: 990 lei/pers./pachet - în camere duble 3*;
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%).
Supliment cazare în regim single 264 lei/pers./pachet.

Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

Indiscret: Acum, cã aþi pãrãsit sistemul ºi libertatea cuvântului este alta, vã întreb: cât de

PERIOADA: 29.12.2016 – 02.01.2017 / 30.12.2016 – 03.01.2017

Se poate opta pentru zile în plus de cazare (29.12.2016 sau 02.01.2017) la urmãtoarele tarife (fãrã
mese):
- 66 lei/pers./zi în cazul camerelor 3*;
Copiii cu vârste pânã la 14 ani achitã 50% din tariful de cazare (pat în camerã cu pãrinþii) ºi masã.

Publicitate

Editat de
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“Din pãcate, þara
noastrã a pierdut
pasul cu þãrile
Uniunii Europene”

reformatã e Poliþia Românã? A
existat vreun moment în care aþi
exprimat, la cel mai înalt nivel,
anumite hibe ale acestui sistem?
E.N.: Statele europene, cu
mulþi ani în urmã, au promovat
strategii de prevenire a criminalitãþii, elaborând programe temeinic fundamentate ºi adaptându-ºi structurile pentru realizarea acestui deziderat: prevenirea criminalitãþii. Þara noastrã, din pãcate, a pierdut pasul
cu þãrile Uniunii Europene, care
ºi-au adaptat structurile pentru
aplicarea de mãsuri concentrate deopotrivã de prevenire ºi de
combatere, concomitent cu mãsuri de integrare în comunitate
a delincvenþilor, punând în
prim-planul activitãþilor prevenirea criminalitãþii.
În întreaga mea carierã, în mai
multe rânduri, mai întâi la nivele inferioare, dar, odatã cu
înaintarea mea în funcþii, ºi la
cel mai înalt nivel, am ridicat diverse probleme ale sistemului.
Parte dintre acestea au fost corectate, însã cele mai complexe, cele ce þin ºi de decizia politicã, au rãmas, în mare mãsurã, nerezolvate. ªi aici mã refer
la unele soluþii pe termen lung,
precum restructurarea ºi reorganizarea structurilor cu respon-

PLÃTEªTI 3 NOPÞI – STAI 4 NOPÞI !
REVELION
REVELION 2017
2017
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Cod ISSN: 1842-2896

elimina riscurile îndreptate asupra lor. În fapt, am fãcut din bine
o meserie, o carierã.
Pe lângã toate acestea, consider cã seriozitatea, perseverenþa în pregãtire, performanþa profesionalã, multã muncã ºi, de ce
nu, felul meu de a fi, au contribuit, toate la un loc, sã am un
“asemenea scor”!
Indiscret: Dacã veþi ajunge
în Parlamentul României, în ce
comisie v-aþi dori sã activaþi?
E.N.: Consider cã pregãtirea
profesionalã, experienþa, dar ºi
competenþa demonstratã, fac sã
pot activa în mai multe comisii,
însã, evident, trebuie sã existe
o favoritã. Aceasta este Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã. Aici,
în mod cert, pot valorifica în
folosul oamenilor, la parametrii
cei mai înalþi, pregãtirea ºi experienþa dobânditã în întreaga
mea carierã.

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

“În România, legea se aplicã,
adesea, subiectiv, diferit
ºi, în ultimul timp, agresiv”
Int
er
viu cu Eugen N
eaţă, candidat din par
ganizaţiei
Inter
erviu
Neaţă,
partt ea Or
Organizaţiei
Vâlcea a P
ar
tidului Social Democr
at la Camer
aţilor
Par
artidului
Democrat
Cameraa Deput
Deputaţilor
sabilitãþi în domeniu, care sã
aibã în vedere realizarea unei
preveniri reale ºi eficiente a criminalitãþii. Nu m-am rezumat la
a ridica unele probleme ale “sistemului” conducerii ministerului, ci în mai multe rânduri am
venit ºi cu propuneri de eficientizare a sistemului naþional de
ordine ºi siguranþã publicã. În
urma acestor propuneri, miniºtri
precum domnii Mircea Duºa ºi
Gabriel Berca, în baza unor analize temeinic efectuate, au confirmat cã pentru realizarea unui
sistem naþional de ordine publicã eficient este necesar a fi puse
în practicã acele propuneri, atâta timp cât modelele reprezentative din domeniul ordinii publice din Europa au demonstrat
cã aceasta este calea de urmat.

O familie
cu o fiicã arhitect
în devenire
Indiscret: A fost dificilã
trecerea de la disciplina de
poliþie la disciplina de partid?
E.N.: Indiferent unde activãm, este necesar sã respectãm unele reguli, sã fim disciplinaþi. În fapt, nu am trecut de la o disciplinã la alta,
ci doar a fost necesar sã cunosc “pretenþiile” acestui domeniu pentru o trecere cât
mai eficientã. De altfel, noul
domeniu nu diferã prea mult
de cel în care am activat anterior. Ambele lucreazã cu
omul, pentru om.
Indiscret: Ce spune familia dumneavoastrã despre
decizia de a candida?
E.N.: În întreaga mea carierã am colaborat cu oameni,
pentru oameni, aproape de
aceºtia, aspecte care, inevitabil, au fost cunoscute ºi de
soþia mea, care este de profesie poliþist ºi lucreazã la Inspectoratul de Poliþie Judeþean Vâlcea, dar ºi de fiica
noastrã, studentã în anul IV
la Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism “Ion Mincu”.
Fiind o decizie importantã,
evident, le-am cerut pãrerea.
Atât soþia cât ºi fiica mea totdeauna mi-au fost aproape
atunci când am luat decizii
importante, au încredere în
mine, ºtiu cã am pregãtirea,
seriozitatea, experienþa ºi prowww.indiscret.ro

fesionalismul necesare pentru a
aduce plus-valoare în exercitarea unei asemenea demnitãþi,
astfel cã îmi sunt alãturi ºi mã
susþin.

Crede cã partidul
sãu îi va duce
pe români
în Spaþiul Schengen
Indiscret: O parte semnificativã a legilor româneºti lasã loc
interpretãrilor, iar consecinþele sunt dezastruoase adesea. Ce
credeþi cã se poate face în acest
sens?
E.N.: Legislaþia româneascã
conþine prevederi ce lasã o largã plajã de interpretare organelor de aplicare a legii. Acest lucru, adesea, face ca aplicarea
legii sã se facã subiectiv, diferit
ºi, în ultimul timp, agresiv. Statele europene, cu mulþi ani în
urmã, au modificat legislaþia
astfel încât în prim-planul acþiunilor sã punã prevenirea, elaborând legi temeinic fundamentate ºi adaptându-ºi structurile,
dar ºi modul de acþiune pentru
a realiza dezideratul de prevenire. În România, acest concept
aproape a dispãrut. Noi ne axãm
pe înãsprirea legislaþiei, pe mãsuri reactive, pentru realizarea
cãrora, de multe ori, instituþiile
statului devin instigatori, complici sau chiar autori ai unor “infracþiuni sãvârºite” închipuite,
documentate pe însãilarea unor

“poveºti” bazate pe supoziþii
puse în paginã de cei ce, datoritã puterilor sporite date de legislaþia precarã, deþin “adevãrul
absolut”.
Pentru corectarea acestor deficienþe legislative, constatate ºi
recunoscute de toatã lumea, este
necesar a face o corectare ºi o
corelare a mai multor acte normative, astfel încât ele sã corespundã noilor pretenþii ale societãþii, sã respecte valorile sociale necesare într-o societate democraticã ºi în limitele demnitãþii umane, limite care în prezent sunt tot mai des “cãlcate în
picioare” de unele instituþii ale
statului. Modificãrile legislati-

ve este necesar sã fie facute astfel încât sã cuprindã prevederi
graduale, care mai întâi sã oblige instituþiile statului la a-ºi
exercita funcþiile preventive, de
îndrumare ºi abia apoi, dacã
aceste funcþii nu au dat rezultate, sã se treacã la cele reactive,
dar obligatoriu, în condiþiile
acordãrii respectului ºi demnitãþii oamenilor. Evident, iniþiativele legislative promovate în
parlament vor þine cont de conformitatea cu legislaþia europeanã, cu evoluþia legislativã a statului, cu preocupãrile ºi liniile
directoare ale partidului de guvernãmânt (ºi am încredere cã
acesta va fi Partidul Social Democrat, întrucât a demonstrat
preocupare pentru corectarea
deficienþelor legislative ºi respectarea demnitãþii umane).
Indiscret: Când credeþi cã
România va fi primitã în Spaþiul Schengen?
E.N.: Dupã cum ºtiþi, Comisia Europeanã a precizat cã România se calificã pentru accesul în Spaþiul Schengen îndeplinind toate condiþiile impuse de
Uniunea Europeanã. Cunoscând acestea, consider cã primirea în Spaþiul Schengen a fost
întârziatã doar din cauza unor
slãbiciuni manifestate de actuala guvernare în ce priveºte negocierile purtate cu þãrile membre.
Am încredere cã viitorul guvern, care va fi social-democrat,
va ºti sã reprezinte România,
astfel încât, pânã cel mai târziu
la sfârºitul anului 2017, sã devinã membru al Spaþiului
Schengen.

Despre un prieten:
Mircia Gutãu
Indiscret: Am o întrebare
“indiscretã”: Pãreþi foarte sigur pe orice situaþie. Totuºi,
care a fost cel mai critic moment
al vieþii dumneavoastrã?

7

INTERVIU
E.N.: Viaþa, echilibrul ºi raþionalul, dar ºi preocuparea
pentru a face bine, pentru a
fi înconjurat de oameni, de
prieteni, toate la un loc au
fãcut ca pânã acum sã nu
ajung la momente de genul
pe care dumneavoastrã le definiþi “critice”.
Indiscret: Sunteþi prieten
cu primarul Mircia Gutau.
Dupã ce a câºtigat alegerile,
aþi devenit ºi consilierul sãu.
Pe ce se bazeazã aceastã
prietenie?
E.N.: Da! Dupã cum cunoaºteþi, sunt prieten cu Mircia Gutãu. Este un om deosebit si un prieten extraordinar, pe care, sunt convins, îl
apreciazã foarte mulþi oameni. Mã întrebaþi pe ce se
bazeazã prietenia? Pentru a
înþelege mai bine dumneavoastrã, dar ºi cititorii, este
necesar sã precizez unele calitãþi evidente la omul Mircia
Gutau. Iubeºte oamenii, este
permanent implicat în a gãsi
cele mai bune soluþii pentru
a face bine acestora, este dinamic, sociabil, charismatic
ºi spontan, dar are ºi o putere
de muncã extraordinarã ºi dã
încredere oamenilor, astfel
încât aceºtia se pot baza pe
ajutorul sãu.
L-am cunoscut mai întâi ca
simplu cetãþean al Râmnicului, l-am vãzut apoi cum a
“pãºit” în politicã ºi am cunoscut calitãþile sale manageriale în administraþie, dar ºi
pe cele de simplu om. A fost
uºor sã observ cã este un om
extraordinar, un om pe care
l-ai dori în grupul tãu de prieteni, un om care empatizeazã cu mine. Îmi este ºi îi sunt
prieten! Simt asta, atât la
bine, cât ºi la greu ºi sunt fericit cã am un prieten ca el!
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ADMINISTRAÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi primarul
municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu,
au participat, la finalul
sãptãmânii, la recepþia
lucrãrilor de reabilitare ºi extindere a
sistemului de alimentare cu apã ºi de
canalizare al localitãþii
Bãileºti. Proiectul cu
finanþare europeanã,
în valoare totalã de
11,7 milioane de euro,
a fost implementat de
Compania de Apã
Oltenia SA în cadrul
Master Planului privind alimentarea cu
apã ºi evacuarea
apelor uzate în judeþul
Dolj.

Investiþii de peste 11,5 milioane
de euro în sistemul de alimentare cu apã ºi de canalizare
al municipiului Bãileºti

de Dan Olteanu
„Ne face plãcere sã fim astãzi
alãturi de comunitatea din Bãileºti la un eveniment foarte important. Peste 11 milioane de
euro intrã în acest moment în
Bãileºti, unul dintre cele trei
municipii din judeþul Dolj,
printr-un proiect care face parte din prima fazã a Master Planului de apã, în valoare totalã
de peste 185 de milioane de
euro. Potrivit acestei strategii
judeþene, întreaga sumã prevãzutã pentru prima etapã s-a împãrþit pentru nouã localitãþi din
Dolj, respectiv toate cele ºapte
din mediul urban - Craiova,
Bãileºti, Calafat, Filiaºi, Segarcea, Bechet ºi Dãbuleni - ºi
douã comune, Cãlãraºi ºi Poiana Mare. De implementarea
acestui proiect s-a ocupat în totalitate Compania de Apã, care
- nu mã feresc de cuvinte mari a fãcut, în tot acest timp, minuni; o companie care a plecat
de la zero ºi a ajuns sã fie una
dintre cele mai competitive din
þarã”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

Toate localitãþile
din judeþ trebuie
sã beneficieze
de reþele pentru apã
ºi canalizare
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguþa Vasilescu, a evidenþiat faptul cã este important
9 - 15 noiembrie 2016

ca toate localitãþile din judeþul
Dolj sã beneficieze de infrastructura necesarã pentru asigurarea
serviciilor de alimentare cu apã
ºi de canalizare. „Inaugurãm sistemul de apã ºi canalizare din
municipiul Bãileºti, construit din
fonduri europene de Compania
de Apã Oltenia, unde acþionar
majoritar este Consiliul Local
Craiova, pe un proiect al Consiliului Judeþean Dolj. Vreau sã
felicit echipa companiei care sa ocupat de aceastã investiþie.
Este foarte important pentru noi
ca toate localitãþile din judeþul
Dolj sã beneficieze de reþele pentru apã ºi canalizare. În Craiova,
am reuºit ca în acest an sã branºãm la sistemul de alimentare cu
apã toate gospodãriile aflate pe
strãzile care sunt în domeniul public al municipiului, iar în ceea
ce priveºte introducerea reþelei
de canalizare ne-a mai rãmas
aproximativ 15 la sutã. Doresc
sã mulþumesc ºi autoritãþilor locale din municipiul Bãileºti, care
au sprijinit foarte mult echipa de
la Compania de Apã pentru a

realiza acest proiect major. Începând de astãzi, locuitorii Bãileºtiului beneficiazã de un standard
de viaþã mai bun”, a precizat primarul municipiului Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu.
La rândul sãu, directorul general al Companiei de Apã Oltenia SA, Constantin Mitriþã, a
afirmat: „Evenimentul de astãzi
marcheazã punerea în funcþiune a unui sistem nou de apã ºi
canalizare, precum ºi a unei sta-

V

þii de epurare pentru municipiul
Bãileºti, staþie care a fost construitã la Rast. Este o zi importantã atât pentru comunitate, cât
ºi pentru Compania de Apã Oltenia SA. Noi am devenit operatori regionali în anul 2010,
când am ºi preluat, în luna ianuarie, sistemul de apã ºi canalizare al municipiului Bãileºti,
iar de atunci s-a urmãrit, an de
an, îmbunãtãþirea acestuia. Principiul pe care l-am respectat în

aloarea lucrãrilor executate de Compania de Apã în
municipiul Bãileºti se ridicã la peste 11,5 milioane
de euro ºi reprezintã, printre altele, reabilitarea reþelei de alimentare cu apã ºi canalizare, realizarea a aproape 4.000 de branºamente ºi racorduri, realizarea a ºapte noi
staþii pompare apã uzatã menajerã ºi o staþie de epurare
nouã, reabilitarea puþurilor existente, realizarea unor puþuri noi, amenajarea zonei de protecþie sanitarã ºi instalaþii
hidraulice, electrice ºi de automatizare noi la toate cele 8
puþuri, o staþie de clorare nouã sau renovarea pavilionului
administrativ (laborator, dispecer SCADA). Totodatã, Centrul Zonal Bãileºti al CAO a fost dotat cu utilaje ºi echipamente achiziþionate precum autocurãþitoare tip Woma ºi
vidanjã, autobasculantã, buldoexcavator, frezã tãiat, motopompe apã ori ciocane percutoare.

tot acest timp este cel pe care
doamna primar Lia Olguþa Vasilescu l-a precizat încã de la
începutul acestor demersuri: sã
abordãm toate localitãþile, inclusiv municipiul Bãileºti, la fel
cum o facem în cazul Craiovei,
fãrã nicio diferenþã. Suntem,
iatã, în momentul în care marcãm reuºita acestei investiþii, în
cadrul primei faze a Master Planului pentru apã ºi canalizare,
în implementarea cãruia am beneficiat de sprijinul acordat de
Consiliul Judeþean Dolj, de
Consiliul Local ºi de Primãria
Municipiului Craiova“.
La eveniment, alãturi de preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, ºi de primarul municipiului Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu, au mai participat vicepreºedintele CJ - Cosmin Vasile, administratorul public al judeþului - Cosmin Durle, viceprimarul municipiului
Craiova - Adrian Cosman, consilieri judeþeni, precum ºi reprezentanþi ai Companiei de Apã
Oltenia SA.
www.indiscret.ro

Ryanair a inaugurat 9
zborurile pe ruta
Craiova - Valencia
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pe care le-a investit, a investit
apoi încã 5 milioane în tehnicã,
dupã care 24 de milioane de
euro în infrastuctura de miºca-

În aceeaºi zi în care
Wizz Air anunþa trei
noi destinaþii din
luna martie a anului
viitor, Aeroportul
Craiova a avut parte
de un alt episod
deosebit de important, anume lansarea oficialã a cursei
Craiova - Valencia,
zbor operat de firma
Ryanair, cel mai
mare operator lowcost din Europa.
de Dan Olteanu
„Sezonul de iarnã este aici
ºi suntem încântaþi sã lansãm,
oficial, aceastã nouã rutã din
Craiova cãtre Valencia, ce va
aduce peste 30.000 de clienþi
pe an ºi va susþine 20 de locuri de muncã la Aeroportul
Craiova. Serviciul nostru,
operat cu o frecvenþã de douã
zboruri sãptãmânale, este alegerea idealã pentru cãlãtorii
business ºi de agrement, ºi
suntem nerãbdãtori sã anunþãm noi rute, creºteri ale traficului ºi ale locurilor de
muncã, la Aeroportul Craiova, în urmãtoarele luni ºi ani.
Pentru a sãrbãtori noua noastrã rutã din Craiova, scoatem
www.indiscret.ro

la vânzare locuri promoþionale,
începând de la doar 9.99€ ºi
care pot fi rezervate pânã sâmbãtã (5 noiembrie) pentru cãlãtorii în decembrie ºi ianuarie“,
a declarat Denis Barabas, Sales
& Marketing Executive pentru
România al Ryanair.

400.000 de pasageri
în 2017
Directorul Aeroportului Internaþional din Craiova, Mircea
Dumitru, a declarat cã, odatã cu
ruta spre Valencia, pe aeroportul din Bãnie sunt prezenþi acum
primii doi operatori aerieni lowcost din Europa. „Momentul în
care ne aflãm acum este unul cu
totul deosebit ºi sper sã fie la fel
ºi pentru cetãþenii din regiunea
Oltenia, ºi aº vrea sã le mulþumesc tuturor pentru rãbdarea pe
care au avut-o cu noi. Dacã nu
ar fi existat problemele legate
de infrastructura de miºcare, lucrurile s-ar fi miºcat mult mai
repede. Din pãcate, infrastructura de miºcare este una fãcutã
pe fonduri europene, procedura de licitaþie s-a derulat târziu,
dar totul este bine când se terminã cu bine. Pentru mine, este
important cã ne aflãm în momentul în care primii doi operatori aerieni din Europa se aflã
la Craiova. Ryanair opereazã în
România doar pe trei aeropor-

re. Dacã vã uitaþi acum la pista de aterizare ºi la balizajul
care existã, puteþi sã înþelegeþi saltul care a fost fãcut de
acum 4-5 ani, când am început investiþiile, ºi acest moment. Sunt convins cã aceastã primã etapã - Valencia - va
atrage ºi alte destinaþii“, a
declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

turi ºi suntem mândri cã suntem unul dintre acestea. Am
convingerea cã din primãvarã lucrurile se vor schimba
foarte mult. Dacã anul acesta probabil cã vom închide cu
o cifrã de 210.000 - 215.000
de pasageri, anul 2017 ne va
duce undeva între 350.000 ºi
400.000 de pasageri“, a precizat Mircea Dumitru.

Investiþiile CJ Dolj
dau roade
Prezent la eveniment, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a þinut sã evidenþieze eforturile
financiare ale instituþiei care
au reuºit, în ultimii ani, sã
transforme radical Aeroportul din Craiova. „Investiþiile
care au fost fãcute în ultimii
ani ºi modul în care aratã
acum Aeroportul din Craiova ºi aceastã regiune, care are
mulþi fii plecaþi la muncã în
strãinãtate, fac drumul lor
spre casã mai uºor. De aceea, Aeroportul din Craiova
este acum, ºi va rãmâne pentru viitor, una din principalele investiþii care s-au fãcut
în aceastã regiune. Ne face
plãcere sã spunem cã acest
lucru l-a fãcut în special Consiliul Judeþean care, alãturi de
primele 10 milioane de euro
9 - 15 noiembrie 2016
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APAVIL - activitate în
sãptãmâna 31 octombrie –
04 noiembrie

S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna
31 octombrie – 04 noiembrie o activitate intensã în
municipiul Râmnicu Vâlcea,
în colaborare cu autoritãþile
locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au
fost executate lucrãri de amenajarea terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile Morilor ºi Izvorului.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 5 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Doctor Suciu nr. 3, Colonie Nuci, Morilor nr. 64, Drumul Gãrii, ªtirbei Vodã nr. 216
ºi Libertãþii bl. I3 .
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, Centru (strãzile Carol I, Remus Bellu, Cerna ºi Regina Maria) ºi Sud (Calea lui Traian);
- continuã lucrãrile de extindere reþea apã potabilã cu probe de presiune la reþeaua de
apã pe strada Toporaºilor;
- s-au înlocuit 5 branºamente apã potabilã pe strada Morilor;
- s-a igienizat ºi asigurat
zona de protecþie sanitarã staþii pompe Râureni ºi Feþeni;
- au fost executate armãturi
din plasã ºi oþel beton pentru
confecþionarea pieselor din
beton armat;
- au continuat lucrãrile la racordurile DN 160 mm la siste-

mul public de canalizare pe
strada Morilor;
- s-au turnat 6 piese suport
beton armat pe strada Florilor;
CÃMINE CURÃÞATE.
Au fost curãþate gurile de scurgere ºi cãminele de canalizare
în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea:
- Ostroveni (bl. A32/1 sc. A,
B, C, A32/2 sc. A, B, A49 sc.
B, C, C3 -C6, B2, B9, A50,
A38/2, A40/1, A42/1, A42/2
sc. A, B, C, A27/2, A27/3 sc.
A, B, B12 sc. D, E, C28 sc. D,
E, F, G, S1 sc. A, B14 sc. A,
B, C, E, C32, A69, A58 sc. C,
A11/3 sc. A, B, A12, A17, C2
si B2, pe bulevardul Dem Rãdulescu ºi pe strada Ferdinand
I la bl. O7 sc. A, B);
- Centru (pe strãzile Gib Mihãescu la bl. A13 sc. A, B,
Splaiul Mircea Vodã nr. 15,
Calea lui Traian – magazinul
Cozia, General Magheru la bl.
S3, Avram Iancu nr. 1 – Crucea Roºie ºi la bl. L în zona
pieþei centrale);
- Nord (strãzile Dr. Hacman
la bl. 89, Rapsodiei la bl. D2
sc. A, Decebal la bl. F1, F2,
bl. H7 sc. A ºi bl. B1-1 sc. C);
- 1 Mai (strãzile Dacia la bl.
84 sc. C, D ºi Aleea Olãneºti
la bl. 9 sc. D);
- Sud (Calea lui Traian la bl.
7, bl. 26, S20, S24, S26 ºi
Peco Rompetrol);
- precum ºi pe strãzile Splaiul Independenþei la bl. 11 ºi
12, Izvorului, Industriilor nr.
10 – Vilmar, Eroilor la bl. A17
sc. D, bl. A18 sc. B ºi ªtirbei
Vodã – hotel Sofianu.
13 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate, montate ºi remontate un numãr de 13 apometre, fiind întocmite ºi un numãr de 9 documentaþii tehnice.

Consiliul Local Ghindeni
Judeþul Dolj

Anunþ

Publicitate

Consiliul Local Ghindeni organizeazã licitaþie
publicã în data de 29.11.2016, orele 13,
pentru închirierea imobilului din punctul
„CANTON”, la sediul Primãriei Ghindeni.
Ofertele se pot depune pânã la data de
29.11.2016, orele 12.
Relaþii la tel. 0251/455.777
9 - 15 noiembrie 2016

Persoanele cu handicap
se pot adresa DGASPC
Dolj pentru obþinerea
Cardului European
pentru Dizabilitate
Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dã dreptul persoanelor cu dizabilitãþi la acces gratuit la evenimente culturale,
sportive ºi de petrecere a timpului liber, în
statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul „Asigurarea mobilitãþii pentru
persoane cu dizabilitãþi în România ºi Europa“,
implementat de Autoritatea Naþionalã pentru
Persoanele cu Dizabilitãþi ºi finanþat de Comisia
Europeanã.

T

itularii de card care cãlãtoresc în alte state vor
avea acces în aceleaºi
condiþii ca ºi cetãþenii cu dizabilitãþi ai statului respectiv la
anumite drepturi, permiþând astfel un tratament egal ºi facilitând mobilitatea în spaþiul european. Serviciile stabilite de
fiecare stat membru UE participant la proiect, de care beneficiazã persoanele cu handicap
în baza cardului, vor fi postate
pe site-ul proiectului www.carddizabilitate.gov.ro. Þãrile incluse în acest proiect sunt Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda ºi Malta.
Copiii ºi adulþii cu handicap
beneficiazã de Cardul European

pentru Dizabilitate dacã deþin
certificat de încadrare în grad de
handicap, în termen de valabilitate.
Persoanele îndreptãþite (persoana adultã cu handicap sau în
cazul minorului reprezentantul
legal al acestuia) vor depune în
scris la DGASPC Dolj - Serviciul evidenþã ºi platã prestaþii
sociale (Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 22, camera nr.37),
sau electronic la adresa de email
office@dgaspcdolj.ro, o cerere
însoþitã de o fotografie tip buletin (3 x 4 cm) ºi de datele de
contact (telefon fix sau mobil,
adresa e-mail). În cazul în care
se va opta pentru varianta de
transmitere a fotografiei în for-

mat electronic, se vor pãstra
aceleaºi dimensiuni ale fotografiei.

P

rogramul de lucru cu
publicul al Serviciului
evidenþã ºi platã prestaþii sociale este de luni pânã joi,
orele 09.00 – 13.00.
Cererea pentru acordarea
Cardului European pentru Dizabilitate se poate obþine de la
Serviciul evidenþã ºi platã prestaþii sociale sau poate fi descãrcatã de pe pagina de internet
a DGASPC Dolj– www.dgaspcdolj.ro, secþiunea - Prestatii
sociale si facilitati persoane cu
handicap sau sectiunea Formulare on-line.
Cardul European pentru Dizabilitate va fi eliberat de cãtre
DGASPC Dolj prin persoanele
responsabile desemnate în acest
sens.
Documentul, nominal ºi netransmisibil, va fi valabil pânã
în luna august 2020.
Informaþii suplimentare se
gãsesc pe site-ul instituþiei
www.dgaspcdolj.ro.
www.indiscret.ro
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A doua aeronavã A320 alocatã
bazei din Craiova ºi trei noi rute
începând din martie 2017
Wizz Air, cel mai mare operator aerian din
România, a anunþat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, alocarea celei de-a doua aeronave
Airbus A320 bazei sale din Craiova. Aceasta va
urma sã opereze din martie 2017 trei rute noi:
spre Madrid - Spania, Köln - Germania ºi Liverpool - Marea Britanie. Anunþul vine la scurt timp
dupã adãugarea a douã noi destinaþii de pe
Aeroportul din Craiova cãtre Paris-Beauvais ºi
Veneþia-Treviso.

C

onform reprezentantului companiei, Johan
Eidhagen, Chief Marketing Officer Wizz Air, noua
aeronavã reprezintã o investiþie
de 98 de milioane de euro ºi va
crea 36 de locuri de muncã în
cadrul companiei, ceea ce face
ca numãrul angajaþilor direcþi în
Craiova sã ajungã la 72. Totodatã, cu cele trei noi destinaþii,
Wizz Air oferã acum 10 rute spre
5 þãri. „Am început operaþiunile
în Craiova în 2013 cu misiunea
de a face cãlãtoriile cu avionul
accesibile în sud-estul României.
Subliniind încã o datã angajamentul faþã de aceastã regiune,
un an mai târziu am deschis baza
Wizz pe Aeroportul din Craiova
ºi lansãm ºi mai multe oportunitãþi de cãlãtorie la preþ redus în
România. Alocând a doua aeronavã bazei noastre din Craiova,
creãm ºi mai multe locuri de
muncã la nivel local ºi adãugãm
rute interesante reþelei noastre în
continuã creºtere. În calitate de
cea mai mare linie aerianã din
România, suntem mereu aproape de pasagerii noºtri ºi aºteptãm cu nerãbdare continuarea
parteneriatului eficient cu aeroportul din Craiova”, a declarat
Johan Eidhagen.

29 de zboruri
pe sãptãmânã
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a declarat cã, odatã cu cele trei rute
spre Madrid, Koln ºi Liverpool, numãrul zborurilor operate
de Wizz Air de pe Aeroportul
Craiova va ajunge la 29 pe sãptãmânã. „Anunþul companiei
Wizz Air completeazã tabloul
unui an de succes al Aeroportului Internaþional Craiova, un an
de referinþã prin realizãri ºi prin
lucrurile remarcabile care s-au
întâmplat la aceastã instituþie din
subordinea Consiliului Judeþean
Dolj. În 2016, au fost duse la
bun sfârºit componente-cheie
ale proiectului de reabilitare derulat cu fonduri europene, în
valoare totalã de peste 24 de
milioane de euro, prin care am
reuºit sã îmbunãtãþim infrastructura de miºcare, sã creºtem gradul de siguranþã ºi capacitatea
de operare. Tot în acest an, numãrul pasagerilor a cunoscut o
ascensiune notabilã, iar aeroportul ºi-a depãºit deja propriul record, estimându-se cã, la finele
lui decembrie, va trece de pragul de 200.000 de cãlãtori. Nu
în ultimul rând, în 2016 am avut

Ion Prioteasa ºi Mircea Ovidiu Dumitru, directorul general al
Aeroportului Internaþional Craiova
ºi o diversificare spectaculoasã
a gamei de zboruri. Dacã la sfârºitul lui septembrie erau anunþate noile rute cãtre Paris ºi Veneþia, acum vorbim despre alte
trei mari oraºe cu care Craiova
este conectatã: Madrid, Liverpool ºi Köln. Practic, în puþin mai

mult de o lunã, s-a produs o dublare a numãrului destinaþiilor
cãtre care putem cãlãtori. Este
evident faptul cã o nouã investiþie amplã, în extinderea Aeroportului Internaþional Craiova,
a devenit deja o necesitate, o direcþie spre care ne vom îndrep-
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ta, în anii urmãtori, cu toatã forþa“, a precizat preºedintele CJ
Dolj.
La rândul sãu, Mircea Ovidiu
Dumitru, directorul general al
Aeroportului Internaþional Craiova, a declarat: „Suntem încântaþi sã vã arãtãm astãzi cã parteneriatul Aeroportului Internaþional Craiova cu compania
Wizz Air este unul real, de duratã ºi în beneficiul mutual.
Declaraþia prietenilor noºtri dovedeºte încrederea de care se
bucurã aeroportul ºi regiunea
Oltenia în deciziile de dezvoltare ale Wizz Air ºi suntem siguri cã vom mai veni curând în
faþa dumneavoastrã ºi cu alte
surprize“. El a adãugat cã, pânã
la finalul lunii noiembrie, vor fi
anunþate noi zboruri de pe Aeroportul Craiova.
Primul zbor Wizz Air a decolat de la Craiova spre Londra
Luton în 2013, iar dupã doar
un an de activitate, Wizz Air a
alocat o aeronavã nouã Airbus
A320 la Aeroportul Internaþional Craiova. Odatã cu stabilirea bazei operaþionale, Wizz a
creat 36 de locuri de muncã directe ºi a lansat mai multe rute
cu tarife reduse spre destinaþii
populare cum ar fi Roma, Milano, Bologna în Italia ºi Barcelona în Spania. În 2015, Wizz
Air a transportat aproape
150.000 de pasageri pe rutele
din Craiova.
Toate zborurile sunt operate
cu aeronave Airbus A320 - cu
180 de locuri, ºi Airbus A321 cu 230 de locuri.

Destinaþie

Zile de operare

Datã de începere

Tarife de la

Liverpool
Köln
Madrid

luni, miercuri, vineri
luni, vineri
joi, duminicã

27 martie
27 martie
26 martie

RON 129
RON 99
RON 129

Un candidat al PNL Vâlcea pentr
u Senat sspune
pune că a găsit soluţia eliminării sstr
tr
esului ce
tăţenilor la ghişee
pentru
tresului
cetăţenilor

Victor Popescu: „Birou unic în toate instituþiile publice”
Victor Popescu, membru al
Partidului Liberal, filiala Vâlcea, candidat pentru Senat, a
declarat cã va milita pentru
promovarea unei iniþiative legislative care sã prevadã crearea unui Birou unic în instituþiile publice, în scopul eliminãrii birocraþiei ºi al evitãrii
tracasãrii, de la o instituþie la
alta, a celor care solicitã diverse documente.
de Marielena Popa
„Îmi doresc, indiferent de rezultatul alegerilor, sã promovez
o iniþiativã legislativã care sã
www.indiscret.ro

prevadã crearea unui Birou unic
în toate instituþiile publice, în
scopul debirocratizãrii ºi al colaborãrii instituþionale. În prezent, când mergem la o institu-

þie a statului, cu toþii, fie persoane juridice, fie persoane fizice,
suntem plimbaþi pe la alte cinci
instituþii, ori pe la foarte multe
birouri ale aceleiaºi instituþii,
pentru a obþine documentele de
care avem nevoie. Timp pierdut,
resursã financiarã pierdutã! Prin
crearea unui Birou unic în cadrul fiecãrei instituþii, scurtãm
în primul rând perioada de depunere a oricãrei documentaþii,
fie cã vorbim de proiecte tehnice, de certificate de urbanism
sau de autorizaþii. Apoi, cred cã
solicitanþii vor fi trataþi cu mult
mai mult respect“, a precizat
Victor Popescu.

Acesta a exemplificat cât de
complicatã este obþinerea cazierului judiciar. „Spre exemplu,
cazierul judiciar ar pute fi obþinut pe loc, aºa cum existã accesul la Registrul Comerþului, astfel încât cel în cauzã sã nu mai
fie pus pe drumuri. În prezent,
în momentul în care se depune
o documentaþie la care se cere
cazier judiciar, trebuie ca solicitantul sã meargã la Trezorerie
pentru a plãti taxa pentru emitere cazier, sã meargã sã cumpere un timbru fiscal, sã completeze o cerere, sã o depunã, ºi
abia apoi primeºte cazierul.
Aceste documente trebuie re-

zolvate interinstituþional. ªi
încã un lucru: se impun termene identice, pentru cã dacã o
documentaþie în domeniul sãnãtãþii publice se emite în 60 de
zile, iar cazierul judiciar este
valabil 30 de zile, am plãtit inutil taxele, deoarece acel cazier
nu mai este valabil. Deci, trebuie o uniformizare între toate
termenele ce stau la baza oricãrei documentaþii. Pânã la urmã,
de aceea plãtim taxe ºi impozite“, a conchis Victor Popescu.El a mai declarat cã Biroul unic
va funcþiona cu actualii salariaþi
ai instituþiilor, deci nu este vorba despre surplus de personal.
9 - 15 noiembrie 2016
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Ion Bîzîc: „Este necesarã
o reformã realã în
administraþia publicã”

I

on Bîzîc (foto), unul din
tre candidaþii Partidului
Naþional Liberal - Filiala
Vâlcea pentru Camera Deputaþilor, a declarat cã, dacã va ajunge în Parlament, ºi-a propus sã
contribuie la o reformã realã în
administraþie, în care lucrãtorii
din sistem sã primeascã salarii
decente, dar ºi sã fie traºi la rãspundere pentru eventualele nereguli pe care le comit.
„Dacã am ºansa sã ajung în
Parlament, voi milita, alãturi de
echipa liberalã, pentru o reformã realã în administraþia publicã. Administraþia este celula de
bazã a societãþii, de care toþi
avem nevoie. Existã o salarizare foarte proastã a personalului

care deserveºte primãriile. Din
aceastã cauzã, persoanele bine
pregãtite profesional nu se angajeazã în administraþie. Prin
urmare, foarte multe compartimente din primãrii sunt descoperite: compartimentul juridic,
contabilitate, taxe ºi impozite,
de promovare a proiectelor. Aº
dori sã putem finaliza un statut
al alesului local, de la primar la
consilier local, statut care sã
cuprindã drepturi, dar ºi îndatoriri ale acestora. M-ar interesa, în mod special, responsabilitatea funcþionarului public
pentru documentele emise”,
spune Ion Bîzîc. Acesta a fost
primar al oraºului Bãbeni, în
legislatura 2012-2016. (M.P.)

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.

Publicitate

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.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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Ion Cupã, preºedinte ALDE Dolj:
„România poate deveni cel mai
mare producãtor european de
legume”
„Investiþiile inteligente
în agriculturã ne vor
da posibilitatea sã ne
impunem ca lider european în acest domeniu“, este de pãrere
liderul ALDE Dolj,
deputatul Ion Cupã.

A

sens. Plata serviciilor de irigaþii se va face prin acordarea unor
facilitãþi pentru contractele pe
termen lung încheiate de fermieri, propunându-ne ca pânã
în 2020 sã avem cel puþin 1 mi-

lion de hectare irigate;
- Stimularea asocierii fermierilor în cooperative agricole
mari, cu operaþiuni integrate.
Cooperativele agricole nou-înfiinþate vor avea scutire de im-

pozit pe profit timp de cinci ani
ºi scutire de impozit pe terenul
agricol. Eliminarea impozitelor
pe subvenþiile agricole;
- Posibilitatea acordatã cultivatorilor de a garanta cu tere-

POLITICÃ

nurile obþinerea de credite pentru dezvoltare. Terenurile cu
destinaþie agricolã vor putea fi
cumpãrate numai de fermieri,
persoane fizice ºi juridice, cu
experienþã în domeniu de minimum 5 ani (carnet de producãtor/carnet de comerciant);
- Susþinerea construcþiei lanþurilor de depozite pentru producþiile agricole, cu acordarea
unor certificate de depozit
tranzacþionabile;
- Acordarea unor ajutoare
consistente din partea statului
pentru sprijinirea producþiei de
serã ºi dezvoltarea serelor legumicole.
Prin Programul celor 100 de
miliarde de euro, Guvernul din
care va face parte ALDE va
sprijini industriile prelucrãtoare de produse agricole. Prin
acest program, vor fi dirijate
fonduri de dezvoltare pentru
zonele cu un potenþial legumicol excepþional, aºa cum este ºi
zona Doljului.

Publicitate

LDE Dolj considerã cã
agricultura poate deveni
un motor puternic de
dezvoltare. România are condiþii sã devinã lider european pe
piaþa legumelor. În viziunea
noastrã, investiþii inteligente în
agriculturã înseamnã:
- Aplicarea legislaþiei privind
extinderea ºi modernizarea sistemelor de irigaþii. Statul va aloca sumele necesare în acest
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Ministerul
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Dezvoltãrii, dispar
U
proiectele primarilor
DEZVÃLUIRI

de Mihaela Bobaru

n primar oltean aduce
grave acuzaþii subordonaþilor ministrului Vasile Dâncu, de la Ministerul Dezvoltãrii. Potrivit primarului,
douã din cele cinci proiecte depuse la începutul lunii august nu
se mai gãsesc, iar alte douã parcã nici nu au fost depuse. Dacã
proiectele nu vor apãrea, edilul
ameninþã cu presa ºi cu greva
foamei.

Proiecte de negãsit
Nicolae Stan, primarul comunei Coloneºti, fost deputat de
Olt, a depus în luna august, la
Ministerul Dezvoltãrii, cinci
proiecte pentru a primi finanþare la o serie de investiþii necesare locuitorilor. Dupã aproape
douã luni, deoarece nu a primit
niciun rãspuns, a mers omul sã
vadã ce s-a întâmplat. Prima
surprizã a avut-o atunci când sa interesat de cele douã proiecte ce vizau reabilitarea ºi modernizarea unitãþilor de învãþãmânt. Proiectele respective nu
au mai fost gãsite, deºi angajaþii de la registratura generalã a
ministerului au recunoscut primirea lor. „Vreþi sã vã spun
drept ce cred eu? Eu nu cred cã
le-au pierdut, le-au aruncat. Nu
doar pe ale mele, ci pe toate, din
toatã þara. Evident, pe cele care
nu aveau susþinere. Le iau pe
sprânceanã, pe ãsta îl aprobãm,
pe ãsta nu-l aprobãm. Aºa s-a
întâmplat cu noi. Ale noastre au
fost trecute la categoria nu. Cele
douã dosare pierdute sper sã fie
gãsite, dupã ce am fãcut scandal la minister. ªi mai sper ca
în câteva zile sã primesc vestea

Primarul Nicolae Stan
cã au fost aprobate. În cazul
proiectului ce vizeazã reabilitarea grãdiniþei din Coloneºti, este
vorba despre o sumã de peste
370.000 de lei, iar în cazul ºcolii din comunã se solicitã prin
proiect suma de 1.400.000 de
lei”, ne-a declarat Nicolae Stan,
edilul comunei Coloneºti.

Sã plãteascã
cine a greºit
Surprizele primarului care a
luat drumul capitalei pentru a
afla ce s-a întâmplat cu dosare-

le depuse, nu s-au rezumat doar
la cele relatate mai sus. Cele
douã proiecte care vizau reabilitarea uliþelor comunale, dar ºi
a unui drum local, deºi au fost
depuse personal la registratura
ministerului, nu apar nici în evidenþele instituþiei. Luaþi la rost
de edil ºi de unul dintre directorii din Ministerul Dezvoltãrii,
angajaþii instituþiei au ridicat din
umeri. „Proiectele au fost depuse de mine la registratura ministerului. Am primit numãr de înregistrare, pe care l-am pãstrat.

Când am vãzut cã nu primesc
niciun semn, am decis sã mã
duc sã vãd ce e cu ele. Am întrebat ºi nimeni nu a mai recunoscut cã proiectele au fost depuse. Când am vãzut cã nu apare nici mãcar ca fiind depuse,
cu numãrul de înregistrare mam dus direct la doamna director general Þenea, la cabinetul
dânsei, sã depun o adresã prin
care ceream explicaþii. ªtiþi cã
nu au vrut sã-mi dea numãr de
înregistrare? Nu au vrut ºi mau trimis jos, la registratura ministerului. Dar ce am fãcut? Am
fãcut ºi eu adresa în trei exemplare ºi i-am pãcãlit. Unul dintre exemplare l-am lãsat jos,
unul l-am oprit, iar altul l-am
dus sus, la fete, la cabinetul
doamnei Þenea. ªi când au vãzut, au rãmas blocate. Le-am
arãtat cã am depus ºi la registraturã, ºi le-am cerut sã-mi dea
numãr de înregistrare ºi sã se
semneze” - a mai susþinut edilul care solicitã ca angajatul care
a fãcut dispãrute proiectele depuse de el, sã plãteascã. El a
precizat cã, din discuþiile avute
cu colegii din judeþ ºi din þarã,
ceea ce i s-a întâmplat lui nu
reprezintã o excepþie.

S-au pus cu... Bulã,
au dat de dracu’!
Nicolae Stan, poreclit Bulã,
este decis sã nu lase lucrurile
aºa. Dacã în câteva zile nu va

primi un rãspuns pozitiv cu privire la proiectele depuse, acesta este hotãrât sã apeleze la ajutorul mass-mediei. În plus, primarul de a Coloneºti este decis
sã intre în greva foamei pânã
când îºi va recupera documentaþiile, pe care a cheltuit sume
importante din bugetul ºi aºa
destul de sãrac. „Sunt decis sã
nu-i las, habar nu au cu cine sau încurcat. Dacã nu primesc un
rãspuns pozitiv în cel mai scurt
timp, mã voi adresa presei. Le
voi povesti ziariºtilor ce se întâmplã la ministerul condus de
Dâncu. Am crezut cã e ceva de
el, dar m-am convins cã nu-i
pasã ce se întâmplã. Dacã PSD
va face guvern ºi îi va trece cuiva prin cap sã-l propunã, eu mã
voi lupta cu toþi sã nu mai ajungã la butoane. Pãi ce, PSD-ist
este el dacã joacã doar cum îi
cântã tehnocratul de Cioloº sau
Iohannis? Dacã nici aºa nu merge, voi intra în greva foamei.
Mã ºtiþi cã nu vorbesc degeaba.
Vreau ca ei, plãtiþi din banii românilor, sã nu îºi batã joc de
români, cã asta fac atunci când
trateazã cu superficialitate nevoile autoritãþilor locale. Aceste proiecte reprezintã nevoile
comunitãþilor locale. Nu cheltuie nimeni o groazã de bani în
condiþiile în care se zbate în sãrãcie, ca sã-ºi batã cineva joc de
proiectele lor, care vizeazã rezolvarea problemelor oamenilor”, a mai spus Stan.

ABA Olt: Activitate de gospodãrire a apelor cu forþe proprii

P

entru punerea în siguranþã a gospodãriilor
populaþiei ºi a obiectivelor riverane cursurilor de apã
din judeþul Vâlcea, Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Vâlcea,
instituþie în subordinea Administraþiei Bazinale de Apã Olt,
a executat în perioada ianuarie
- octombrie 2016 lucrãri de decolmatare, corecþie, reprofilarea
albiilor minore ºi protecþiea
malurilor pe urmãtoarele cursuri de apã:
-pr.Luncavãþ la Oteþani,
punct David (gospodarie);
- pr.Bistricioara la Romani zona oraº Horezu;
- pr.Olãneºti la Rm.Vâlcea 9 - 15 noiembrie 2016

zona Stadion Chimistul;
- pr.Costeºti la Costeºti - sector Costeºti-Pietreni;
- pr.Sasa la Tetoiu - zona
amonte;
- pr.Trepteanca la Olanu - sector Casa Veche-Târg;
- pr.Pesceana la Creþeni - aval
pod DN;
- pr.Bistriþa la Genuneni - sector cale feratã Bistriþa;
- pr. Luncavãþ la Horezu zona staþie de epurare;
- pr.Ursani ºi pr.Râmeºti la
Horezu;
- pr.Cerna pe sectorul Rugetu - Cerna;
- pr.Stãncãlau la Bãbeni - sector pod DN-confluenþa pr.Bis-

triþa;
- pr.Topolog la N. Bãlcescu sector Tupan –Dicu-Trucmel
(gospodãrii);
- pr. Lotru la Pãscoaia - aval
pod Pãscoaia;
- pr. Muereasca la Muereasca - amonte pod DJ;
- pr.Luncavãt la Horezu - aval
canton;
- pr.Sâmnicel ºi pr.Sâmnic la
Budeºti;
- pr.Valea Cãldãrilor la Cãlimãneºti-Cãciulata;
- pr. Bãiaºu la Periºani - sector amonte – aval Târg;
- pr. Stãneasca la Stoileºti aval pod DJ;
- pr. Luncavãþ la Vaideeni -

aval pod Cosmulete;
- pr.Valea Plopilor la Slãtioara -Vaideeni - punct Habuc
(gospodãrie), pod Recea;
- pr.Verdea la Mitrofani -zona
Ciuca;
- pr.Cacova la Stoeneºti punct Hotar;
- pr.Tãraia la Mateeºti - punct
Pãtruleasa (gospodãrie);
- pr.Topolog la Poenarii de
Argeº;
- pr. Otãsãu la Pietreni - Pãuºeºti-Sobolu;
- pr.Otãsau la Bãrbãteºti sector –Primãrie-Pavel (gospodãrie);
- pr.Tãrâia la Slãtioara - aval
pod Milostea.

În prezent, SGA Vâlcea acþioneazã pentru punerea în siguranþã a zonelor critice pe urmãtoarele cursuri de apã:
pr.Geamãna la Drãgoeºti, pr.
Lotru ºi Voineºiþa la Voineasa, pr.Cerna la Stroeºti-punct
Gheorghiþã, pr. Olãneºti la Pãuºeºti Mãglaºi, pr.Lotru la
Brãdiºor - aval baraj - zona
Râpa.
Scopul acestor lucrãri este de
îmbunãtãþire a condiþiilor de
scurgere a apelor mari la viituri ºi scoaterea de sub efectul
inundaþiilor a gospodãriilor,
drumurilor naþionale ºi judeþene, precum ºi a unor terenuri
agricole.
www.indiscret.ro

Oltenii
continuã
bãtãlia
cu liderul

de Virgil Dumitrescu

SPORT

N

U

niversitatea Craiova
pornea spre Tg.
Mureº declarând sus
ºi tare cã obiectivul acestei
deplasãri este aducerea celor
trei puncte în Bãnie. Surprinzãtor sau nu, oltenii au devenit „gaºca nebunã” a acestui
campionat, o echipã ce pare
a nu avea complexe în faþa
niciunui adversar din Liga I,
dar parcã optimismul oficialilor olteni pãrea a ascunde
mai multe temeri. Meciul în
sine nu avea decât sã ne confirme cã drumul ales de Mulþescu este drumul care poate
duce aceastã echipã la o performanþã notabilã. Oltenii
deschid jocul cu un ºut bun
al lui Zlatinski, dar Mingote
are o intervenþie sigurã (min.
11). Oaspeþii continuã sã conwww.indiscret.ro

troleze partida, iar în minutul 29
reuºesc deschiderea scorului.
Zlatinski executã bine o loviturã de colþ ºi Popov înscrie cu
capul din apropiere. Ceaþa se
pune pe ochii gazdelor, iar Mureºan este eliminat pentru un
fault dur la acelaºi Zlatinski
(min. 37). Mureºenii nu acuzã
ºocul ºi sunt foarte aproape de
egalare atunci când ºutul din
loviturã liberã al lui Vlad Morar întâlneºte doar bara (min.
41). Prima reprizã se încheie
într-o uºoarã notã de dominare
a gazdelor, ceea ce ne fãcea sã
credem cã zarurile nu erau încã
aruncate. Mitanul secund debuteazã la fel ca primul, cu Universitatea Craiova la cârma jocului, echipa ce reuºea sã verticaleze acþiunile de atac parcã de
fiecare datã când îºi doreau.
Ocaziile nu întârzie sã aparã,
numai cã imprecizia la finaliza-

re a lui Bãluþã (min. 48) ºi
intervenþia lui Mingote (min.
84) pãstreazã diferenþa dintre cele douã combatante la
doar un gol. Inevitabilul se
produce când Ivan este faultat în suprafaþa de pedeapsã.
Zlatinski executã precis lovitura de la 11 metri ºi diferenþa de pe tabela de marcaj se
dubleazã (min. 89). Finalul
de meci îi gãseºte pe olteni
în culmea fericirii, iar pe bãieþii lui Alexa aruncaþi parcã
mult prea devreme în ghearele ligii secunde. Un meci
frumos, în care craiovenii nu
au lãsat niciun moment impresia cã pot pierde cele trei
puncte, cu atât mai mult cu
cât, pentru prima datã dupã
mulþi ani, diferenþa dintre
Universitatea Craiova ºi primul loc în clasamentul Ligii
I este atât de mic.

Sã ronþãim
covrigi polonezi

u fiindcã n-aþi ºti, aluatul din care se preparã
covrigii polonezi e tãvãlit prin miez de nucã. Vineri,
11 noiembrie, când România va
întâlni Polonia în preliminariile Mondorus din 2018, sperãm
ca ingredientele sã fie de partea „tricolorilor”. Monomul împins în faþã de Christoph Daum
nu mai are timp de studiat umbra melcului. Grupa se contractã ameninþãtor, iar de risipit, am risipit destul. Fotbalul
nu e liniar. Am punctat cu Muntenegru în minutul 85 ºi am fost
egalaþi dupã 150 de secunde.
Astãzi, Muntenegru e mare boier în grupa E, noi în mânã cu
halba goalã. Am scos 0-0 cu
Kazahstan, la Astana, dupã o
partidã contondentã. Polonia,
þinutã în ºah de armeni, a marcat golul victoriei, la Varºovia,
în 90+5. Prin minutul 90+3,
oaspeþii, care au evoluat douã
treimi din meci cu om în minus,
rataserã o ocazie imensã. Ei au
avut ghinion, noi n-am avut noroc pe mâna lor. Acolo unde neam rupt doi canini, într-un Orient decrepit, polonezii au pãþito ºi ei. Dacã de România nu se
mai teme nici Sadiku, clientul
nostru dintotdeauna umil, tot
cam pe-acolo se vulnerabilizeazã ºi Polonia când nu i se aliniazã planetele. Asta în pofida
grupãrilor de la care Adam Nawalka ºi-a adunat oastea (Bayern Munchen, Sevilla, Lyon,
Torino etc.). Europeanul din
Franþa a confirmat cã buturuga
micã e capabilã sã rãstoarne
carul mare. Cu o condiþie, a dã-

ruirii ºi sacrificiului outsiderilor. În 2017, Stanciu&Co (Anderlecht, Ludogorets, Viitorul
etc.) se vor bate în deplasare
atât cu Muntenegru cât ºi cu Polonia. Meciuri extrem de dificile, iar dacã nu vom smulge
punctele nici vineri (11.11),
ziua celor patru cârlige, nu ne
rãmâne decât sã fluierãm ca-n
garã. Se mai pune ºi de-un stadion gol cu Danemarca, acasã,
c-aºa-i românul când se-nveseleºte. Din grupã se calificã doar
câºtigãtoarea, echipei de pe 2
rezervându-i-se barajul. Aºadar, pe cai! Nu moare nimeni
de grijile neamþului, însã el va
trebui sã se gândeascã serios la
cel ce îl va lua cu fulgi (fãrã reverenþe!) pe „omul negru” al lui
Bayern Munchen, puternic,
înalt, cu un bun joc de cap ºi
detentã. Apoi, Christoph al nostru sã aibã în vedere cã apãrãtorii adverºi se ºlefuiesc în Il
Calcio, cu trucurile ºi caracteristicile de acolo. Nu în ultimul
rând, sã nu uite cã zece purtãtori de tricou au pe spate Viitorul, Astra ºi Steaua, nu uºor de
conciliat, chiar dacã la firul ierbii se mimeazã concordia universalã. Bine-ar fi ca „tricolorii” sã lase la cabine orice complex de inferioritate ºi orice orgoliu provincial. Dubla cu Polonia, capitalã! În fond, ce
Dumnezeu, mingea va fi rotundã ºi vineri, pe Arena Naþionalã. Tot bipezi sunt ºi alde Grosicki de la Rennes sau Krychowiak de la Sevilla. Cât priveºte
covrigii polonezi, rãmâne ca lanceput.
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Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Sursa
Sursa foto:
foto: csuc.ro
csuc.ro

de Lucian Pretorian
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Crampoane

12
A fost prelungit termenul
pentru accesarea Fondului
de Solidaritate al UE

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
Indiscreþii
de Vâlcea
Se aude cã, deºi a câºtigat procesul cu Agenþia Naþionalã de Integritate, fostul
director executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice Vâlcea, Gheorghe
Gogîrnoiu, se va reîntoarce,
în sistem doar pentru puþin
timp. Gheorghe Gogîrnoiu
a fost declarat incompatibil
pe motiv cã, în calitate de
director executiv în cadrul
DGFP Vâlcea, ar fi semnat
ºi aprobat 11 contracte ºi
acte adiþionale (având ca
obiect achiziþii de autoturisme ºi servicii întreþinere
parc auto) între Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice Vâlcea ºi SC AUTOSERVIL SA (societate comercialã în cadrul cãreia fiul
acestuia, Denis Mugurel
Gogîrnoiu, deþine calitatea
de acþionar), în baza cãrora
a fost încasatã suma totalã
de 136.871,14 lei (aproximativ 30.214 de euro).
Luna trecutã, magistraþii
Curþii de Apel Piteºti au decis ca Gheorghe Gogîrnoiu
sã fie repus în funcþie, începând cu data de 20 octombrie 2016, ºi sã primeascã
toate salariile restante.

Candidatul din
marja de eroare
În ºedinþele Consiliului

Local Râmnicu Vâlcea, face
deliciul un “alint” al primarului Mircia Gutãu la liberalul Grigore Crãciunescu,
fost competitor la primãrie.
Gutãu îi spune lui Grig:
“Candidatul din marja de
eroare”, cu apropo de numãrul foarte mic de voturi pe
care acesta le-a luat la alegerile din iunie. Ha!

Preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu
(foto), face apel cãtre
autoritãþile locale sã
se mobilizeze ºi sã
trimitã cât mai repede
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice documentaþia solicitatã.

Aoleu!
Ca urmare a deciziei
CEDO care constatã ca abuzivã condamnarea primarului din Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutãu, la 3 ºi 6 luni
de închisoare pentru fapte
de corupþie, Lumeajustitiei.ro solicitã Procurorului General al României, Augustin
Lazar “declanºarea de îndatã a unei anchete penale împotriva procuroarelor DNA
Camelia Sutiman, adjuncta
Secþiei I-a din DNA la acel
moment, ajunsã între timp
ºefa prin PICCJ, ºi Claudia
Roºu, sub aspectul eventualei infracþiuni de represiune
nedreaptã, precum ºi anchetarea Liviei Stanciu pe baza
hotãrârii CEDO care a stabilit cã aceasta a încãlcat
drepturile fundamentale ale
unui primar în funcþie, care
a fost destituit cu acest dosar politic ºi aruncat dupã
gratii din cauza ei”. Aoleu!

de Marielena Popa

P

rintr-o circularã transmisã luni, 7 noiembrie
2016, primãriilor vâlcene, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a informat autoritãþile
locale cu privire la prelungirea
termenului limitã pentru accesarea de cãtre consiliile locale
a Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene (FSUE), în
scopul decontãrii cheltuielilor
publice eligibile, aferente operaþiunilor întreprinse, în regim
de urgenþã, pentru înlãturarea
pagubelor provocate de inundaþiile din primãvara ºi vara anului 2014.

Noul termen, 9
decembrie 2016
„Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publi-

Pelerinaje ºi excursii
tematice în „ªcoala
Altfel” la Seminarul
Teologic

Î
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propunerilor venite din partea
pãrinþilor ºi elevilor.
Urmãrind ca activitãþile alese sã aibã, pe lângã partea
educativã, ºi o parte distractivã, informalã, profesorii de la
Seminarul Teologic au organizat mai multe pelerinaje ºi
excursii tematice la mãnãstirile din Arhiepiscopia Râmnicului, muzeele ºi instituþiile de
culturã din judeþul Vâlcea,
precum ºi la Muzeul „Astra”
din Sibiu, Catedrala Mitropolitanã „Sfânta Treime” sau
alte obiective culturale.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

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

ce” a prelungit, pânã la data de
9 decembrie 2016, termenul de
depunere a dosarelor beneficiarilor FSUE, deoarece sumele
disponibile în acest fond nu au
fost acoperite în totalitate de
cereri de rambursare, la împlinirea termenului iniþial (15 octombrie 2016).
„Fiindcã termenul pânã la
care unitãþile administrativ-teritoriale afectate de inundaþii
mai pot solicita fonduri pentru
acoperirea costurilor cu operaþiunile de urgenþã întreprinse ºi
a celor de repunere în funcþiu-

ne a reþelelor de alimentare cu
apã potabilã sau de refacere a
infrastructurii de transport rutier este unul foarte scurt, fac
apel la autoritãþile locale sã se
mobilizeze ºi sã trimitã cât mai
repede Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice documentaþia solicitatã. Ar fi pãcat sã piardã oportunitatea de a recupera fondurile
cheltuite pentru acoperirea pagubelor produse de inundaþiile
din primãvara ºi vara anului
2014” , a subliniat preºedintele
CJ Vâlcea.

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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n perioada 31 octombrie
- 4 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, sau derulat activitãþile educative în cadrul programului
„ªcoala Altfel: Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun!”
Sãptãmâna „ªcoala Altfel:
Sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun!” este un proiect prin care
Ministerul Educaþiei susþine
educaþia alternativã prin activitãþi informale pentru elevi.
Profesorii ºi învãþãtorii sunt
elemente cheie în acest program, cei care stabilesc programul activitãþilor pe baza

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

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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