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ELECTORAL
uliana Moise, candidatul
ALDE Vâlcea pentru Senatul României, a fãcut referire, cu prilejul unei conferinþe de presã, la câteva proiecte
importante de infrastructurã ce
vizeazã judeþul Vâlcea. Iuliana
Moise a precizat cã ALDE va
face eforturi ca aceste proiecte
sã nu rãmânã numai pe hârtie.
“Compania Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comunicat cã, în sfârºit, autostrada Sibiu-Piteºti va deveni
realitate în anul 2021. Astfel de
comunicate primim de mult
timp, chiar de pe vremea ministrului ªova. Noi sperãm cã, în
sfârºit, aceastã autostradã va
deveni realitate. Nu are importanþã în timpul cãrei guvernãri.
Dar de la a promite ºi pânã la a
face este drum lung. Suntem în
anul 2016 ºi pânã în 2021, când
se spune cã vor fi gata cei 123
de kilometri de autostradã,
aceastã lucrare trebuie supravegheatã. Este motiv de bucurie
cã din aceastã autostradã 50 de
kilometri vor trece prin judeþul
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Iuliana Moise: “Trebuie
sã supraveghem ca
autostrada Sibiu-Piteºti
sã nu existe numai
pe hârtie, ci sã devinã
o realitate”
Vâlcea. Vom avea cel mai mare tunel,
de 1,7 kilometri în zona Robeºti ºi
douã viaducte, de 1,5 kilometri ºi 900
de metri în traversarea munþilor. De
asemenea, vom avea douã noduri foarte importante la Bascov ºi la Curtea
de Argeº, urmeazã un al treilea la Tigveni ºi care va face legãtura cu celelalte autostrãzi existente. Fondurile de
realizare a investiþiei provin de la Uniunea Europeanã în cuantum de 6 miliarde de euro. Însã noi trebuie sã supraveghem aceastã lucrare în guvernarea urmãtoare, astfel ca ea sã nu
existe numai pe hârtie ºi sã devinã o
realitate.
De asemenea, ne îndreptãm ºi cãtre

Realizat: Miºcoci Marielena Intreprindere Individualã

cealaltã promisiune a noastrã, autostrada care va lega Craiova de Piteºti, iar
noi trebuie sã ne ocupãm cu precãdere de un drum expres care sã lege Drãgãºaniul de aceastã autostradã. ªi poate cã atunci vor veni cãtre noi ºi investitorii strãini. Însã ne dorim cu ardoare ca ºi capitalul autohton sã iasã
la luminã ºi sã dezvoltãm IMM-urile
din judeþul Vâlcea”, a spus Iuliana
Moise.
Fiind atenþionaþi cã pe una dintre secþiuni pilonii podului viitoarei autostrãzi
ar urma sã fie puºi exact pe cele douã
drumuri, compania de autostrãzi spune cã aceste probleme pot fi rezolvate
ºi cã schimbãrile vor fi minime.
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Broºurile
3
de bucate
ale Constantinei
Dumitrescu –
„reþetar“ pentru
haosul financiar
din curtea AMR

DEZVÃLUIRI

n urmã cu douã sãptãmâni,
publicam articolul „Batjocurã pe bani publici la Asociaþia Macedonenilor“, acolo unde vã
prezentam felul în care sute de mii
de lei provenind de la bugetul statului sunt cheltuite, în dispreþul
legii, de cãtre o mânã de oameni
adunaþi sub acoperiºul Asociaþiei
Macedonenilor din România, organizaþie condusã de Constantina
Dumitrescu. Era vorba despre un
raport al Curþii de Conturi care
arãta, printre altele, faptul cã, doar
în 2015, AMR a cheltuit 132.292
de lei pentru editarea unui numãr
de 29 de cãrþi, dintre care 16 cãrþi
de bucate macedonene, fiecare în
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tiraj de aproximativ 1.000 de
exemplare, la Editura „Macedoneanul“. 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“. Ce nu
spune însã raportul Curþii de Conturi este cã aºa-zisele cãrþi de bucate sunt, în fapt, niºte biete broºuri, format A5, a câte 30 de pagini fiecare, în care sunt publicate 13 reþete, mai mult sau mai puþin macedonene, cum ar fi „fasole bãtutã“, „ciorbã de urzici“ sau
„ardei umpluþi“. Dincolo de valoarea cel puþin îndoielnicã a ti-

pãriturilor, trebuie remarcat cã
broºurile în cauzã au mai fost tipãrite cel puþin o datã de cãtre
AMR la editura de casã, dacã nu
chiar de mai multe ori! ªi-atunci
rãsare întrebarea legitimã: ce ar
putea determina conducerea AMR
sã tipãreascã, la intervale de câþiva ani, mii de aºa-zise cãrþi de
bucate, împãrþite pe volume, care
nu ajung nici la membrii asociaþiei ºi nici în librãrii sau standuri
de presã? Sã aibã oare legãturã cu
încasarea unor drepturi de autor
consistente din bani publici, via
bugetul AMR? Rãspunsul îl pot
afla, cu siguranþã, instituþiile de
control ale statului...
30 noiembrie - 6 decembrie 2016
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PAM-FLIT
Cum s-a fãcut de
rahat Marele Prior
al Marelui Priorat

Marele Prior, aºa cã s-a ºi început o acþiune în instanþã.
„Acolo trebuie sã fie cãmin
de bãtrâni, nu loc de întâlniri
amoroase”, a spus primarul
zilele trecute. Hopa!!!

Bogdan
Constantin
MATEI

Ce a fãcut Nicuºor
Dan când a auzit
cã are 19%

1.

B. 36 de ani,
cãsãtorit,
profesor drd.

Întrebat cum a primit datele din cel mai recent sondaj
de opinie, conform cãruia partidul sãu are 19% din intenþia
de vot a electoratului, Nicuºor Dan, prezent la Vâlcea,
zilele trecute, a spus. „Am tras
aer în piept! Este o responsabilitate imensã!”

Laurenþiu
Florian
COCA

Preventiv,
la ALDE Vâlcea

2.

B. 56 de ani,
cãsãtorit, inginer

ALDE Vâlcea are o organizaþie de tineret micã, dar
zglobie, formatã din 28 de
activiºti, dintre care doi sunt
ºefi. „Am ales doi, pentru cã,
dacã pleacã unul la PNL, aºa
cum s-a întâmplat recent,
mãcar sã rãmânã celãlalt”,
zice liderul ALDE Vâlcea,
Dumitru Lovin.
Simpatici!

Adina
Florentina
DOBRETE

Ana Maria Pãtru,
mitã din “prietenie”
Fosta preºedintã a Autoritãþii Electorale Permanente,
Ana Maria Pãtru, a recunoscut în faþa procurorilor DNA
cã a primit un apartament ºi
un autoturism, însã invocã
relaþia de prietenie cu Irina
Socol ºi spune cã bunurile
primite au fost “un cadou, nu
o condiþionare”, dupã cum se
aratã în motivarea instanþei
care a decis definitiv arestarea preventivã a Anei Maria
Pãtru. Ea fost arestatã preventiv, pe 16 noiembrie, în dosarul în care este acuzatã de sãvârºirea a trei infracþiuni de
trafic de influenþã ºi de douã
infracþiuni de spãlare de bani.
Mãi, Anã, Anã ºi Mãrie!

3.

F. 42 de ani, casãtoritã, economist,
profesor

Nicu
SPIRIDON
B. 59 de ani,
cãsãtorit, Inginer

4.

z Doctorand - ªcoala Doctoralã din cadrul Universitaþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport –
Bucureºti; z Master – Tehnologii Informatice Aplicate în
Managementul Organizaþiilor
Sportive - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu z Facultatea de Educaþie fizicã ºi Management în sport – Universitatea
„Lucian Blaga” Sibiu z În prezent Inspector ªcolar – Inspectoratul Judeþean Vâlcea.
z Universitatea Naþionalã de
Apãrare ,,Carol I’’ - Securitate
ºi Apãrare Naþionalã Securitate ºi bunã Guvernare; z Universitatea ,,Lucian Blaga’’ Sibiu
- Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene; z
Universitatea Naþionalã de
Educaþie Fizicã ºi Sport – ªcoala Naþionalã de Antrenori Bucureºti z Inginer – Institutul de
Mine Petroºani z În prezent,
Senator - Parlamentul României.
z Universitatea din Piteºti Facultatea de ªtiinþe ale Educaþiei - Pedagogie învãþãmânt
primar ºi preºcolar; z Master
- Facultatea de Management
Marketing în Afaceri Economice - Rm. Vâlcea, Departamentul de Studii de Masterat ºi
Postuniversitare de Perfecþionare - Specializare – Management în Administraþie ºi Servicii Publice; z Universitatea
Constantin Brâncoveanu - Management Marketing în Afaceri
Economice – Economist; z În
prezent, Inspector Management
Instituþional – Inspectoratul
Judeþean Vâlcea.
z Facultatea de Tehnologie ºi
Chimia Produselor Alimentare
ºi Tehnicã Piscicolã - Inginer
tehnolog în industria alimentarã; z Certificat absolvire curs
Management strategic în cadrul
Programului ”Competitivitatea
Internaþionalã a Întreprinderilor Româneºti”. z În prezent,
Director General – Seviciul
Public Judeþean de Pazã Vâlcea.

Publicitate

Medicul Florin Secureanu,
(foto) care, prin ceea ce se
cheamã Marele Priorat Român Autonom al Ordinului
Suveran al Sfântului Ioan Cavalerii de la Malta, a pus
mâna, în 2015, pe Cãminul de
Bãtrâni din Râmnicu Vâlcea,
este în aceste zile eroul unui
imens scandal de corupþie.
Dupã ce Gazeta Sporturilor a
fãcut dezvãluiri cu privire la
cheltuieli ilegale pe care Secureanu le-ar fi derulat la conducerea Spitalului Malaxa,
acesta a fost destituit, iar
DNA-ul a fãcut niºte descinderi.
De fapt, Marele Priorat
Român Autonom al Ordinului Suveran al Sfântului Ioan
- Cavalerii de la Malta este o
fundaþie a lui Secureanu prin
care se fac fel de fel de inginerii financiare. Cãminul de
Bãtrâni de la Râmnicu Vâlcea, proprietate a primãriei, în
care s-au investit 12,5 milioane de euro, i-a fost concesionat lui Secureanu pentru
40 de ani, cu largul sprijin al
fostului primar Emilian Frâncu. Numai cã nu a fost dat în
folosinþã nici pânã în ziua de
azi. Pe când Secureanu gãseºte de vinã municipalitatea, din
cauzã cã nu ar fi creat condiþiile pentru avizele ISU, actualul primar, Mircia Gutãu,
este decis sã dea afarã cu

SENAT
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CANDIDAÞII
PSD
VÂLCEA
– Alegeri parlamentare 11 decembrie 2016 –

ELECTORAL

CAMERA DEPUTAÞILOR

1.
Vasile
COCOª
M. 63 de ani,
cãsãtorit,
economist,
expert contabil

2.
Daniela
OTEªANU
F. 53 de ani,
cãsãtoritã,
economist

3.
Ovidiu
ªtefan
POPA
B. 31 de ani,
necãsãtorit,
jurist, economist

4.
Eugen
NEAÞÃ
M. 49 de ani,
cãsãtorit, jurist

z CECCAR Bucureºti - Expert
contabil, expert evaluator - Contabilitate, Fiscalitate, Drept comercial, Expertizã contabilã; z
Masterat în Managementul Financiar, Fiscalitate, Contabilitate, Audit financiar- contabil, Universitatea Constantin Brâncoveanu Râmnicu Vâlcea, Facultatea Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune; z Universitatea Timiºoara,
Facultatea de ªtiinþe Economice
- Contabilitate, Finanþe, Statisticã, Informaticã, Analizã economico – financiarã, Marketing; z
Preºedinte Filiala Vâlcea - Corpul
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din Romania (CECCAR); z Preºedinte Filiala Vâlcea - Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România (CNIPMMR).

z Academia de Studii Economice - Facultatea Finanþe – Contabilitate; z Masterat în Management - Secþia Business Management - Facultatea Constantin
Brâncoveanu – Râmnicu Vâlcea;
z S.C. BN SIND BALNEO TURISM S.R.L. – Sucursala Bãile
Govora - Responsabil Management Integrat.

z Licenþiat în ªtiinþe Juridice –
Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative”; z Masterand în Drept
Privat – Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative”; z Licenþiat în
ªtiinþe Economice - Facultatea de
Economie ºi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova z
În prezent Preºedinte CAR Central
Râmnicu Vâlcea.

z Doctor – Doctorat Drept Academia de Poliþie „Alexandru
Ioan Cuza” - Bucureºti; z Absolvent Cursuri Postuniversitare de
specializare în domeniul Managementul Strategic al Afacerilor Interne- Colegiul Naþional de Afaceri Interne din cadrul Academiei
de Poliþie; z În prezent: Consilier
primar Mircia Gutãu, Primãria
Râmnicu Vâlcea.

5.
Alexandru
OPROAICA
M. 62 de ani,
cãsãtorit, inginer

6.
Concioiu
NICOLAE
M. 48 de ani,
cãsãtorit,
economist

7.
Lidia
Florentina
PETCAN
F. 47 de ani,
cãsãtoritã,
profesor

8.Gigi
PREDUª
M. 43 de ani,
cãsãtorit, inginer

z Institutul Politehnic ClujNapoca – Facultatea de Mecanicã - INGINER MECANIC; z
Institutul de Management Bucureºti – MANAGER; z În prezent: Inginer Unitate de Implementare Proiect – SC APAVIL
SA.

z Doctorand - UNIVERSITATEA din Craiova - Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor - Specializarea
Management; z Master - Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor - Specializare Managementul Organizaþiilor Publice; z Economist licenþiat – Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” – Facultatea de Management ºi
Marketing în activitãþile economice; z Licenþiat în drept –
Universitatea Spiru Haret –
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã; z În prezent:
Primar al comunei Guºoeni,
judeþul Vâlcea.

z Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport – Universitatea
Bacãu; z OSCINT (Open
Sources Intelligence) pentru
Management Educaþional
Preuniversitar; z Program de
formare PROFIC (Program de
formare inovativ - Cariera de
succes în învãþãmântul preuniversitar); z Membru al Corpului Naþional de Experþi în
Managementul Educaþional;
z În prezent: Director – ªcoala Gimnazialã ”Tudor Vladimirescu” – Drãgãºani.

z Facultatea de Electrotehnicã – Universitatea din Craiova - Secþia Energeticã, Specializare Centrale Termoelectrice; z Master Calitatea energiei ºi gestiunea produselor
energetice; z În prezent: Administrator - SC ROMIGAP
SERVICII SRL.

Comandat de Partidul Social Democrat Vâlcea – competitor politic Realizat: Miºcoci Marielena Întreprindere Individualã Cod AEP 11160007, Tiraj 1150 ex.
www.indiscret.ro
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nexiuni

ADMINISTRAÞIE

de Virgil Dumitrescu

O

Cuvânt pentru
oastea lui Igor

datã cu învestirea rusofilului Igor Dodonin
ca preºedinte al Republicii Moldova, dupã alegerile din 13 noiembrie, se redeschide frontul împotriva limbii
române, dacã a fost închis
vreodatã. Veþi vedea cã nu doar
temeiul lingvistic, de regulã
strãin unui expert agrarian, stã
în calea celui care, cu o duioºie dezarmantã, declara cã nu
e antiromân. A nu fi ”anti” nu
înseamnã pe loc a fi ”pro”, ceea
ce ar bãga în fibrilaþie Turnul
Spaski. S-ar fi lucrat într-atât
de tenace la tectonica votului,
dupã cea a candidaturilor, încât nici coada ºoricelului nu sar fi fãcut simþitã sub steluþa
rubinie cu orologiu. Pe agenda
de lucru a preºedintelui figureazã o seamã de probleme interne ºi externe, pentru rezolvarea cãrora se va ºi deplasa în
câteva þãri inclusiv România.
Practic însã, problema dilematicã a limbii române nu existã
decât în tabãra visãtorilor de
”moldoveneascã”, din rândul
cãrora face parte ºi Dodonin.
Puþin Putin nu-i stricã, antiunionist fiind ºi pilon al ideii de
aderare a Republicii Moldova
la Uniunea Vamalã Rusia-Belarus-Kazahstan. În vreme ce
unioniºtii de când se ºtiu ei sar deplasa exact în sens invers,
în pofida oricãror bariere, mai
puþin a limbii. De ani ºi ani,
auzim aceeaºi placã stridentã:
limba moldoveneascã. În care
preºedintele Dodonin crede cu
tãrie, cu tãrie de Stalicinaia, ca
atunci când citeazã Art. 13,

P

rincipalele evenimente
festive ale lunii decembrie vor fi marcate cum
se cuvine în Râmnicu Vâlcea.
Astfel, cu ocazia Zilei Naþionale din 1 Decembrie, oraºul îºi
va schimba înfãþiºarea odatã cu
aprinderea iluminatului de sãrbãtori. Ajunul lui Moº Nicolae
din 5 decembrie va fi momentul deschiderii Târgului de Iarnã din faþa Parcului ”Mircea cel
Bãtrân”, ocazie cu care vor fi
prezentate un program de animaþie pentru copii, un concert
de colinde al grupului de colindãtori de la Liceul de Arte ”Victor Giuleanu”, un recital de muzicã uºoarã al tinerei soliste Lorena Gãinuºe, precum ºi o incursiune în tradiþiile folclorice
cu artista Neli Pleantã. În aºteptarea Sãrbãtorii Naºterii Domnului, pe 23 decembrie, tot în
zona Parcului ”Mircea cel Bãtrân”, va avea loc spectacolul

alin. (1) al Constituþiei, neavenit, potrivit Curþii Constituþionale. Ea conferã statutul de
normã constituþionalã Declaraþiei de Independenþã a þãrii,
adoptatã la 27 august 1991.
Academia de ªtiinþe a Moldovei se raliazã ºi ea adevãrului
imuabil, în sensul cã limba de
stat (oficialã) a Republicii Moldova este limba românã, iar
expresia ”limba moldoveneascã funcþionând pe baza grafiei
latine”, strecuratã pe uºa din
dos în legea fundamentalã,
poate fi echivalatã semantic cu
limba românã. Ei?! Dacã tot
þine sã ne înveþe cum e cu Eminescu ºi Vieru, separaþi de aceeaºi limbã, ilustrului corigent
ar trebui sã i se retragã diploma de bacalaureat ºi sã i se facã
vânt spre clasele primare. Spuneam cã forþarea limbii moldoveneºti, care nu existã decât în
forma de grai constitutivã a
limbii române (alte aberaþii
putând fi limba ardeleanã sau
bãnãþeanã) nu e singura zburdãlnicie a preºedintelui de la
Chiºinãu în tentativa de a ºterge urmele istoriei. În 2012, Igor
ºi oastea lui au invitat partidele politice sã iniþieze un referendum de schimbare a tricolorului moldovenesc în bicolor,
roºu-albastru. Nu s-a întâmplat
pânã acum, dar, cãlcând totul
în picioare, nu e timpul pierdut.
Liderul roºu-albastru de peste
Prut are de gând sã viziteze
Bucureºtiul ºi bine face. Aflãm
pe surse cã a trecut deja la antrenamente evoluate cu translatorul oficial.
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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

Neli Pleantã ºi taraful, Maria
Ghinea ºi Nineta Popa Ionescu,
pentru ca, apoi, trecerea în 2017
sã se facã sub ”Cod roºu” decretat de F. Charm. Nu va lipsi,
conform tradiþiei instaurate de
mai mulþi ani în Râmnic, un
grandios foc de artificii, lansat
din zona Parcului ”Mircea cel
Bãtrân”, care sã marcheze intrarea în noul an.
Sursa: Primãria
Râmnicu 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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”Vine, vine Moº Crãciun”, care
va cuprinde un recital de muzicã uºoarã al Larisei Dincã, un
concert de colinde susþinut de
Corala ”Sfântul Antim”, precum ºi un recital de muzicã popularã cu Cristina Udrea. Punctul final al evenimentelor va fi
pus de Revelionul 2017, organizat, ca ºi anul trecut, pe bd.
Tudor Vladimirescu, în zona
Prefecturii Vâlcea. Începând cu
ora 22.00, pe scenã vor urca

PLÃTEªTI 3 NOPÞI – STAI 4 NOPÞI !
REVELION
REVELION 2017
2017
BÃILE OLÃNEªTI
OLÃNEªTI
BÃILE
HOTEL
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Decembrie Magic –
evenimente festive
în Râmnicu Vâlcea

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

Claudiu Manda: 7
“Creºterea economicã
trebuie sã se simtã
în buzunarul
românilor”
ELECTORAL

PSD, singurul partid
care abordeazã alegerile
parlamentare cu un
program de guvernare
autentic, propune un
întreg set de mãsuri
conturate în jurul unui
principiu fundamental:
creºterea economicã
trebuie sã se simtã în
bugetul fiecãrui român.
Proiectul social-democrat include stimularea
investiþiilor în domenii
strategice, crearea de
locuri de muncã, relaxare fiscalã ºi creºterea
veniturilor. Preºedintele
PSD Dolj, deputatul
Claudiu Manda, ne
vorbeºte despre importanþa Fondului Suveran
de Investiþii ºi Dezvoltare (FSDI) în relansarea
economiei româneºti.
Rep.: Care este programul economic de guvernare al PSD?
Claudiu Manda: Programul
economic al PSD aduce creºterea
economicã în buzunarul românilor, pentru ca mai mulþi oameni sã
facã parte din clasa de mijloc. Pentru a relansa economia româneascã, PSD va lansa Fondul Suveran
de Investiþii ºi Dezvoltare (FSDI).
Prin FSDI vrem sã atragem circa
25 de miliarde în urmãtorii ani pe
care sã îi investim în urmãtorii 4
ani. Acest Fond va fi un motor
esenþial pentru dezvoltarea României ºi alimentarea creºterii economice.
Rep.: Ce reprezintã FSDI ºi

pentru ce va fi folosit?
Claudiu Manda: FSDI reprezintã un fond de investiþii care
reuneºte aproximativ 200 de
companii la care statul este acþionar. Scopul FSDI este de a asigura finanþare pentru economia
româneascã. Practic, FSDI va
susþine construcþia de autostrãzi,
drumuri naþionale, dar ºi investiþii în companiile româneºti. Va fi
folosit pentru crearea a 42.000 de
noi locuri bine plãtite prin FSDI,
reindustrializare ºi crearea de locuri de muncã sustenabile în industria prelucrãtoare ºi sectoarele asociate acesteia, investiþii ºi
proiecte în agriculturã, 3,5 miliarde euro investiþii în sãnãtate
pentru construcþia ºi modernizarea spitalelor, 3 miliarde euro investiþi în construcþia de autostrãzi.
Rep.: De ce FSDI?
Claudiu Manda: Pentru a
menþine o creºtere economicã de
peste 5% ºi pentru a o face mai
sustenabilã: este timpul sã trecem
de la motorul creºterii economice bazatã pe consum, la motorul
bazat pe investiþii. Pentru a crea
locuri de muncã mai bine plãtite.
Dupã aplicarea programelor de lichidare a companiilor de stat din
1997-1999, numãrul de salariaþi
cu normã întreagã a scãzut de la
6 milioane la 4,6 milioane. De 17
ani suntem în jurul acestei cifre
(4,3-4,8 milioane salariaþi). Pentru a dezvolta noi capacitãþi de
producþie. Criza a demonstrat cã
þãrile care au o bazã industrialã
puternicã au rezistat cel mai bine
(Germania, Polonia, Ungaria).
Îngrijorãtor, în România ultimele date aratã cã producþia industrialã a scãzut cu 3,4% (iulie 2016
faþã de iulie 2015).

Rep.: Cum se vor crea locuri
de muncã bine plãtite?
Claudiu Manda: În fiecare
oraº din România exista cel puþin o fabricã în stare sã ofere locuri de muncã oamenilor. Acum,
în multe oraºe din România, aceste fabrici s-au închis ºi locurile
de muncã sunt la nivelul salariului minim. Pentru ca locurile de
muncã bine plãtite sã revinã în
oraºele din România, trebuie ca
în aceste localitãþi sã dezvoltãm
un program de reindustrializare.
Ne dorim o dezvoltare echilibratã între regiuni ºi judeþe. Acum
avem doar 10 judeþe puternice
din punct de vedere economic
care produc peste trei sferturi din
cifra de afaceri a companiilor din
România ºi din numãrul de angajaþi. În anii care urmeazã, trebuie ca România sã nu mai fie
þara care oferã investitorilor argumentul forþei de muncã ieftine, ci argumentul forþei de muncã superior calificatã, al taxelor
atractive.
Rep.: Ce alte mãsuri va mai lua
PSD pentru o creºtere economicã?
Claudiu Manda: PSD continuã sã îi susþinã pe tineri. Vom
aloca câte 200.000 de lei pentru
demararea unei afaceri prin programul ”România Start-upNation”. 10.000 de întreprinzãtori
vor beneficia anual de acest program. Prin implementarea FSDI,
vor fi create 42.000 de locuri de
muncã, cu prioritate în zone economice cu potenþial de dezvoltare. Mãsurile propuse de PSD nu
se opresc însã aici. Experþii noºtri
au proiectat o serie de politici
publice imediate, care vor schimba în bine viaþa românilor.

Comandat de PSD Dolj. Executat de S.C. INDISCRET MEDIA SRL, CUI 11160007
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Cioloº pentru Dolj
În acest an de guvernare Cioloº, am constatat cã România se
poate guverna ºi
altfel. ªi aºa vrem sã
continue: cu onestitate, decenþã, corectitudine, cumpãtare ºi
profesionalism.
Schimbarea în bine
este vizibilã ºi poate
sã continue, iar condiþia pentru ca acest
proces sã nu fie reversibil (cum probabil ºiar dori PSD) este ca
proiectul de guvernare de dupã 11 decembrie sã se construiascã în jurul premierului
Dacian Cioloº, în baza
principiilor ºi soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
Pentru judeþul nostru, continuarea guvernãrii Cioloº

înseamnã ducerea la bun
sfârºit a cel puþin trei proiecte majore: construirea Spitalului Regional, securizarea
investiþiilor Ford ºi construirea autostrãzii Craiova - Piteºti.

Spital regional pe un teren al MApN
Spitalul Regional Craiova
va demara ca proiect public,
în termeni concreþi, în urmãtoarele sãptãmâni. Stadiul
demersurilor este unul considerabil mai avansat decât al
celorlalte douã, din Cluj-Napoca ºi Iaºi.
Din anii ’70, în România
nu s-a mai derulat un proiect
de o asemenea anvergurã ºi
dimensiune în sãnãtate, din
vremea când s-au construit
actualele, dar totodatã bãtrânele spitale judeþene.
Trebuie sã profitãm de

acest moment favorabil, mai
ales cã din punctul de vedere
al finanþãrii, pe lângã banii
europeni, mai sunt o serie de
instituþii financiare internaþionale care pot sã participe
atât la faza de pregãtire a documentaþiilor cu expertizã,
cât ºi ulterior, la construcþia
spitalului.

Securizarea
investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea perioadei de re-alizare
a volumelor ºi a reuºit fixarea obligativitãþii menþinerii
investiþiei de la Craiova ºi
dupã 31.12.2017.
Primul-ministru Dacian
Cioloº i-a convins pe americani sã înceapã dezvoltarea
unor capacitãþi noi de producþie destinate automobilelor electrice, în contextul în
care guvernul va deschide în

urmãtorii ani 10.000 de prize electrice pentru încãrcarea
maºinilor electrice ºi va acorda ECO-TICHETE pentru
maºini electrice noi de pânã
la 20.000 lei.
Guvernul a aprobat extinderea pânã în anul 2025 a perioadei de realizare a producþiei de automobile ºi motoare asumate de compania
FORD (pânã în 2019 investiþii de 130 de milioane euro
– 100 pentru un nou model,
30 pentru producþia de motoare), cu menþinerea ºi creºterea actualului numãr de angajaþi.

Autostrada
Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat prin ordonanþã de urgenþã Master Planul General de
Transport al României ºi a
introdus pe lista de prioritãþi

Autostrada Craiova – Piteºti.
Aceasta va fi realizatã cu fonduri ale Uniunii Europene în
perioada 2018- 2020. Autostrada poartã indicativul A12,
are o lungime de 124 km ºi o
valoare de circa 900 de milioane de euro, banii provenind din fonduri europene.
Tot din fonduri ale Uniunii
Europene vor fi realizate ºi
centurile ocolitoare pentru
localitãþile Slatina ºi Balº.
Românii vor hotãrî prin votul lor la alegerile parlamentare încotro se îndreaptã România. Avem douã opþiuni
certe: fie mergem în trecut ºi
PSD-ALDE vor þine statul
captiv gãºtilor ºi clientelei
politice, fie ducem România
pe calea cea dreaptã, a dezvoltãrii, a reformei, a reclãdirii naþionale. PNL vã propune o singurã direcþie: înainte. ROMÂNIA, ÎNAINTE.
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Liderii ALDE la Craiova, alãturi
de candidaþii partidului
la alegerile parlamentare
Vâlcea:Nicuºor
Nicuºor Dan,
Dan,
Vâlcea:
sfãtuit sã
sã recurgã
recurgã la
la
sfãtuit
diversiuni pentru
pentru aa scãpa
scãpa
diversiuni
USR
USR de
de eticheta
eticheta Soros
Soros
Tãriceanu: ”Vrem
creºtere economicã
bazatã pe investiþii,
sprijinirea capitalului
autohton ºi repatrierea a 500.000 de
români”
de Nicuºor Fota

C

opreºedinþii ALDE, Daniel Constantin ºi Cãlin
Popescu-Tãriceanu, sau aflat marþi în Craiova, unde
s-au întâlnit cu angajaþii Fabricii de Avioane ºi cu membrii filialei judeþene aflaþi în toiul
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Cei doi lideri ai ALDE au participat ºi la
o conferinþã de presã alãturi de
preºedintele Ion Cupã, de Florea Voinea ºi Gheorghe Periºoreanu, toþi trei candidaþi ai partidului la scrutinul din 11 decembrie.
Daniel Constantin a promis
o dezvoltare economicã bazatã
pe investiþii ca prioritate a unui

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

guvern din care va face parte
ALDE dupã alegeri.

ne?”, a declarat Tãriceanu.

La rândul sãu, Cãlin Popescu
- Tãriceanu a afirmat cã sporirea investiþiilor va constitui un
element-cheie pentru participarea ALDE la o guvernare viitoare, apreciind cã unul dintre obiectivele partidului îl constituie
sprijinirea capitalului autohton.
„Anul acesta, toatã schema de
ajutor de stat este acordatã în
integralitate firmelor strãine. Nu
e acceptabil aºa ceva. Peste firmele româneºti vin ANAF-ul,
Garda Financiarã, DNA-ul ºi
DIICOT-ul, numai firmele strãine n-au nicio problemã. Ele sunt
niºte «fecioare». Vãd cã nu se
întreabã nimeni cine a adus
marea corupþie în România, cã
doar n-am inventat-o noi. Oare,
nu tocmai aceste firme strãi-

tã crearea unui minister special
destinat repatrierii românilor
care au pãrãsit þara în ultimii ani
din motive economice. „Suntem
singurii care avem aceastã idee
- înfiinþarea unui Minister al
Repatrierii Românilor. Suntem
în faza în care a început sã se
resimtã în economie criza de forþã de muncã, vreau sã aducem
înapoi, obiectivul ar fi ca 500 de
mii de români sã se reîntoarcã ºi
sã ocupe locurile de muncã disponibile, dar, atenþie, e vorba de
locuri de muncã în principal calificate, care sã aducã o remuneraþie mai bunã decât cea cu salariul minim, cum se întâmplã cu
un procent important din mâna
de lucru angajatã astãzi”, a mai
spus Tãriceanu.

Minister de adus
Tãriceanu:
românii acasã
”Firmele româneºti - Liderul ALDE a mai precizat
cã unul din punctele principale
discriminate, cele
programului de guvernare al
strãine - «fecioare»” ale
liberal-democraþilor îl reprezin-

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.
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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.

Într-o întâlnire ce a avut
loc recent la Râmnicu Vâlcea, medicul Samoil Teleki,
tatãl lui Dominic Teleki (foto
stânga), candidat din partea
Uniunii Salvaþi România
(USR) Vâlcea la Camera Deputaþilor, a povãþuit conducerea partidului sã recurgã
la tehnici diversioniste, precum ºi la specialiºti în psihologia maselor, pentru a scãpa de eticheta George Soros.
La dezbatere a participat ºi
liderul USR, Nicuºor Dan.
de Marielena Popa

„La o minciunã trebuie o minciunicã”
„În discuþiile cu oamenii, am
depistat probleme Soros. Ãºtia,
cum aud de Soros fac conexiunea cu USR-ul. Bineînþeles cã
ascultã cele trei-patru posturi de
televiziune ºi începe scandalul.
Deci, nu sunt de acord cu minciuna. Dar la o minciunã trebuie o minciunicã. Trebuie sã acþionaþi puþin mai mult în a detalia asupra acestui lucru, fiindcã
am observat la Antena 3 ºi dincolo, la Realitatea TV, ce diversiune se face. Trebuie detaliatã
problema asta pentru cã este
extraordinar de importantã. Nu
ºtiu dacã aveþi psiholog, dacã
USR-ul are un psiholog, doi,
trei, care sã vinã cu lucruri care
pot fi rezolvate pe plan psihologic. Trebuie dat oamenilor
ceea ce vor sã asculte. De exemplu, astãzi am avut o discuþie
sumarã cu unul pe problema
asta ºi i-am spus: „Ce, eºti aºa
contrariat? Soros a fost prietenul lui Ceauºescu!” Iar omul a
rãmas tablou. ªi dacã vreþi, spuneþi mai multe. Cu grâul, cu irigaþiile ce-a fãcut Soros ºi aºa
mai departe”, a spus tatãl lui Dominic Teleki. Din salã însã a
venit replica, oarecum dezaprobatoare: „Chiar dacã n-a fãcut!”

Ce are Soros în comun cu luocinolonul
Medicul Teleki a þinut sã

precizeze cã Soros a intrat în
memoria colectivã exact ca
medicamentul Fluocinolon ºi
cã, pentru a fi exclus, este nevoie de discursuri diferite, în
funcþie de pregãtire ºi educaþie a populaþiei: „Deci, este un
lucru extraordinar de important, nu ne dãm seama! Fiindcã oamenii de rând, dacã le-ai
spus de Soros, este exact ca
la noi. Cine are o vârstã mai
înaintatã ºtia cã Fluocinolonul
vindecã tot. Se bagã în cap
acest cuvânt, exact ca ºi Soros. Aºa cã pãrerea mea este
cã trebuie psihologic rezolvatã problema. La intelectuali,
putem sã le dãm un rãspuns,
la cei care sunt mai jos un pic
ºi nu judecã, le dãm alt rãspuns. ªi totdeauna trebuie sã
fim pregãtiþi asupra problemei”.

Nicuºor Dan: „Îi vom
da în judecatã pe
toþi cei care spun
cã suntem oamenii
lui Soros”
În replicã, Dominic Teleki a
spus cã nu este de acord cu
propunerea tatãlui sãu ºi cã
USR trãieºte din autofinanþare, nicidecum din banii lui Soros: „Noi suntem tineri, ne autofinanþãm ºi dorim o Românie a oamenilor tineri. Nu o
Românie condusã de moºtenitori ai nomenclaturii comuniste, de oameni de afaceri interesaþi etc.”
Nicuºor Dan a anunþat cã ia dat în judecatã pe Victor Ponta ºi Sebastian Ghiþã pentru
declaraþiile conform cãrora
USR ar fi primit finanþãri de la
miliardarul american: „I-am
dat în judecatã ºi le cerem câte
500.000 de lei, ca daune morale, pentru prejudicii de imagine. Este vorba despre aceastã campanie infamã cum cã
suntem oamenii lui Soros. Þin
sã spun cã vom proceda la fel
cu toþi cei care vor face afirmaþii asemãnãtoare”, a spus
Nicuºor Dan.
www.indiscret.ro

ZECE MOTIVE
SÃ ALEGI ALDE
1. Avem lideri care au demonstrat cã ºtiu sã
guverneze în favoarea tuturor cetãenilor.
2. Avem o viziune clarã despre dezvoltarea
României: investiþii majore, creºtere economicã
durabilã, venituri decente pentru toþi, salariaþi ºi
pensionari, pe mãsura creºterii economice.
3. Avem profesioniºti pe fiecare domeniu al
societãþii româneºti gata sã punã, în slujba
comunitãþilor ºi a familiilor de români, priceperea lor.
4. Vrem ºi ºtim sã sprijinim capitalul românesc ºi antreprenorii români, atât de hãrþuiþi în
ultima perioadã.
5. Vrem ºi ºtim sã creãm 500.000 de locuri de
muncã în urmãtorii 4 ani.
6. Vrem ºi ºtim sã eliminãm birocraþia ºi taxele inutile, respectând astfel timpul ºi banii
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românilor.
7. Ne angajam sã dãm o ºansã corectã în
viaþã tinerelor generaþii: educaþie modernã,
sprijin pentru finalizarea studiilor, sprijin pentru
prima afacere, pentru primul loc de muncã,
pentru prima casã.
8. Ne angajãm sã asigurãm în þarã servicii
medicale moderne pentru toþi cetãþenii ºi acces
general la medicamente de ultimã generaþie.
Veniturile nu trebuie sã condiþioneze dreptul la
viaþã ºi la îngrijirea sãnãtãþii.
9. Ne angajãm sã eliminãm fricile ºi suspiciunea generalizate din societatea româneascã.
Libertatea ºi democraþia nu pot fi negociate!
10. ALDE va fi la guvernare din 2017, deci va
putea pune în aplicare promisiunile sale electorale.

Cãlin
Popescu-TÃRICEANU
Cãlin
Cãlin Popescu-TÃRICEANU
Popescu-TÃRICEANU
Cãlin
Popescu-TÃRICEANU

Ion CUPÃ
CUPÃ
Ion
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Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de standuri de
prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte la diferite obiecte de uz casnic, de la legume ºi fructe la
materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o
suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu
(fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa
liniilor speciale de transport urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
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Duminicã 09.00 - 14.00
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Candidaþii
PNL Vâlcea
susþin
Silvicultura
ºi gestionarea
înþeleaptã
a fondului
forestier
n data de 23 noiembrie
2016, a intrat în vigoare
Hotãrârea de Guvern 864/
2016 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru
asigurarea serviciilor silvice
pentru fondul forestier proprietate privatã a persoanelor juridice ºi fizice care desfãºoarã
activitãþi economice, dacã suprafaþa proprietãþii forestiere
este mai micã sau egalã cu 30
ha” ºi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privatã a persoanelor juridice ºi fizice care nu desfãºoarã activitãþi economice, dacã
suprafaþa proprietãþii forestiere este mai micã sau egalã cu
30 ha. Acest act normativ promovat de Partidul Naþional Liberal ºi adoptat de Guvernul
Dacian Cioloº prevede asigurarea gratuitãþii privind serviciul de pazã pentru suprafeþe de
pãdure mai mici de 30 ha. În
acest fel, se asigurã paza tuturor suprafeþelor forestiere din
România ºi se eliminã furturile din pãdurile proprietate privatã care nu erau pãzite.
Un alt proiect important din
domeniul silvic cu impact major în rândul micilor proprietari
de pãduri este ºi propunerea
Partidului Naþional Liberal,
pusã în practicã de Guvernul

Î

Dacian Cioloº, de a notifica
Comisia Europeanã în vederea
compensãrii pierderilor financiare ale proprietarilor de pãduri
datoritã restricþiilor de tãieri
impuse de Amenajamentele Silvice. Aceste sume sunt cuprinse între 50 ºi 100 de euro/ha ºi
sunt destinate proprietarilor de
pãduri, membrilor Obºtiilor de
moºneni etc.
Aceste douã mãsuri promovate de reprezentanþii PNL sunt
un important ajutor dat proprietarilor de pãduri, mai ales acelora care deþin suprafeþe mici.
În ultimii ani, în România, legislaþia din domeniul silvic a
fost mult înãspritã pentru a stopa fenomenul tãierilor ilegale
de pãduri. Chiar dacã efectul a
fost unul pozitiv la nivel naþional, reuºind sã salvãm astfel
sute de mii de hectare de pãdure ce erau tãiate ilegal, aceastã
suprareglementare a afectat micii proprietari de pãdure, în special în ceea ce priveºte asigurarea cu lemn de foc din suprafeþele proprii. Candidaþii Partidului Naþional Liberal vor propune o relaxare a legislaþiei din
silviculturã, fãrã a produce breºe în trasabilitatea lemnului.
PNL este singurul partid politic
care a demonstrat cã are soluþii
pentru gestionarea judicioasã a
fondului forestier ºi le vom
pune în aplicare!

Comandat de Partidul National Liberal – competitor politic,
Realizat de Miºcoci Marielena Intreprindere Individualã
Cod unic de identificare 11160004, Tiraj 1150 ex.
www.indiscret.ro

30 noiembrie - 6 decembrie 2016

pag. 13

Aparaturã
Aparaturã de
de ultimã
ultimã Romeo Rãdulescu: Depozite de
generaþie
generaþie la
la Spitalul
Spitalul cereale, fructe ºi legume, pentru
a salva munca producãtorilor
Judeþean Vâlcea

D

Pânã la sfârºitul acestui an,
UPU va avea ecograf cardiovascular multifuncþional ºi
douã injectomate, în valoare
totalã de 206.400 lei, anunþã
Constantin Rãdulescu,
preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea.
de Marielena Popa

U

diovascular multifuncþional ºi a douã injectomate, în valoare totalã de 206.400
lei, inclusiv TVA, urmând ca, în termen
de 30 de zile, furnizorul sã asigure livrarea, punerea acestora în funcþiune ºi
instruirea personalului care le utilizeazã. Sunt foarte bucuros cã am putut
achiziþiona în termenul pe care ni l-am
propus aceastã aparaturã, pentru realizarea cât mai rapidã a diagnosticãrii pacienþilor ºi aplicarea tratamentului corect, atât de necesare Unitãþii de Primiri
Urgenþe a Spitalului Judeþean Vâlcea”,
a precizat preºedintele CJ Vâlcea.

unei recolte generoase, cu volume în care
ai putea sã speri, fermierii tot nu se aleg
cu profit. Depozitele pentru care deja am
început analizele de costuri ar salva aºadar investiþiile agricultorilor români ºi ar
fi ridicate în parteneriat cu primãriile”, a
spus Romeo Rãdulescu (foto). Acesta a
precizat cã astfel de depozite ar putea fi
construite cu bani europeni, de aceea va
propune introducerea lor în ghidurile de
finanþare europeanã. „Planul meu este introducerea în ghidurile de finanþare europeanã a acestor spaþii de depozitare pe
care le vãd realmente ca pe o variantã salvatoare. Fructele, legumele ºi cerealele ar
putea fi astfel pãstrate pentru o perioadã
mai lungã”.
(M.P.)

Publicitate

nitatea de Primiri Urgenþe a Spitalului Judeþean Vâlcea (UPU)
va fi utilatã, pânã la sfârºitul
acestui an, cu aparaturã modernã. Preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu (foto), a declarat
cã recent a fost semnat contractul pentru achiziþionarea unui ecograf cardiovascular multifuncþional de ultimã generaþie, proiectat pentru imagisticã, mãsurare ºi analizã cu ultrasunete a corpului uman, care va putea fi folosit în
mai multe aplicaþii clinice, precum ºi a
douã injectomate necesare în aplicarea,
în condiþii de mare siguranþã, a terapiilor pentru nou-nãscuþi, copii ºi adulþi.
„Luni, 28.11.2016, am semnat contractul de furnizare a unui ecograf car-

eputatul independent Romeo
Rãdulescu a declarat cã una dintre soluþiile protejãrii producþiei
agricole a fermierilor români este construirea unor depozite de legume, fructe
ºi cereale în parteneriat cu primãriile.
„Am început sã lucrez la dimensionarea unor proiecte de depozite de legume,
fructe ºi cereale pentru producãtori. Astfel sunt convins cã o sã reuºim sã protejãm producþia agricolã internã. Fermierii
se luptã douã sezoane pe an sã îºi ducã la
bun sfârºit recoltele ºi se trezesc cã nici
mãcar nu reuºesc sã îºi scoatã banii pe
investiþie, pentru cã în toamnã îºi vând
marfa la preþuri de nimic. De ce? Din cauza perisabilitãþii. Culmea, într-un an al
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Gala Economiei Vâlcene:
Primãria Cãlimãneºti, premiatã
cu Trofeul Comunitãþilor Locale
de Marielena Popa

P

rimãria oraºului Cãlimãneºti a primit la
Gala
Economiei
Vâlcene, ce s-a desfãºurat recent, Trofeul Comunitãþilor
Locale pentru realizãri marcante în anul 2015. „Sunt onorat sã primesc aceastã distincþie din partea Camerei de Comerþ Vâlcea. Vã felicit pe cei
care aþi hotãrât sã acordaþi un
premiu ºi uneia dintre administraþiile vâlcene. Sãptãmâna trecutã, am participat la
Târgul de Turism al României, la un simpozion al patronatelor din turism. Ideea de
bazã care s-a desprins din
aceastã întâlnire a fost cã trebuie ca administraþia împreunã cu operatorii din turism sã
facã front comun pentru dezvoltarea turisticã ºi aducerea
a cât mai multor turiºti în localitãþile noastre, multe staþiuni balneare. La Cãlimãneºti,
existã o conlucrare deosebitã
între administraþia publicã ºi
operatorii de turism. Am înþeles foarte repede, ºi unii ºi
alþii, cã, aducând mai mulþi turiºti în localitatea noastrã,
vom avea mai multe locuri de
muncã, iar cei care locuiesc
în Cãlimãneºti cu siguranþã o
vor duce mai bine. Dezvoltând infrastructura turisticã,
nu facem altceva decât sã ne
dezvoltãm localitãþile în care
trãim ºi muncim zilnic. Vreau
sã vã mai dau ºi un alt exemplu, nu pentru a aduce sau ne

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

cã am simþit tot timpul cã fiind unii alãturi de ceilalþi,
putem obþine într-adevãr rezultate deosebite. Nu pot decât sã le mulþumesc colegilor
mei din Primãrie, Consiliului
Local Cãlimãneºti, cetãþenilor din oraºul nostru, care au
înþeles care este drumul corect, dar în acelaºi timp sã felicit ºi toþi colegii primari din
cele 89 de localitãþi ale acestui judeþ pentru rezultatele
frumoase obþinute în aceºti
ani grei”, a spus primarul Florinel Constantinescu (foto),
cel care a primit trofeul.

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

Publicitate

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

a aduce vreun merit, ci mai mult
pentru a rãspunde la cele douã
contre din aceastã searã, pentru
cã, activând în administraþie, nu
pot sã nu le iau în seamã. Pe vremea când lucram la Direcþia
Sanitar - Veterinarã într-o funcþie de conducere, s-au acordat
ºtampilele ºi certificatele pentru
a se permite exportul de carne
ºi produse din carne din România în Uniunea Europeanã. ªtiþi
unde este ºtampila numãrul 1
România – UE? În judeþul Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea, la Abatorul ºi Fabrica de preparate
Diana! Spun acest lucru pentru

Comandat de Partidul Social Democrat Vâlcea-competitor politic
Realizat: Miºcoci Marielena Intreprindere Individualã
Cod AEP 11160007 Tiraj: 1.150 ex.

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.
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