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Actuala ºefã a Asociaþiei
Macedonenilor din România,
Constantina Dumitrescu, a
tratat bugetul instituþiei pe
care o conduce ca pe propria
puºculiþã, angajând cheltuieli
impresionante fãrã a respecta
legislaþia în vigoare.
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ACTUALITATE
Competitorii la alegerile parlamentare ºi-au
dat seama cã nu au
loc unul de altul pe
panouri sau cã nu au
loc în general
de Nicuºor Fota

P

SD a dat tonul reclamaþiilor electorale în debutul campaniei pentru
alegerile parlamentare. În weekend-ul trecut, pesediºtii au zburat de pe panourile electorale
mai multe afiºe decât rafalele de
vânt, prin intermediul contestaþiilor depuse la Biroul Electoral
Judeþean. În plus, social-democraþii au asigurat, în contrapartidã, condiþii de afiºaj electoral
pentru toate partidele într-o comunã în care acestea lipseau cu
desãvârºire. Primarul în cauzã
este pasibil acum de amendã.

Bãsiºtii de la PMP
ºi pontiºtii de la PRU,
reclamaþi de PSD
Pesediºtii au reclamat în data
de 12 noiembrie douã partide:
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A început balul
contestaþiilor
electorale
PMP ºi PRU, pe care le-ai acuzat cã au aplicat pe panourile
electorale mai multe afiºe decât
prevede legea, „încãlcând astfel prevederile art.79 alin. (4)
din Legea nr. 208/2015 ºi împiedicând Partidul Social Democrat sã-ºi desfãºoare campania electoralã în condiþiile legii”. Ambele contestaþii depuse
de social-democraþi au fost admise de Biroul Electoral Judeþean, care a dispus celor douã
formaþiuni politice îndepãrtarea
afiºelor în plus, decizând în acelaºi timp sã sesizeze Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj
ºi Jandarmeria pentru constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
amenzilor de rigoare. O altã
contestaþie de campanie, venitã
de aceastã datã din partea PSR.
cerea sancþionarea primarului
Lia Olguþa Vasilescu sub acuzaþia cã ar fi montat în oraº
panouri prea mici, care, susþineau socialiºtii, nu permiteau
partidelor sã-ºi amplaseze câte
douã afiºe. Asta deºi dimensiunile panourilor nu s-au modifi-

cat la ultimele patru cicluri electorale, Primãria Craiova mergând pe acelaºi format de la
Vasile Bulucea încoace. Contestaþia PSR a fost respinsã de
BEJ Dolj.

Problemã de
campanie: la Pieleºti
nu poþi sã te lipeºti
O altã contestaþie depusã de
PSD Dolj a fost îndreptatã împotriva primarului comunei Pieleºti, Dan Dicã, reclamat la BEJ
pentru cã nu a stabilit niciun loc
special de afiºaj electoral întrunul dintre satele componente
ale unitãþii administrativ-teritoriale, iar acolo unde a stabilit
locurile de afiºaj nu a montat
niciun panou pe care candidaþii
la alegerile parlamentare sã-ºi
poatã lipi afiºele. Contestaþia a
fost, de asemenea, admisã de
biroul electoral. „Vãzând Dispoziþia nr. 218 din 02.11.2016
a primarului comunei Pieleºti,
privind stabilirea locurilor pentru afisajul electoral, Biroul
constatând cã acestea au fost
stabilite în satele Pieleºti ºi
Câmpeni, însã nu au fost amplasate panouri în cadrul acestora, stare de fapt ce reiese din
declaraþiile extrajudiciare ale
numiþilor Bondoc George Mãdãlin ºi Sadoveanu Marian. În
acelaºi timp, Biroul constatând
cã prin dispoziþia menþionatã nu
au fost stabilite locuri de afiºaj
electoral pentru satul Lînga, localitate componentã a comunei
Pieleºti (...) BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPÞIE NR, 17 DOLJ DECIDE:
Art. 1. - Admite plângerea formulatã de Partidul Social Democrat – Organizaþia Judeþeanã Dolj împotriva primarului
comunei Pieleºti, Dicã Dan Viorel. Art. 2. - Obligã primarul
comunei Pieleºti, Dicã Dan Viorel, sã stabileascã, prin dispoziþie, în termen de 48 de ore de la
rãmânerea definitivã a prezentei decizii, locuri pentru afiºajul electoral în satul Lînga ºi sã
asigure amplasarea de panouri
electorale în toate locurile speciale pentru afiºaj electoral de
pe raza Comunei Pieleºti, în
condiþiile legii. Art. 3. - Sesizeazã Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj ºi Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean «Mihai Bravul» Dolj, în vederea constatãrii faptelor contravenþionale ºi
a aplicãrii sancþiunilor”.

Campania
„Doneazã-þi
amintirile din
comunism!“, la
Muzeul Olteniei
M

uzeul Olteniei Craiova, Secþia de istoriearheologie, lanseazã,
începând cu data de 14.11.2016,
campania: „Doneazã-þi amintirile din comunism!”, prin intermediul cãreia invitã doljenii sã
doneze bunuri din perioada comunistã (1948-1989), în scopul
îmbogãþirii patrimoniului cultural muzeal local cu obiecte relevante, ºi amenajãrii unei sãli
expoziþionale în care sã fie reconstituitã, într-o manierã cât
mai fidelã, atmosfera vieþii cotidiene ºi nivelul de trai, atât în
mediul urban, cât ºi în cel rural.
De la pãpuºile „Arãdeana”, la
discurile ºi casetele cu muzicã
pioniereascã, la sticlele de lapte ºi de bere, sacoºele de rafie,
cartelele de raþie „Alimentara”
sau sãpunurile „Cheia”, revista
„ªoimii patriei”, gazete de perete, uniforme muncitoreºti ºi
de pionieri, cãrþi/ziare/manuale,
la jocurile pentru copii „Nu te
supãra, frate!”, la þigãrile „Carpaþi”, „Snagov”, „Bucegi” ºi
„Amiral”, fotografii ºi imagini
video din concedii (la munte, la
mare), documente, fotografii -

certificate de naºtere, cãsãtorie,
deces, diplome, acte de proprietate, telegrame, cãrþi poºtale,
felicitãri, hãrþi, fotografii individuale ºi de grup, bani (bancnote, monede), calendare, afiºe,
pliante, manuscrise, scrisori,
memorii, jurnale, fanioane, carnete (de economii, de ºcoalã, de
ºofer, de sãnãtate, de membru
PCR), legitimaþii, bilete (de
tren, de spectacole), toate vor
deveni obiecte de muzeu cu valoare istoricã certã.
Persoanele care vor dona obiecte vor primi din partea Muzeului Olteniei diplomã cu menþiunea „Donator de Istorie“.
Aceºtia vor fi menþionaþi în dispozitivele electronice ale sãlii
expoziþionale ca donatori ºi vor
beneficia de o vizitã gratuitã în
toate secþiile Muzeului Olteniei
Craiova.
Muzeul Olteniei Craiova
anunþã cã procedura de donaþie cãtre instituþie este extrem de
simplã, implicând doar prezenþa donatorului (având obligatoriu asupra sa Cartea de Identitate) ºi semnarea unei declaraþii de donaþie.
www.indiscret.ro
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Batjocurã pe bani
publici la Asociaþia
Macedonenilor
A

pele extrem de tulburi
în care se scaldã, de
ani de zile, conducerea Asociaþiei Macedonenilor
din România au ieºit la ivealã în urma unui control al inspectorilor Curþii de Conturi,
care a vizat Secretariatul General al Guvernului. Raportul
de audit financiar a scos la
ivealã faptul cã „Asociaþia
Macedonenilor din România
nu a procedat la înregistrarea
(...) în evidenþa contabilã a
bunurilor achiziþionate din
fonduri publice“, aºa cum
prevede art.43 (1) din Ordonanþa Guvernului nr.26/
20.01.2000 actualizatã. Mai
mult, AMR „a achiziþionat
din fonduri publice produse,
lucrãri ºi servicii, fãrã respectarea principiilor obligatorii
de: nediscriminare, tratament
egal, recunoaºtere reciprocã,
transparenþã, proporþionalitate ºi eficienþã în utilizarea fondurilor publice“, aºa cum prevede art.2 alin 1 din OUG
nr.34.2006. Cum ar fi cheltuirea a aproape 5.000 de lei,
reprezentând „contravaloarea unor servicii de curãþat
obiecte textile, pentru care
nu s-a fãcut dovada cã au
legãturã cu asociaþia“.

Chirii nejustificate,
bine remunerate
Din raportul Curþii de Conturi mai aflãm, spre exemplu,
cã AMR a achitat chirii pentru sediile deþinute de peste
77.000 de lei, în condiþiile în
care închirerea acestora „nu
este justificatã ºi susþinutã
de numãrul membrilor asociaþiei ºi nici de amploarea
acþiunilor desfãºurate pentru susþinerea minoritãþii
macedonene“. Cea mai mare
parte din sumã a fost folositã
pentru achitarea chiriilor pentru cele trei sedii din judeþul
Dolj: Craiova, Bãileºti ºi Urzicuþa, deºi distanþa dintre ele
www.indiscret.ro

Aºa cum Indiscret în Oltenia a dezvãluit încã
din primãvara acestui an, actuala ºefã a Asociaþiei Macedonenilor din România, Constantina
Dumitrescu, a tratat bugetul instituþiei pe care o
conduce ca pe propria puºculiþã, angajând
cheltuieli impresionante fãrã a respecta legislaþia în vigoare. Mai mult decât atât, banii au fost
cheltuiþi pentru bunuri ºi servicii care nici
mãcar nu au legãturã cu asociaþia ori cu obiectul ei de activitate. În total, vorbim de peste 1,6
milioane de lei, bani care provin din bugetul de
stat, prin intermediul Departamentului pentru
Relaþii Interetnice, aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului.
este de sub 100 de kilometri.
De asemenea, raportul de audit scoate la ivealã cã AMR a
cheltuit peste 295.000 de lei
pentru achiziþia a douã autoturisme de transport persoane, a
câte 9 locuri fiecare, în condiþiile în care asociaþia deþinea în
proprietate sau în folosinþã alte
4 autoturisme, iar statutul asociaþiei nu are prevãzute acþiuni
care sã justifice eficienþa cumpãrãrii ºi exploatãrii unor astfel
de mijloace de transport.

Deconturi pe...
ochi frumoºi
De departe cea mai mare gaurã descoperitã de inspectorii
Curþii de Conturi în bugetul
Asociaþiei Macedonenilor vizeazã contravaloarea unor lucrãri de reparaþii pe care, însã,
conducerea asociaþiei nu le-a
putut justifica cu acte. Mai
exact, este vorba despre suma
de 607.000 de lei folosiþi, se
pare, pentru reabilitarea sediului din Bucureºti ºi care, aºa
cum constatã inspectorii CC, a
depãºit valoarea de achiziþie a
imobilului. În plus, s-a constatat faptul cã asociaþia „nu a contractat în vederea efectuãrii
reparaþiilor persoane specializate în analiza ºi fundamentarea necesitãþii efectuãrii lucrãrilor de reparaþii, nu a fost
elaboratã o expertizã tehnicã
în acest sens, aºa cum prevãd
actele normative în vigoare.
De asemenea, entitatea nu a
prezentat documente din care
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de Departamentul
de Investigaþii
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sã reiasã recepþia lucrãrilor
(...)“.

Vacanþe
pe bani publici
Daca actuala conducere a
Asociaþiei Macedonenilor din
România a ajuns sã-ºi ducã pânã
ºi hainele la curãþãtorie pe banii instituþiei, ar fi fost, probabil, de neimaginat sã plece în
vacanþã pe banii proprii. Aºa se
face cã inspectorii Curþii de
Conturi au stabilit cã, din bugetul AMR, au fost cheltuiþi
peste 24.500 de lei pentru deplasãri ºi servicii de cazare, fãrã
respectarea legislaþiei în vigoare. Mai exact, fie au fost prezentate documente care nu îndeplinesc calitatea de documente justificative, fie nu au fost
prezentate deloc, aºa cum este
cazul sumelor cheltuite pentru
servicii de cazare în lunile iulie
ºi august 2015 în staþiunea Mamaia, inspectorii CC nereuºind
sã afle numele persoanelor cazate, serviciile hoteliere incluse sau, mãcar, numãrul nopþilor
de cazare.

Ai carte, ai parte
O altã descoperire interesantã a inspectorilor Curþii de Conturi vizeazã cheltuirea unei
sume de peste 130.000 de lei,
reprezentând banii pentru editarea unor cãrþi. Astfel, conform
raportului, Asociaþia Macedonenilor din România a cheltuit
132.292 de lei pentru editarea,
doar în 2015, a unui numãr de

29 de cãrþi, dintre care 16 cãrþi
de bucate macedonene, fiecare
în tiraj de aproximativ 1.000 de
exemplare. Conform inspectorilor CC, „tirajul este nejustificat în condiþiile în care AMR are
doar 30 de membri ºi nu s-a procedat la vânzarea acestor cãrþi
în vederea realizãrii de venituri“. Cu alte cuvinte, cãrþile au
fost tipãrite ca sã... fie tipãrite,
scopul fiind justificarea achitãrii unor drepturi de autor extrem
de generoase cãtre anumite per-

soane care, la rândul lor, deveneau generoase fãþã de
fundaþia controlatã de ºefa
AMR, Constantina Dumitrescu. Despre acest subiect
(care ne-a adus ºi un proces
de calomnie din partea susnumitei) puteþi afla mai multe accesând arhiva Indiscret
în Oltenia: http://www.indiscret.ro/articol-metoda-donatiilor-brevetata-de-constantina-dumitrescu-a-bagat-dnaul-in-sediul-partidei-romilor.
16 - 22 noiembrie 2016
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þii la locuinþa Anei Maria Pãtru
din Vlãdeºti, judeþul Vâlcea, la
cea din Voluntari, de unde Pãtru a fost ridicatã ºi dusã la audieri, la sediul central al AEP,
precum ºi la domiciliile altor
persoane implicate în aceastã
cauzã. În timpul percheziþiilor
din Vlãdeºti, soþul ºefei AEP,
ªtefan Florin, a încercat sã fugã
cu mai multe documente de la
o societate comercialã pe care
a condus-o ºi pe care a radiat-o.
El a fost oprit în trafic, iar documentele au fost confiscate.
Comunicatul DNA:

SPECIAL
Ana Maria Pãtru ar fi
primit ºpãgi de
225.000 de euro pentru derularea unor
contracte prin AEP ºi
50.000 de euro pentru
facilitarea unei audienþe, conform DNA.

COMUNICAT
„Procurorii din cadrul Direc-

de Marielena Popa
n debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul teritorial Ploieºti au reþinut-o, marþi, 15 noiembrie, pe
preºedinta Autoritãþii Electorale
Permanente, Ana Maria Pãtru,
pentru trei infracþiuni de trafic de
influenþã ºi douã infracþiuni de
spãlare a banilor. Potrivit DNA,
Ana Maria Pãtru ar fi primit
225.000 de euro pentru derularea unor contracte prin AEP, precum ºi 50.000 de euro pentru
facilitarea unei audienþe.

provenienþa sumei de 210.000
euro, prin folosirea unui circuit
financiar fictiv constând în derularea unor operaþii comerciale între mai multe societãþi comerciale, între care firma beneficiarã a contractului cu Autoritatea Electoralã Permanentã ºi
o firmã controlata de Ana Maria Pãtru prin soþul ei.
În cursul anului 2011, tot în
calitate de vicepreºedinte al
A.E.P., suspecta Pãtru Ana Maria a pretins ºi a primit de la reprezentanþii aceleiaºi societãþi
comerciale contravaloarea unui
autovehicul marca Land Rover
suma de 15.000 euro, în schimbul promisiunii cã va susþine
derularea, în bune condiþii, a

Î

În picioare,
în orice guvernare

Udrea a fost de notorietate, iar
ºtirea despre prezenþa ei, în seara alegerilor europarlamentare
din 7 iunie 2009, pentru a sãrbãtori victoria împreunã cu preºedintele Bãsescu, la restaurantul Pescãruº, a fãcut înconjurul
þãrii. Debutul Anei Maria Pãtru
în funcþia de preºedinte al AEP
(mai 2012) a coincis cu instalarea la putere a primului Guvern

Ponta, fosta pedelistã reuºind sã
se menþinã în funcþie pânã în
ziua de azi.

Documente
recuperate
de la soþul fugar
Marþi, 15 decembrie, la primele ore, au avut loc perchezi-

Publicitate

Produs al Partidului Democrat Liberal - Filiala Vâlcea,
Ana Maria Pãtru este preºedinte al AEP din mai 2012. Anterior, între 2007 ºi 2012, a fost
vicepreºedinte al aceleiaºi instituþii, cu susþinerea administraþiei Traian Bãsescu, iar între
2005 ºi 2007 a deþinut funcþia
de director coordonator al filialei Sud-Vest Oltenia a AEP, cu
sediul la Râmnicu Vâlcea.
Relaþia de prietenie cu Elena

ªefa Autoritãþii
Electorale, reþinutã
pentru cinci infracþiuni
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þiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul teritorial Ploieºti au
dispus efectuarea urmãririi penale faþã de PÃTRU ANA MARIA, preºedinte al Autoritãþii
Electorale Permanente, iar la
data faptelor vicepreºedinte al
aceleiaºi instituþii – funcþie cu
rang de secretar de stat, pentru
sãvârºirea a:
- 3 infracþiuni de trafic de influenþã;
- 2 infracþiuni de spãlarea banilor.
În ordonanþa procurorilor se
aratã cã, în cauzã, existã date ºi
probe ce contureazã urmãtoarea
stare de fapt:
În perioada aprilie-iunie
2008, suspecta Pãtru Ana Maria, în calitate de vicepreºedinte al Autoritãþii Electorale Permanente (A.E.P.) – funcþie cu
rang de secretar de stat – a pretins, iar în anul 2009 a ºi primit
de la reprezentanþii unei societãþi comerciale, suma de
210.000 euro reprezentând contravaloarea unui anumit imobil
situat în mun. Bucureºti. În
schimb, aceasta a promis cã va
susþine derularea în bune condiþii a unui contract încheiat de
acea societate cu A.E.P., precum
ºi cã va susþine societatea sã
obþinã ºi sã deruleze contracte
viitoare, fapt care s-a ºi realizat.
În cursul anului 2009, suspecta Ana Maria Pãtru a disimulat

unor contracte de servicii încheiate de societatea respectivã cu
A.E.P. De asemenea, suspecta a
promis cã va susþine societatea
sã obþinã ºi sã deruleze contracte
viitoare, fapt care s-a ºi realizat.
În cursul anului 2011, în aceeaºi calitate de vicepreºedinte al
A.E.P, suspecta Pãtru Ana Maria a pretins ºi a primit suma de
50.000 euro de la administratorul unei alte firme, intervenind
în schimb la ministrul Economiei, astfel încât omul de afaceri sã fie primit în audienþã,
fapt care s-a ºi întâmplat la scurt
timp de la intervenþia Anei Maria Pãtru.
Pentru a ascunde identitatea
adevãratului proprietar ºi beneficiarul real al autovehiculului
marca Land Rover cumpãrat cu
bani proveniþi din cele douã fapte de trafic de influenþã anterior
descrise, în acelaºi an, Pãtru
Ana Maria a achiziþionat ºi înmatriculat acest bun pe numele
unei alte persoane.
Suspectei Pãtru Ana Maria i
s-au adus la cunoºtinþã calitatea procesualã ºi acuzaþiile, în
conformitate cu prevederile art.
307 Cod de procedurã penalã.
Facem precizarea cã efectuarea urmãririi penale este o etapã
a procesului penal reglementatã
de Codul de procedurã penalã,
activitate care nu poate, în nicio
situaþie, sã înfrângã principiul
prezumþiei de nevinovãþie”.
www.indiscret.ro
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Cum a spãlat un deputat
de Vâlcea o ruºine tipic
româneascã

de Marielena Popa

C

a urmare a unei sesizãri
a deputatului independent Romeo Rãdulescu, în legãturã cu starea deplorabilã a însemnelor naþionale
ale României la punctele de trecere a frontierei, în speþã Vama
Veche, Ministerul Afacerilor
Interne i-a comunicat acestuia
cã a remediat situaþia semnalatã. Potrivit unei realitãþi tipic româneºti, la Punctul de Trecere
a Frontierei Vama Veche, la intrarea dinspre Bulgaria, simbolul fundamental al României,
tricolorul, era afiºat cu dispreþ
ºi neglijenþã pe o ruginitã ºi decoloratã (foto sus) tãbliþã.

Scuza ministrului:
„Condiþiile
meteorologice
nefavorabile
caracteristice
acestei zone”
Deºi rãspunsul ministrului
afacerilor interne are pasaje ilare, având în vedere evidenþa cã
tãbliþa cu tricolorul pãrea de o
vechime ceauºistã, pânã la
urmã a contat faptul cã s-au luat
mãsuri:
„Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legii nr.75/
1994, privind abordarea drapelului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României, de
cãtre autoritãþile ºi instituþiile
publice ºi a prevederilor normelor de aplicare ale acesteia,
www.indiscret.ro

Indiscreþii
Indiscreþii
de
de Vâlcea
Vâlcea
Amenzi pe
prognoza meteo
Duminicã, 13 noiembrie,
în jurul prânzului, cinci
echipaje ale Poliþiei Comunitare Râmnicu Vâlcea au
dat nãvalã în restaurantul
Avenue, vizavi de Consiliul
Judeþean Vâlcea, ºi i-au
amendat cu câte 125 de lei
pe toþi clenþii care îºi parcaserã maºinile pe strada din
faþa clãdirii. Oamenii au
protestat, considerând cã nu
este o acþiune justã întrucât
restaurantul nu dispune de
locuri de parcare ºi, în plus,
strada pe care sunt rezervate câteva locuri pentru maºinile CJ Vâlcea era goalã.
„Da, dar este foarte posibil
ca salariaþii Consiliului sã
vinã azi la serviciu pentru cã
se aude cã va ninge”, au replicat poliþiºtii. Aºadar,
amenda era ºi pe prognoza
meteo! Dacã existã un motiv serios de sancþiune ºi de
îngrijorare, acela este cã terasa pentru fumãtori, încãlzitã cu butelii ºi aer condiþionat, este o încãpere, nu un
spaþiu deschis. ªi ar mai fi
ceva: cine sã fi dat restaurantului autorizaþie fãrã parcare?

Pralã între CET
ºi ABA?
Romeo Rãdulescu
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1157/2001, periodic,
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se dispun mãsuri
de verificare a stãrii însemnelor naþionale.
În acest context, precizãm
faptul cã deteriorarea însemnelor naþionale în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche
este cauzatã de condiþiile meteorologice nefavorabile caracteristice acestei zone, respectiv precipitaþii abundente ºi
vânt puternic. De asemenea vã
informãm cã situaþia semnalatã a fost remediatã prin înlocuirea însemnului naþional deteriorat imprimat pe panoul instalat în Punctul de Trecere a
Frontierei Vama Veche”, se
aratã în rãspunsul ministrului
afacerilor interne, Ioan Dragoº
Tudorache.
În întrebarea din 13.10.2016,
Romeo Rãdulescu îl atenþionase pe ministrul Tudorache în
legãturã cu aceastã situaþie ºi
îi solicitase sã ia mãsurile necesare: „Având în vedere faptul cã orice Punct de Trecere a

Frontierei Române este primul
/ ultimul reprezentant al statului pentru toþi cei care îl tranziteazã, indiferent de cetãþenia
acestora, considerãm cã ministerul pe care îl coordonaþi, cu
atribuþii directe de îndrumare
ºi control la Poliþia de Frontierã Românã, poate face mai
mult, pentru ca o astfel de prezentare deficitarã a drapelului
naþional sã nu conducã la ideea de dispreþuire în public a însemnelor naþionale. Prin urmare, cu permisiunea dumneavoastrã, stimate Dle Ministru,
având în vedere aspectele menþionate, am dori, cu autoritatea
de care dispuneþi, sã ne informaþi despre mãsurile imediate
pe care intenþionaþi sã le luaþi
pentru remedierea situaþiei negative prezentã în Punctul de
Trecere a Frontierei în trafic
rutier internaþional Vama Veche, cât ºi dacã existã un plan
de monitorizare a prezentãrii
însemnelor naþionale în cadrul
Strategiei Naþionale de Management Integrat a Frontierei de
Stat”.

Se zvoneºte cã ªtefan Pralã (foto), ales, luni, administrator special al CET Govora, nu va rãmâne în funcþie
prea mult. Cicã, dupã alegeri, Pralã va conduce Ad-
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ministraþia Bazinalã de Apã
Olt, iar la CET va fi trimis
consilierul judeþean ecologist Doru Filip. Cã veni vorba! Pentru a putea ajunge în
funcþia de administrator al
CET Govora, ªtefan Pralã
va trebui confirmat în Adunarea Generalã a Acþionarilor(AGA). Aºadar, urmeazã
o convocare, o adunare ºi o
votare. Surprize, ceva? Greu
de crezut!

Gutãu: „Cum iau
mãsuri cu unii
angajaþi
ai primãriei,
cum îmi fac
plângere la DNA!”
Angajamentul primarului
din Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, de a scãpa oraºul de
câinii vagabonzi are ºi un
revers. Un reportaj al Kanal
D, la adãpostul de câini de
la Feþeni, a devoalat lipsa de
interes a îngrijitorilor faþã de
aceste animale. Întrebat de
ce nu îi sancþioneazã pe cei
în cauzã, primarul a spus,
oarecum resemnat: “Cum
iau mãsuri cu unii angajaþi
ai primãriei, cum îmi fac
plângere la DNA pentru
abuz în serviciu. În þara asta,
tot ce pot sã mai fac este sã
stau cu mâinile încruciºate
ºi sã mã uit la ei cum nu fac
nimic!” Adevãrul este cã pe
numele lui Mircia Gutãu
curg cãtre DNA tot felul de
“compoziþii”. Printre altele,
acesta a fost reclamat cã a
încercat sã reducã nunãrul
de birocraþi de la Pieþe Prest,
dar ºi pentru cã a asfaltat
drumul cãtre mãnãstirea de
la Troianu. Riscuri asumate, domnule primar! Aºadar,
acþiune!

Slab, Miºu, slab!
Foarte slabã prestaþia din
ºedinþa Consiliului Judeþean
de luni, 14 noiembrie, a lui
Mihai Mihalache, fostul administrator special al CET
Govora. “Miºu” n-a fost în
stare sã lege cinci cuvinte
atunci când a fost acuzat de
consilierii puterii cã nu a întocmit nici mãcar rapoartele obligatorii despre activitatea CET. A fost atât de incoerent ºi fãrã argumente,
încât pânã ºi susþinãtorii sãi,
consilierii liberali, s-au simþit jenaþi. Hm, asta sã fie tânãra generaþie, speranþa naþiunii? Vai, vai!
16 - 22 noiembrie 2016
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ACTUALITATE

de Virgil Dumitrescu

Nu mai jigniþi America!

M

oraliºti speciali, comentatori de politicã
externã, lasã impresia cã ºi-au pierdut cumpãtul
ºi confortul cel de toate zilele
dupã scrutinul american din 8
noiembrie. Îngrijorãtor este cã
persevereazã diabolic, bãtând
toba revanºei pe un clin alunecos. Obiºnuiau, vezi matale,
sã-ºi bea cafeaua matinalã cu
Hillary ºi tocmai ea le-a fãcut
pocinogul. A ratat clipa, odatã
cu ea ºi Casa Albã, ºi alte case,
a rãtãcit portofelul, s-a golit
masa. Pânã ºi sistemul a trãdato, luat ºi el pe nepregãtite.
Având un spate protecþionist pe
mãsurã, a câºtigat Donald
Trump, ajuns miliardar prin
pricepere, perseverenþã ºi ambiþie. Aºa cum, fãrã ele, nimic
pozitiv nu se întâmplã în Statele Unite. A nu se înþelege cã
Hillary Clinton, propusã la
Casa Albã din partea Partidului Democrat, nu avea calitãþi
care sã-i faciliteze ascensiunea.
Din punct de vedere al uzanþelor mecanismului politic (doar
e soaþa lui Bill), pãrerea e cã îl
depãºeºte pe republican. Cine
ºi cum a înclinat însã balanþa
celui mai mare “cutremur” de
la Washington, ne-am dumirit.
Orice comentariu recuperator
de substanþã electoralã ºi de
mesaj e tardiv. America a ales.
Poporul american a decis. Democraþia Statelor Unite s-a impus. A o þine precum gaia maþul pe considerentul cã Donald
Trump e un tip instabil, limitat
ºi populist, înseamnã a instituþionaliza conflictul ºi a friza ri-

SC APAVIL SA a desfãºurat
sãptãmâna trecutã o serie de
activitãþi în municipiul Drãgãºani ºi în comuna Prundeni.
AVARII REZOLVATE. A
fost remediatã o avarie la reþeaua de apã la blocurile H ºi Rusidava.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat cãminele de racord ale scãrilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole ºi guri de scurgere;
- s-au finalizat lucrãrile de remediere canalizare la blocul
ANL;
- au fost executate lucrãri de
înlocuire a coloanelor pentru ape
menajere la blocul L11, sc. A;
- s-a verificat ºi s-a refãcut
acostamentul la blocurile de pe
strada Aleea Trandafirilor;
- s-au executat lucrãri de ridicare a capacelor pentru cãminele de canalizare din strada

dicolul. Mai e ºi rasist. Mai e
ºi naþionalist, ºi extremist, ºi
pãcãlici, ºi escrocul din Piaþa
Chibrit. Dacã nu integral, cel
puþin câte un pic din toate. Nu
mai jigniþi America! N-o mai
târâþi cu voi, ca pe obialã, nu
deschideþi Cutia Pandorei. Adicãtelea, un aºa republican imprevizibil propune partidul,
pornit sã-i demoleze pe oponenþi? Pe un astfel de circar,
stropºind cu clãbuci, se bazeazã America? ªi ce naþiune e
aceasta care apleacã urechea la
un astfel de gargaragiu? S-a
trezit el, americanul de rând din
Ohio, cu faþa la perete? S-a dus
la vot el, “cetãþeanul turmentat” din Pennsylvania, dupã ce
a golit rafturile barurilor? Au
fost momiþi cei din Florida care
cu o sticlã de ulei, care cu un
pachet de zahãr, care cu I. L.
Caragiale, care cu Aurel Vlaicu? Nu mai jigniþi America!
Peste toate, ceea ce nu i se poate ierta lui Donald Trump este
cã s-a tras în pozã cu Putin.
Wow, miroase a praf. Un sãptãmânal de la noi îl ia la þintã
cu gloanþe cu tot, ca pe JFK, la
Dallas, în 1963. Aici duce lãtratul câinilor scãpaþi din lesã.
În media de aiurea, circulã formulãri pretabile unui viitor
bombardament, pe moment
doar informaþional. Mulþimea
revãrsatã în stradã la miezul
nopþii ºi temperatã de Barack
Obama a luat-o biniºor spre
culcuº tocmai când pe coasta
de Est mijeau zorii. Rãsãrise,
într-adevãr, soarele. Nu mai
jigniþi America!
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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

Traian;
- s-au montat 4 stâlpi pentru
iluminat exterior ºi camere de
luat vederi la STAP Nr. 2 Olt;
- au continuat lucrãrile pentru realizarea contorizãrii scãrilor de bloc;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
toate staþiile de pompare apã din
cadrul Sectorului Drãgãºani
(municipiul Drãgãºani ºi comuna Prundeni), precum ºi la staþia de epurare din Drãgãºani ºi
staþiile de repompare din Prundeni ;
- au fost verificaþi parametrii

apei potabile furnizate în Sistemul Drãgãºani ºi Sistemul
Prundeni ca ºi ai apei menajere
epurate descãrcate în Contracanalul Olt.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite 64 de apometre la blocuri ºi la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate,
totodatã montându-se ºi un numãr de 7 cãmine de apometru.
ASISTENÞÃ TEHNICÃ. A
fost asiguratã în continuare asistenþã tehnicã la Staþiile de apã
nr. 1 Rudari ºi nr. 2 Olt, precum
ºi la Staþia de Epurare Drãgãºani, cu ocazia efectuãrii lucrãrilor care privesc “Extinderea ºi
reabilitarea reþelelor de apã ºi
apã uzatã în aglomerarea Drãgãºani”, din cadrul proiectului
“Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã
în judeþul Vâlcea”.

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.
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Activitate intensã

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

Craiova, magnet 7
pentru investitori
sub administraþia PSD

ELECTORAL

Pentru cã nu poþi avea un judeþ puternic fãrã o
economie puternicã, administraþia PSD de la
nivelul Doljului ºi al Craiovei a acordat, în
ultimii ani, o importanþã deosebitã acestui
domeniu. Astfel, graþie unei excelente colaborãri între conducerea Primãriei Craiova ºi a
Consiliului Judeþean, Doljul a atras o serie de
investitori care au revitalizat o piaþã a muncii
intratã într-o comã profundã dupã guvernãrile
de dreapta care au bifat doar concedieri ºi
închideri de fabrici ºi firme. ETI, Clarinat sau
GTK sunt doar ultimele nume adãugate unei
liste de investitori strãini care au ales Craiova,
generând astfel mii de locuri de muncã, atât de
necesare pentru dezvoltarea oraºului ºi a
judeþului.

U

na dintre principalele
þinte ale actualei conduceri a Primãriei Craiova, în frunte cu primarul Lia
Olguþa Vasilescu, a fost, încã
din anul 2012, atragerea de investitori ºi crearea de locuri de
muncã. Situaþia era impusã de
situaþia economicã precarã în
care se gãsea atunci municipiul,
obiºnuit, dupã prea mulþi ani de
guvernare aºa-zis de dreapta, cu
plecarea firmelor, cu închiderea
fabricilor ºi cu val dupã val de
concedieri. „Vreau sã avem locuri de muncã în Craiova, nu sã
gonim investitorii cãtre Balº sau
Slatina, fiindcã unii cred cã putem face turism, în loc de industrie. Îmi doresc sã lucrez cu firme craiovene care oferã locuri
de muncã, în primul rând, craiovenilor. Din pãcate, în Craiova, doar firmele portocalii, de
la Bucureºti, au avut acces la
fondurile publice“, spunea, în
anul 2012, Olguþa Vasilescu.

Facilitãþi pentru
investitori
Primul pas fãcut de municipalitate a fost în urmã cu patru ani,
atunci când consilierii locali social-democraþi au votat acordarea de facilitãþi pentru cei care
doreau sã investeascã în Bãnie:
taxe locale zero, costuri zero
pentru autorizaþii de construcþii
sau chiar asigurarea de cãtre autoritãþile locale a costurilor pentru utilitãþi ºi pentru investiþiile
care genereazã mai mult de 200
de locuri de muncã. Însã conducerea Primãriei Craiova nu s-a
limitat la crearea unui mediu
www.indiscret.ro

prietenos pentru investitori, ci a
plecat, pur ºi simplu, în cãutarea
lor. Aºa a luat naºtere, în anul
2013, Platforma BRIDGE - o
reþea electronicã menitã a facilita accesul oamenilor de afaceri
din Craiova ºi Hampshire la informaþii oferite de autoritãþile
locale sau de mediul de afaceri
din Craiova. Totodatã, oraºul a
devenit primul municipiu din
România care a deschis un centru de afaceri în Marea Britanie.
Iar rezultatele nu au întârziat sã
aparã.

Investiþii britanice
la Craiova
Primele companii care ºi-au
anunþat intenþia de a investi la
Craiova au fost Spirit Circuits
ºi Portsmouth Aviation, un producãtor renumit de circuite integrate ºi o firmã specializatã în
producerea de filtre de apã. Astfel, la scurt timp, cele douã companii au devenit ºi primii locatari ai „High-Tech Industry
Park” Craiova, cel mai nou parc
industrial al Consiliului Judeþean Dolj. „Aceste investiþii înseamnã câteva sute de noi locuri de muncã, aspect care mã
bucurã, pentru cã, aºa cum se
cunoaºte, regiunea noastrã se
confruntã cu o ratã mare a
ºomajului. Venirea la Craiova a
companiilor Spirit Circuits ºi
Portsmouth Aviation este, în
primul rând, un bun semnal
pentru mediul de afaceri, un
semnal prin care spunem tuturor cã la Craiova se poate investi, cã aici întreprinzãtorii vor
gãsi autoritãþi deschise ºi trans-

„Investiþia Clarinat este o nouã
izbândã în faþa Timiºoarei, dupã
atragerea firmei ETI, ºi sperãm
sã se reorienteze cãtre Craiova
cât mai mulþi investitori mari,
având în vedere facilitãþile pe
care le oferim”, declara, recent,
Lia Olguþa Vasilescu.

Primãria joacã
pe bursa...
locuri de muncã

parente. Oricine se uitã pe hartã poate constata cã municipiul
Craiova se bucurã de o poziþionare strategicã, iar aceasta presupune un mare avantaj pentru
cei care vor sã îºi deschidã afaceri în Dolj, în Craiova“, declarat preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa.
Recent, o altã companie britanicã a decis sã vinã la Craiova. Este vorba despre GTK, o
companie care produce ansamble de cabluri ºi cutii de protecþie, produsele având o utilizare
largã, de la industria militarã
pânã la cea medicalã. Reprezentanþii companiei spun cã noua
fabricã va avea o suprafaþã de
450 de metri pãtraþi, dar, dacã
totul va decurge conform planurilor, suprafaþa ar putea fi
extinsã pânã la 2.000 de metri
pãtraþi.

ETI - o veste dulce
pentru economia
judeþului
În toamna anului 2014, mediul economic craiovean primea
o veste foarte bunã. Grupul turc
ETI, una dintre cele mai mari
companii din industria alimentarã din Turcia, anunþa cã deschiderea primei sale fabrici din
strãinãtate la Craiova, o investiþie de 40 milioane euro care
urma sã genereze câteva sute
bune de locuri de muncã. Doar
câteva luni mai târziu, turcii de
la ETI începeau deja lucrãrile
pentru fabrica de biscuiþi. Întinsã pe aproximativ opt hectare
din incinta Parcului Industrial

Craiova, investiþia celor de la
ETI a devenit cea mai mare fabricã ridicatã de la zero în ultimii 25 de ani în municipiul Craiova. Cu o capacitate de producþie de aproape 23.000 de tone
pe an, fabrica ar urma sã exporte biscuiþii în 40 de þãri.
Veºtile bune nu s-au oprit însã
aici. Impresionaþi de condiþiile
foarte bune, dar, mai ales, încurajaþi de relaþia excelentã cu
autoritãþile locale ºi judeþene,
turcii de la ETI au demarat procedurile pentru construirea unei
noi hale de producþie, lângã cea
de biscuiþi, care ar urma sã livreze ºi produse din cereale expandate. Noul corp, care va
avea o suprafaþã construitã de
peste 5.000 metri pãtraþi, va
gãzdui o linie separatã de producþie cu o capacitate maximã
de 1.722 tone de diverse sortimente de produse din cereale
expandate pe an.

Clarinat, un proiect
„deturnat“
de autoritãþile
craiovene
Eforturile constante ale autoritãþilor craiovene de a atrage
investitori sunt certificate ºi prin
anunþul grupului elveþian Clariant, un gigant din industria
chimicã, de a investi într-o fabricã de bio-etanol. Dimensiunea investiþiei, care ar urma sã
fie gata pânã la finele anului
2017, este datã de ajutorul pe
care firma îl va primi din partea
Uniunii Europene ºi care se ridicã la 120 de milioane de euro.

Pentru a veni ºi mai mult în
sprijinul mediului de afaceri,
dar ºi al craiovenilor aflaþi în
cãutarea unui loc de muncã,
conducerea Primãriei Craiova a
înfiinþat chiar ºi o bursã a locurilor de muncã, pe care o gãzduieºte pe site-ul instituþiei.
„Sub nicio formã nu vrem sã
concurãm AJOFM-ul, dar am
observat cã sunt foarte multe
persoane care, în cãutarea unui
loc de muncã, vin ºi ni se adreseazã nouã. AJOFM organizeazã târguri pentru locuri de muncã, din pãcate destul de rar ºi
poate ºi mediatizarea lasã de
dorit fiindcã sunt persoane care
nu aflã de ele, nu se prezintã ºi
dupã aceea ar vrea sã ºtie despre ce este vorba“, a declarat
Lia Olguþa Vasilescu, care a
descris proiectul drept o punte
între firme ºi persoanele aflate
în cãutarea unui loc de muncã.

Cele 20.000 de
locuri de muncã –
promisiune onoratã
Aºadar, trãgând linie dupã
mai bine de patru ani de eforturi susþinute ale conducerilor
Primãriei Craiova ºi Consiliului Judeþean Dolj, nu este de
mirare cã, în perioada 2012 2016, la nivelul municipiului sau creat peste 20.000 de locuri
de muncã, o promisiune catalogatã de unii drept imposibil de
realizat. „ITM Dolj a confirmat
cã, din 2012 pânã în prezent,
numãrul locurilor de muncã nou
create la Craiova este de 20.000.
Dacã a fost un sector care sã se
dezvolte extraordinar de bine în
Craiova a fost cel al construcþiilor. Firmele de construcþii au
avut de lucru“, spunea, recent
primarul Craiovei. Însã nici
mãcar nu este nevoie de hârtii
pentru a descoperi realitatea, ci
este nevoie doar sã te plimbi
puþin pe strãzile oraºului pentru a înþelege cã în Craiova se
munceºte!

Comandat de PSD Dolj. Executat de S.C. INDISCRET MEDIA SRL, CUI 11160007
16 - 22 noiembrie 2016
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ACTUALITATE

Trump(eta)
Trump(eta) aa sunat
sunat
deºteptarea pentru dolar

S

osirea lui Donald
Trump la Casa Albã a
stimulat investitorii sã
îºi înmulþeascã plasamentele în
dolari ºi sã reducã expunerile
pe activele emergente, ceea ce
a produs deprecierea leului faþã
de principalele valute. În perioada analizatã, cele mai mari
fluctuaþii le-a avut raportul
dolar/leu, evoluþie corelatã cu
cea a perechii euro/dolar. Dupã
victoria candidatului republican, media dolarului a fost
anunþatã la 4,0643, iar cotaþiile au atins un minim de 3,989
lei.
Odatã trecut ºocul, cererea
de dolari a crescut spectaculos
pe pieþele internaþionale, iar
cursul a crescut la finalul perioadei la 4,1957 lei, maxim
care nu a mai fost atins din 6
ianuarie. Cotaþiile din piaþa
valutarã au urcat la 4,168 –
4,207 lei. Comparativ cu data
de 9 noiembrie, când a fost
anunþat noul preºedinte al
SUA, creºterea dolarului este
de peste 3,2%.
Volatilitatea cursului euro a
fost redusã, dar tendinþa a fost
una de depreciere pentru leu,pe fondul deteriorãrii percepþiei faþã de pieþele emergente.
Au avut loc ieºiri de pe toate
pieþele din regiune, în contextul în care se aºteaptã o creºtere a inflaþiei în SUA („Trumpflation”), investitorii devenind mai interesaþi de plasamentele în obligaþiuni ale statelor dezvoltate. În aceste condiþii, euro a crescut pânã la
4,434 zloþi, respectiv la 310,4
forinþi. La noi, euro a început
perioada la 4,5072 ºi a încheiat-o la 4,5158 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat la 4,5110 – 4,5210 lei.
Principalul pericol actual

pentru leu, pe lângã posibilele derapaje electorale dinaintea alegerilor parlamentare,
este reprezentat de ieºirea
strãinilor de pe piaþa titlurilor
de stat româneºti cu scadenþe
îndepãrtate. Aceºtia sunt tot
mai atraºi de bonurile de stat
din þãrile dezvoltate, în condiþiile în care sunt aºteptate
creºteri ale dobânzilor.
Dezinteresul faþã de titlurile de stat s-a resimþit în eºecul
suferit de Finanþe, acestea nereuºind sã plaseze o emisiune
cu scadenþa în 24 septembrie
2031, care a avut o valoare de
200 de milioane de lei, oferta
bãncilor fiind de doar 150,6
milioane lei.
Media monedei elveþiene,
care s-a apreciat pe pieþele internaþionale de la 1,083 la
1,069 franci/euro, a crescut de
la 4,1801 la 4,2139 lei, maxim
care nu a mai fost atins de la
finalul lui iulie trecut.
Revizuirea pozitivã de cãtre
investitori a aºteptãrilor privind direcþia pe care o va lua
economia americanã sub conducerea noului preºedinte
ales, Donald Trump, ºi declaraþia de ultimã orã a vicepreºedintelui Fed, Stanley Fischer, care a considerat cã perspectivele de creºtere a economiei SUA sunt suficient de
solide pentru a permite o majorare a dobânzii-cheie, au asigurat întãrirea dolarului faþã
de euro.
De la 1,13 dolari, imediat
dupã anunþul victoriei lui Donald Trump, euro a scãzut la
finalul perioadei pânã la
1,0728 dolari, nivel care se
mai înregistra la începutul
anului.
Analiza cuprinde
perioada 8 – 14 noiembrie

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.
16 - 22 noiembrie 2016

„Oltenia Preistoricã“ –
într-o nouã abordare
expoziþionalã,
la Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei Craiova, în colaborare cu
Consiliul Judeþean Dolj, anunþã finalizarea ºi
deschiderea cãtre public, la Secþia istoriearheologie, a unor noi expoziþii grupate sub
genericul Oltenia Preistoricã – în completarea
celor deschise în luna martie a acestui an,
cunoscute sub numele Redescoperã Istoria. Se
încheie, practic, un alt capitol din amplul proiect de modernizare a expoziþiilor Secþiei istorie-arheologie din cadrul Muzeului Olteniei,
proiect susþinut ºi finanþat de administraþia
judeþeanã.

E

xpoziþiile, organizate
într-un spaþiu neconvenþional pentru publicul
craiovean (subsolul clãdirii Secþiei de istorie-arheologie), reprezintã un periplu prin preistoria spaþiului geografic delimitat de Carpaþi, Dunãre ºi Olt,
fiind prezentatã într-un concept
original viaþa comunitãþilor
omeneºti începând din Epoca
Paleoliticã (cca. 35.000-15.000
a. Chr.), de-a lungul Epocii Neolitice (cca. 6600-3700 a.Chr.)
ºi pânã în Epoca Bronzului (cca.
3700-1200 a.Chr.).
Expoziþia, prin tematicã ºi
modul de expunere, îºi propune sã provoace la dialog ºi interactivitate vizitatorii care vor
avea, de acum, posibilitatea sã
admire craniul de Homo Sapiens ce are o vechime de aproximativ 30.000 de ani, una dintre cele mai valoroase piese din
colecþiile Muzeului Olteniei,
craniu descoperit în Peºtera
Muierii, Baia de Fier, judeþul
Gorj – peºterã, reprodusã parþial (butaforie) într-unul din spa-

þiile expoziþionale. Discursul
expoziþional continuã în interiorul unei reproduceri de locuinþã neoliticã (butaforie) descoperitã la Cârcea (judeþul Dolj),
acolo unde se gãseºte una dintre cele mai vechi aºezãri de
acest fel din România. De asemenea, aici sunt puse în evidenþã unele dintre cele mai vechi
vase ceramice, pictate ºi modelate cu mâna, descoperite la
Cârcea (judeþul Dolj) sau Grãdinile (judeþul Olt), topoarele de
piatrã neolitice de la Toceni (judeþul Dolj), precum ºi mai multe figurine antropomorfe ºi zoomorfe, fiind prezentatã astfel,
într-un mod fericit, simbioza
dintre sfera materialã ºi spiritualã, atât de caracteristicã acestor
comunitãþi umane.
Perioada de tranziþie de la
Neolitic la Epoca Bronzului este
reprezentatã de reconstituirea
unui atelier metalurgic (butaforie), deoarece, în aceastã perioadã, oamenii descoperã ºi încep
sã foloseascã metalul – cuprul,
dar ºi de reconstituirea unei

movile funerare – mormânt caracteristic epocii, cu piese specifice care erau depuse alãturi de
defuncþi. Prin prezentarea acestei perioade, publicul va înþelege corect fenomenul indo-europenizãrii continentului nostru,
momentul când începe sã se contureze identitatea europeanã.
Ultima parte a acestei expoziþii este dedicatã populaþiilor
care au trãit ºi au creat în cadrul aºa-zisei culturi Cârna –
Gârla Mare, din Epoca Bronzului. Numeroase descoperiri atribuite acestei culturi au fost fãcute de-a lungul sectorului oltean al vãii Dunãrii. Având în
vedere faptul cã aceastã culturã
este mai bine cunoscutã datoritã cimitirelor de incineraþie (aºanumitele „câmpuri de urne”),
printre cele mai importante numãrându-se cele descoperite în
judeþul Dolj, la Cârna, Bistreþ ºi
Ghidici, a fost recreat într-un
spaþiu expoziþional special, în
mãrime naturalã, o porþiune a
unui astfel de câmp de urne (butaforie), cu morminte ce conþin
numeroase vase-ofrande necesare defunctului în „Lumea de
Dincolo”. Ceea ce impresioneazã mai presus de orice este
însã ceramica. Prin formele ºi
motivele decorative, ea atinge
în aceastã perioadã a preistoriei
rangul de artã.
Realizatã într-o manierã modernã, accesibilã diferitelor categorii de vizitatori, expoziþia
Oltenia Preistoricã reprezintã o
invitaþie adresatã publicului pasionat de istoria veche.
www.indiscret.ro

ANIŞO
ARA S
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aţilor
ANIŞOARA
ST
ĂNCULESCU,, candidat ALDE Dol
Doljj pentr
pentru
Camera
Deputaţilor

„Pentru ALDE, finanþarea educaþiei
este o investiþie inteligentã,
nu o cheltuialã publicã”

1. Care credeþi cã sunt principalele carenþe ale sistemului
actual de educaþie din România?
Din pãcate, nu sunt puþine: subfinanþarea, conectarea parþialã a sistemului educaþional cu piaþa muncii, recompensarea încã inadecvatã a profesorilor în raport
cu
munca nobilã pe care o
desfãºoarã,
lipsa de siguranþã în ºcolile
din mediul rural, abandonul ºcolar ºi absenteismul din
cauze economice, emigrarea creierelor, scãderea
numãrului de studenþi etc.
2. ALDE are un program de
guvernare detaliat pe componenta economicã. Pe chestiunea
EDUCAÞIEI, care este alternativa propusã de ALDE?
ALDE vede educaþia ca pe o
investiþie inteligentã, nu ca pe
o simplã cheltuialã publicã. Trebuie intervenit cu elemente precise de reformã pe toate etajele
sistemului educaþional din România. Dacã vreþi, de la sistemul public de creºe ºi pânã la
necesitatea clasificãrii universitãþilor din România. De la dotarea decentã a tuturor ºcolilor
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ELECTORAL

Propunem 10 programe naþionale pentru zona de educaþie.
Primul program se referã la
reabilitarea, modernizarea clãdirilor ºcolare pentru ca toate
instituþiile de învãþãmânt sã obþinã autorizaþii de funcþionare
sanitare.
Al doilea program se referã
la modernizarea atelierelor de
practicã în ºcolile care organizeazã învãþãmânt profesional.
APOI:
z Program naþional pentru
achiziþionarea de mobilier ºcolar;
z Program naþional privind
Manualele ºcolare, curriculum
nou pentru învãþãmânt primar,
gimnazial ºi liceal. Vrem o Lege
a manualului ºcolar, sã nu se
mai repete vreodatã ca ºi copiii
noºtri sã vinã dezamãgiþi de la
ºcoalã în prima zi de ºcoalã cã
nu au primit manuale;
z Programul naþional pilot de
creare a 100 de creºe. Sunt
650.000 de copii sub 3 ani în
þara noastrã ºi doar 15.000 de
locuri în creºe publice;
z Programul naþional de reabilitare, modernizare ºi construire de noi cãmine studenþeºti, în campusurile universitare;
z Program naþional pilot de
creare a 120 de instituþii tip after
z school;
z Program naþional de reabilitare/modernizare ºi construcþie de noi cãmine studenþeºti în
campusurile universitare (pentru creºterea cu 15% a capacitãþii de cazare la nivel naþional,
de la 104.000 locuri la 120.000
locuri);
z Programul naþional pentru
dotarea ºi modernizarea spaþiilor de învãþãmânt, a bazelor de
practicã, a grãdinilor botanice,
a bibliotecilor universitare ºi a
bazelor sportive existente în
universitãþile româneºti.
5. Ce mesaj le-aþi adresa profesorilor ºi educatorilor din judeþul Dolj?
Sã aibã încredere în noi!
ALDE chiar ºtie ce are de fãcut
în zona educaþiei ºi asta nu doar
pentru cã în rândurile noastre se
aflã profesori de prestigiu.
Avem o viziune clarã despre
reforma educaþiei.
În centrul acþiunii noastre stau
Redarea demnitãþii profesorilor,
a cadrelor din educaþie ºi Responsabilitatea pentru un start în
viaþã corect, sãnãtos, eficient
pentru toþi copiii din România.

la aºezarea accentului în educaþie pe calitate, pe creativitate, iar
nu pe cantitate ºi pe stocarea
mecanicã de informaþii.
3. Cum se raporteazã oferta
ALDE la PIB, la Bugetul Naþional?
Aþi pus degetul pe ranã. Totul porneºte de la finanþarea
educaþiei. ALDE a lansat zile
trecute cãtre toate forþele politice responsabile un Pact Naþional pentru Investiþii.
Minimum 4 miliarde de euro
în urmãtorii 4 ani pentru educaþie- investiþii publice, asta
propunem întregii clase politice. Vrem 6% din PIB pentru
educaþie.
6% propunem însã nu din
anul 2017, cã nu se poate, suntem realiºti. Propunem o creºtere de 13% în fiecare an începând cu anul 2017, ajungând cu
un buget al educaþiei de 4,2%
în primul an, adicã 7,5 mld.
euro, crescând dupã aceea la
4,7% din PIB, la 9 mld euro, la
5,3% în anul 2019, adicã 11
mld. euro.
În cifre absolute, aº putea
spune cã bugetul chiar se dubleazã pânã în 2020 ºi cred cã e
un lucru pe care trebuie sã ni-l
angajãm toþi, în acest buget fiind angajate ºi cheltuielile pe
zona de investiþii.
4. Care sunt programele principale pe care vreþi sã le finanþaþi cu aceºti bani?
Comandat de ALDE Dolj. Executat de S.C. INDISCRET MEDIA SRL, CUI 11160008
www.indiscret.ro
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Cerc pastoral la Parohia
Bãrbuceni

C

u binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, în data de
14 noiembrie 2016, preoþii
arondaþi Cercului pastoral-misionar Drãgãºani s-au întrunit la
Parohia Bãrbuceni.
Întrunirea a debutat cu sãvârºirea slujbei de Te Deum, sãvârºitã la biserica parohialã cu hramurile Adormirea Maicii Domnului ºi Sfântul Ierarh Nicolae, din comuna Prundeni. În partea a doua a întâlnirii, Pãrintele
Romeo Tudosie a susþinut tema
„Moºtenirea culturalã ºi spiritualã a Sfântului Ierarh Martir
Antim Ivireanul”. Pãrintele a
subliniat modul în care Sfântul

Martir Antim Ivireanul ºi-a pus
râvna ºi priceperea în slujba
Bisericii ºi a credincioºilor carel primiserã cu atâta dragoste.
„Tipograf, autor de lucrãri originale, traducãtor al cãrþilor de
slujbã în limba românã, predicator de excepþie, pãstor de suflete, artist, ctitor de biserici,
sprijinitor al Ortodoxiei ºi al
românilor transilvãneni, Sfântul
Ierarh Martir Antim Ivireanul
rãmâne una dintre cele mai luminoase personalitãþi din trecutul Bisericii ºi al þãrii noastre”,
a subliniat pãrintele.
Sursa: ARHIEPISCOPIA
RÂMNICULUI

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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„CET Govora va furniza cãldurã
fãrã probleme ºi va primi
o finanþare UE”
de Marielena Popa

Municipiul Râmnicu
Vâlcea, garanþie
de bazã pentru
finanþarea
europeanã

Râmnicu Vâlcea prezintã garanþia unui grad mare de colectare
a impozitelor ºi taxelor: „Sãptãmâna trecutã, am fost la Bucureºti, la Ministerul Fondurilor Europene, împreunã cu primarul Mircia Gutãu, pentru problemele de finanþare la CET
Govora ºi accesarea unor fonduri europene pentru reþeaua
primarã ºi secundarã de transport energie.
Vestea bunã este cã de la Unitatea specializatã ni s-a spus cã
ghidurile se vor modifica ºi nu

va fi nici o problemã în accesarea acestei finanþãri.
Aºadar, CET, Consiliul Judeþean Vâlcea ºi Primãria Râmnicu Vâlcea vor putea accesa
acea finanþare, deºi CET este o
societate aflatã în insolvenþã.
Aceasta se datoreazã ºi faptului cã municipiul Râmnicu Vâlcea are un grad foarte mare de
colectare. Sunt câteva CET-uri
în þarã aflate în aceastã situaþie”, a declarat Constantin Rãdulescu.

ACTUALITATE
ªtefan Pralã,
noul administrator
special
La aceeaºi ºedinþã a fost
schimbat din funcþie administratorul special al CET Govora,
Eugen Mihalache, cu ªtefan
Pralã.
Acesta ºi-a anunþat demisia
din PNL precum ºi din funcþia
de consilier judeþean ºi s-a angajat cã va reprezenta, la CET,
interesele CJ Vâlcea în scopul
revitalizãrii acestei societãþi pe
acþiuni. CET Govora se aflã în
administrarea CJ Vâlcea ºi a
intrat în insolvenþã în luna mai
a.c., administrator judiciar fiind
numitã firma Euro Insol, condusã de Remus Borza. Societatea de pe platforma chimicã
Râmnicu Vâlcea produce energie electricã, energie ternicã ºi
abur industrial.

Publicitate

„Cãldura furnizatã de CET
pentru aceastã iarnã este asiguratã, iar populaþia nu va suferi.
Aceasta este principala mea grijã ºi, pânã la urmã, ºi pãstrarea
locurilor de muncã, prin modul
în care se administreazã CET
acum”, a afirmat Constantin
Rãdulescu la ºedinþa Consiliului Judeþean Vâlcea.
Acesta a precizat cã finanþarea europeanã va fi posibilã ºi
datoritã faptului cã municipiul

CET Govora va furniza cãldurã fãrã probleme în
aceastã iarnã ºi, deºi compania se aflã în insolvenþã, existã premisele accesãrii unei finanþãri
pe fonduri europene, pentru a se moderniza.
Declaraþia a fost fãcutã luni, 14 noiembrie a.c.,
de preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu (foto).
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ANALIZÃ

de Mihaela Bobaru

R

omânia moare încet ºi
sigur, iar autoritãþile se
întrec în strategii pe
care nimeni nu le aplicã. Fenomenul este mai pregnant în zonele sãrace ale þãrii. Printre judeþele care îmbãtrânesc în cel
mai rapid mod se numãrã ºi Oltul. Statisticile oficiale aratã cã
numãrul populaþiei scade în
special în mediul rural. ªi pentru ca tragedia sã fie ºi mai
mare, bãtrânii noºtri sunt din ce
în ce mai sãraci ºi mai singuri.
Uitaþi de copiii plecaþi în lume
dupã un trai mai bun, ei rãmân
la mila autoritãþilor locale. În
unele cazuri, acestea se ocupã
chiar ºi de ultimul drum al lor.

Bãrãºti,
studiu de caz
În urmã cu 20 de ani, în cele
ºase sate ale comunei Bãrãºti
locuiau peste 3.000 de persoane. Acum nu-ºi mai duc viaþa
aici decât vreo 1.300, dupã cum
susþine edilul comunei, Virgil
Gealapu.
“Tinerii au plecat din sat în
þarã sau chiar în afarã sã-ºi facã
un rost. Foarte puþini dintre ei
se mai întorc. Cei care o fac vin
dupã ce ies la pensie, când nu
mai sunt în putere. Unii nu mai
pot sã se ajute nici pe ei, dar sã
mai contribuie la bunul mers al
societãþii sau sã-ºi mai aducã,
într-un fel sau altul, contribuþia
la bunul mers al acesteia. Când
am venit primar, în comunã locuiau 3.300 de oameni, acum
mai sunt 1.300. Anual înregistrãm 50-60 de decese ºi doar 45 naºteri. În acest ritm, comuna
va dispãrea în scurt timp, dacã
nu se fac politici care sã conducã la repopularea satelor”, ne-a
declarat edilul.
El a precizat cã în ultimul an
administraþia localã a fost nevoitã sã intervinã pentru a înmormânta 15 persoane, fie cã
acestea nu mai aveau pe nimeni,
fie cã familia era prea sãracã
pentru a-i face celui decedat
obiceiurile, conform tradiþiei.
“Nu puteam sã-i lãsãm neînmormântaþi. Am intervenit ºi am
acordat ajutor de urgenþã pentru a putea sã-i pregãtim pentru
ultimul drum ºi sã le facem cele
necesare”, a mai susþinut edilul.

Campioanã
într-un top nedorit
Comuna Bãrãºti ocupã un loc
fruntaº în topul localitãþilor îm16 - 22 noiembrie 2016

Oltul îmbracã
haina bãtrâneþii
bãtrânite. Peste 60% din populaþie a depãºit 60 de ani. Nici
din punct de vedere financiar
oamenii nu stau bine, cei mai
mulþi se descurcã greu având la
dispoziþie un venit de doar 450
de lei. Strategiile antisãrãcie fluturate de autoritãþi nu au ajuns
ºi la Bãrãºti, niciunul dintre cei
sãraci ºi bãtrâni nu beneficiazã
de vreun program social. Doar
primarul le mai duce grija ºi le
trimite în sprijin unul dintre beneficiarii Legii 416.
“Sunt amãrâþi ºi mã doare
sufletul de ei când ºtiu cât de
greu le este sã facã faþã nevoilor de zi cu zi. Puteri nu mai au,
banii pe care-i primesc, dupã o
viaþã muncitã la CAP, abia de
le ajung de mâncare… Sãnãtatea cu ce sã ºi-o mai trateze,
curentul cu ce sã-l mai plãteascã ºi de unde bani sã mai plãteascã oameni care sã-i ajute la
treburile gospodãreºti? Le mai
trimit de la primãrie câte un om
de la Legea 416 sã-i ajute. Îi am
astfel organizaþi încât fiecare se
ocupã de câte unul dintre bãtrânii cei mai amãrâþi. Merg la ei,
le fac cumpãrãturile, le aduc
apã, le dau zãpada ºi le sparg
lemnele iarna”, a mai spus edilul comunei Bãrãºti.

Altã Mãrie,
aceeaºi pãlãrie,
doar cã mai aranjatã
Situaþia stã ceva mai bine în
mediul urban, dar nu suficient
încât autoritãþile sã stea liniºti-

te. Bine nu se stã nici aici când
vine vorba de servicii oferite
vârstnicilor. ªi totul din cauza
banilor. Ca sã vã daþi seama de
situaþia existentã în oraºele ºi
municipiile din Olt, vã informãm cã la Slatina, unde e ceva
mai bine decât în restul localitãþilor urbane, avem doar ºapte
asistenþi sociali. Din când în
când, o mânã de ajutor bãtrânii
mai primesc ºi din partea asistentului comunitar, care are ca
primã sarcinã sã vegheze la situaþia existentã în rândul comunitãþii de rromi, sau de la unii
din cei 34 de asistenþi ce au în
grijã persoanele cu handicap
sever.
Pentru unii dintre vârstnici,
cea mai bunã soluþie o reprezintã internarea într-unul din centrele de îngrijire ºi asistenþã socialã. Doar cã numãrul de locuri
în aceste instituþii este limitat,
iar pentru a prinde un loc se aºteaptã chiar ºi câþiva ani. Se aºteaptã ca unul dintre locatarii
acestor aºezãminte sã ajungã la
ceruri pentru a se elibera un loc.

Legea permite,
dar nu ajutã
Potrivit legislaþiei în vigoare,
administraþiile locale pot asigura îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaþia de dependenþã socio-medicalã, angajând personal prin
plata cu ora, fracþiuni de normã
sau normã întreagã, în funcþie
de perioada de îngrijire necesa-

rã vârstnicilor. Cu toate acestea,
potrivit Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Olt, din pãcate, nicio
primãrie din Olt nu a fãcut-o.
„Prima instituþie care trebuie
sã rãspundã nevoilor persoanelor vârstnice este primãria pe
raza cãreia acestea au domiciliul.
Autoritãþile locale pot acorda
servicii comunitare precum îngrijirea temporarã sau permanentã la domiciliu sau într-un
cãmin pentru persoane vârstnice, centre de zi, cluburi pentru
vârstnici, case de îngrijire temporarã, apartamente sau locuinþe sociale, precum ºi altele asemenea. Totul se face prin serviciul social sau cu ajutorul unor
furnizori de astfel de servicii, pe
baza unor convenþii sau parteneriate, cu ajutorul angajaþilor sau
al voluntarilor”, a susþinut Rãdiþa Piroºca, director al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Olt.

Dispoziþii ignorate
Conform unui raport al instituþiei amintite, fenomenul de
îmbãtrânire a populaþiei este
vizibil în 12 comune în care
ponderea persoanelor vârstnice
este între 25% ºi 35% (Bãbiciu,
Buciniºu, Cezieni, Corbu,
Crâmpoia, Cungrea, Gostavãþu,
Icoana, Mihãeºti, Sârbii Mãgura, Sprâncenata, Tãtuleºti), în 7
comune – Bobiceºti, Coloneºti,
Izbiceni, Pleºoiu, Seaca, Sâmbureºti, Teslui – ponderea depãºeºte 35% ºi ajunge pânã la

50%, iar la Bãrãºti, Leleasca
ºi Topana mai mult de jumãtate din populaþie a împlinit 60
de ani.
Potrivit aceluiaºi raport,
doar în localitãþile monitorizate, 3.414 persoane vârstnice au
un grad mare de dependenþã
în îngrijirea personalã ºi în derularea activitãþilor cotidiene,
iar persoanele care locuiesc
singure sunt în numãr de
1.267. Aproximativ jumãtate
din numãrul persoanelor vârstice din judeul nostru, respectiv 15.318 persoane, au nevoie de sprijin pentru derularea
de activitãþi gospodãreºti, iar
6.675 de persoane locuiesc
singure ºi necesitã atenþie periodicã ºi totodatã ajutor. În
acest sens, au fost recomandate servicii de îngrijire la domiciliu unui numãr de 34 de localitãþi din judeþul Olt (Scorniceºti, Bãbiciu, Bãrãºti, Bobiceºti, Buciniºu, Coloneºti,
Corbu, Crâmpoia, Cungrea,
Deveselu, Dobrosloveni, Dobrun, Grãdinari, Icoana, Leleasca, Mihãeºti, Osica de Sus,
Poboru, Rusãneºti, Sîrbii Mãgura, Scãriºoara, Seaca, Sâmbureºti, Sprâncenata, Stoeneºti, Stoicãneºti, Tãtuleºti,
Teslui, Topana, Vãdastra, Vãdãstriþa, Vitomireºti, Vulpeni).

Pânã se vor ocupa
de treabã,
fac strategii
Pentru combaterea riscului
de excluziune socialã ºi creºterea calitãþii vieþii persoanelor
vârstnice, în conformitate cu
Strategia judeþeanã de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenþei sociale ºi protecþiei copilului pe termen mediu (2012 - 2016), prefectul
Silviu Neacºu a dispus sã se
acorde atenþie cu prioritate
modernizãrii ºi îmbunãtãþirii
serviciilor sociale existente ºi
dezvoltãrii serviciilor din cadrul DGASPC Olt, în timp ce
pe termen lung (2017 - 2021)
accentul sã fie pus pe diversificarea serviciilor ºi dezvoltarea de servicii la nivel local.
Legea prevede cã persoana
vârstnicã aflatã în una din urmãtoarele situaþii: nu are familie sau nu se aflã în întreþinerea unei sau unor persoane, nu
are locuinþã ºi nici posibilitatea de a-ºi asigura condiþiile de
locuit pe baza resurselor proprii, nu realizeazã venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se poate gospodãri singurã sau necesitã îngrijire specializatã ºi se aflã în
imposibilitatea de a-ºi asigura
nevoile socio-medicale, din
cauza bolii ori stãrii fizice sau
psihice, sã beneficiaeze de servicii comunitare la domiciliu.
www.indiscret.ro

Craiovenii, aºteptaþi în
„Labirintul Anticorupþie“
înmânat un chestionar la care
vor putea rãspunde identificând varianta corectã în Labirint. Cetãþenii vor primi,
totodatã, materiale informative ºi promoþionale cu mesaje anticorupþie.
Proiectul „Plãteºte zero
pentru ce þi se cuvine“ se aflã
la a treia ediþie, municipiul
Craiova fiind ultima destinaþie în rândul celor ºapte localitãþi din þarã unde Labirintul
anticorupþie a fost instalat
anul acesta, respectiv Suceava, Târgoviºte, Giurgiu, Zalãu, Miercurea Ciuc, Arad ºi
Craiova. Cu acest prilej, Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj îndeamnã cetãþenii sã fie
responsabili ºi sã semnaleze
deîndatã orice faptã de corupþie sãvârºitã de cãtre personalul Ministerului Afacerilor
Interne, la linia Telverde anticorupþie 0800.806.806, ce
poate fi apelatã gratuit din
orice reþea de telefonie.

L

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

www.indiscret.ro

Am umblat leºinaþi
dupã leºi

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.

a 0-3 cu Polonia, în preliminariile CM 2018 din
Rusia, îi las pe experþi sã
se pronunþe în perspectiva naþionalei al cãrei tehnician e un
neamþ. Unii, cântãrindu-l, îi mai
spun selecþioner, sub demnitatea sa corespunzãtoare unui pot
de 60.000 de euro lunar. Nu am
în vedere doar catastrofala reprezentaþie a tricolorilor, de pe
Arena Naþionalã plinã ochi,
însã, în mod cu totul special, pe
aceasta o am în vedere. De ce?
Simplu, pentru cã am jucat cu
favorita grupei, care, la urma
urmei, nu e o sperietoare, cum
ne încurajaserã cunoscãtorii. A
condus cu 2-0 în Kazahstan ºi
a încheiat 2-2. La Varºovia, i-a
dovedit pe armeni abia în minutul 90+5, când a înscris Lewandowski. Acelaºi care, pe
Arena Naþionalã, cu peste
45.000 de români în tribune
(nu-i mai prindeþi!), a marcat
douã din cele trei goluri de pe
tabelã. ªi care n-a putut fi oprit
nici cu o torþã explodând alãturi. Parol! Iatã ce va sã zicã un
jucãtor de vârf, la propriu ºi la
figurat. Nu degeaba evolueazã
la Bayern Munchen ºi e cotat
la peste 70 de milioane de euro.
Într-o grupã de ºase, România
lui Daum se aflã pe treapta a 4a, acesta fiind ºi calculul hârtiei. Culmea e cã Armenia, de
pe 5, a etalat un fotbal mai spectaculos decât noi, minus în partida directã, ºtim cum ºi de ce.
Vinerea trecutã, condusã de
Muntenegru cu 2-0, care bãtuse în Danemarca, Armenia a izbutit un nãucitor 3-2. Dupã sco-

rul de forfait din 11 noiembrie,
contestatarii tehnicianului gafeur i-au indicat primul avion
care decoleazã din Bucureºti
spre þara natalã. „Meci ratat de
abordarea lui Christoph
Daum”, titreazã experþii. „Am
pierdut cu o echipã mult mai
bunã”, subtitreazã aceiaºi experþi. Pânã la urmã, problema
nu e cum îl rezolvãm pe neamþ.
Problema e cum rezolvãm fotbalul, fenomen care în România atinge fundul vãgãunii. Pãi,
ce-am auzit, despre un tricolor
cu ºtaif, la ciocnirea televizatã
cu aisbergul leºesc: „i-a fost
teamã sã tragã”. ªutãm de formã. Centrãm ca sã fie. Pasãm
oriunde. N-avem forþã, n-avem
staturã, n-avem chemare, navem har. Unde eºti Hagi?
Unde eºti Balaci? Sã nu ne furãm cãciula pentru cã e musai
sã exportãm ºi noi câte o „perlã” din asta, confecþionatã din
pix. Care se maculeazã la simpla aliniere pentru poza de start.
Oglinda autenticitãþii e campionatul Ligii I, care îºi duce crucea cu vorbe de clacã ºi stadioane goale, cu arbitraje scandaloase ºi cu echipe în insolvenþã. „În prima reprizã am jucat
foarte slab, avem ºanse la baraj”, siluieºte logica produsul
mioritic din vitrina Europei.
Când vom „reuºi” sã jucãm
prost ºi în repriza a doua, vom
avea ºanse la calificarea directã. La aºa ceva lucreazã pe mai
departe ºi bunul cetãþean german, încasator nu numai de
0-3, ci ºi de 60.000. Dacã n-a
decolat între timp.

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

Primãria Râmnicu Vâlcea organizeazã concurs pentru ºofer ºi administrator
Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea, judeþul Vâlcea, anunþã
scoaterea la concurs în data de 07 decembrie 2016, ora 1000 – proba
scrisã, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale, modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 1027/
2014, a urmãtoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadã nedeterminatã:
- ªOFER I – Biroul Întreþinere ºi Administrare - 1 post;
- ADMINISTRATOR I - Serviciul Public Grãdinã Zoologicã -Bazã de
Agrement - 1 post.
Pentru relaþii suplimentare: http://www.primariavl.ro sau la telefon:
0250.736.080- Biroul Resurse Umane.

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

ctivitãþile vor debuta
joi, 17 noiembrie a.c.,
începând cu ora
11.00, cu o masã rotundã
având ca temã „Prevenirea
corupþiei – drumul cãtre integritate”, ce va avea loc la
Consiliul Judeþean Dolj. La
eveniment sunt invitaþi sã
participe reprezentanþi ai
structurilor M.A.I. din judeþul Dolj ºi ai instituþiilor publice locale, implicate în lupta împotriva corupþiei. Cu
aceastã ocazie, vor fi dezbã-

tute subiecte ce vizeazã Strategia Naþionalã Anticorupþie
(SNA) 2016-2020, activitãþile
de prevenire desfãºurate de Direcþia Generalã Anticorupþie,
colaborarea cu ONG-urile, precum ºi prezentarea proiectuluipilot „Eticã ºi integritate organizaþionalã în M.A.I.“ ºi a Labirintului Anticorupþie 2016.
Vineri, 18 noiembrie a.c., proiectul va continua cu instalarea
Labirintului Anticorupþie, o
metodã ineditã de informare a
cetãþenilor cu privire la riscurile implicãrii în fapte de corupþie. Astfel, în incinta Centrului
Comercial Electroputere va fi
amplasatã o construcþie modularã de tip labirint care va oferi
cetãþenilor posibilitatea sã-ºi
consolideze cunoºtinþele despre
infracþiunile de corupþie ºi sã
descopere instrumentele aflate
la îndemâna tuturor pentru a
sesiza aceste fapte. Pentru verificarea cunoºtinþelor proaspãt
dobândite, vizitatorilor le va fi

de Virgil Dumitrescu

Publicitate

Direcþia Generalã Anticorupþie ºi Asociaþia Pro Democraþia vor organiza, în
zilele de 17 ºi 18 noiembrie
a.c., un eveniment unic în
municipiul Craiova –Labirintul Anticorupþie, parte a
proiectului internaþional„Plãteºte zero pentru ce þi
se cuvine”, finanþat de Fundaþia Hanns Seidel România.
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