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ELECTORAL
n ultimii ani, sub masca
unei politici de austeritate,
au fost desfiinþate 67 de
spitale din România, însã, dacã
gândeºti politica de austeritate
raportându-te la viaþa omului,
este ca ºi cum l-ai condamna la
moarte fãrã somaþie. De aceea,
consider cã sistemul sanitar trebuie resetat ºi repus din temelii. Cum? Printr-o finanþare de
la buget, prin crearea unor noi
spitale în zone cu o populaþie
mare sau în zonele turistice. Sã
luãm ca exemplu Staþiunea Vidra, acolo unde an de an vin mii
de turiºti pentru a practica sporturi de iarnã, însã la ora actualã
spitalul din Brezoi nu dispune
de dotãrile necesare pentru a se
interveni prompt în cazul unor
accidente majore. De aceea, la
Brezoi, spitalul trebuie modernizat, fiind necesare dotãri ºi
secþii pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor de
naturã medicalã care pot apãrea,
mai ales cã zona pe care o deserveºte se aflã în plinã dezvoltare din punct de vedere turistic. Nu trebuie sã gândim pentru azi, ci trebuie sã gândim pentru mâine, iar ALDE face acest
lucru!
Este necesarã elaborarea unui
program de modernizare a in-

Î

Obiective ALDE: Modernizarea
spitalelor judeþene, crearea
unei industrii farmaceutice
puternice, creºterea salarizãrii
personalului medical
frastructurii ºi dotare cu aparaturã a spitalelor judeþene de urgenþã, iar specialiºtii ALDE se
ocupã de acest lucru. Totodatã,
susþinem apariþia Caselor de
Asigurãri Private de Sãnãtate
care sã ofere pachete de servicii medicale alternative la cele
oferite de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate, iar în
acest fel putem discuta, practic,
despre reinventarea modelului
social european. De fapt, parteneriatul dintre sectorul public ºi
cel privat în domeniul social
presupune, în afara unei strânse colaborãri, o combinare a
avantajelor specifice sectorului
privat, mai competitiv ºi eficient, cu cele din sectorul public, mai responsabil faþã de
societate privind cheltuirea banului public. Într-un asemenea
context, scopul parteneriatului
public-privat vizeazã atât creºterea satisfacþiei asiguratului ºi
sporirea gradului de acces la
servicii al acestuia, cât ºi creº-

Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Dumitru Lovin
terea profitabilitãþii investiþiilor gramului nostru, pe care dorim
realizate de cãtre asigurat ºi asi- sã-l aducem la cunoºtinþã, este
gurãtor.
cel care pune accentul pe mediUn alt punct important al pro- cina de familie, pentru ca aceasta sã fie un prim filtru important în selecþia problemelor
Iuliana Moise, candidat ALDE Vâlcea
medicale. Aici trebuie sã existe
la Camera Deputaþilor:
o responsabilitate deopotrivã a
pacientului ºi mai ales a medicului pentru prevenþie ºi tratarea unor afecþiuni în ambulatoriu. În opinia noastrã, toate spia sfârºitul acestei sãptalele din România trebuie sã fie
tãmâni, veþi avea ocadotate cu aparaturã ºi laboratoazia sã vã alegeþi rere de analizã performante penprezentanþii în Parlament
tru ca pacienþii sã nu mai fie
pentru urmãtorii patru ani.
nevoiþi sã scoatã bani din buzuNu rataþi ºansa de a decide
nar atunci când sunt trimiºi prin
cine va conduce România ºi
oraº pe la tot felul de clinici
cum va fi administratã þara
particulare care sunt dotate cu
noastrã pânã în 2020! Dupã
centre moderne de logisticã ºi
26 de ani în care parlamenimagisticã.
ALDE îºi doreºte constituirea
tarii vâlceni s-au preocupat
Companiei Farmaceutice cu
prea puþin de soarta judeþucapital de stat prin gruparea falui, este timpul pentru o
bricilor de medicamente la care
schimbare. ALDE Vâlcea
statul este acþionar, pentru cã,
vã propune o listã de candila ora actualã, fabricile din Rodaþi dintre care niciunul nu
mânia produc în general media mai fãcut parte din forul
camente generice, fãrã sã aibã
legislativ pânã în prezent.
cheltuieli de cercetare ºi dezvolVã invitãm la vot pe 11 detare comparabile cu liderii moncembrie sã susþineþi noii rediali, iar noi dorim ca situaþia
prezentanþi ai judeþului în
actualã sã fie schimbatã.
Sunt bine ºtiute problemele
Parlament!
cu care se confruntã sistemul
Comandat de Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor – ALDE, filiala Vâlcea, Realizat: Întreprindere nostru de sãnãtate, de-a dreptul
bolnãvicios, mai ales în privinIndividualã Miºcoci Marielena, Cod unic de identificare: 11160008 Tiraj: 1150 ex.

”Este timpul pentru o schimbare!”

L
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þa exodului medicilor ºi asistenþilor ºi vã dau un exemplu. În
sudul României existã spitale
care colaboreazã cu medici din
Bulgaria, care trec Dunãrea ºi
asigurã sudul României, existã
spitale care colaboreazã cu medici din Bulgaria care trec Dunãrea ºi asigurã linia de gardã.
În acest moment, personalul
angajat într-un spital public este
plãtit inadecvat ºi este obligat
sã lucreze în condiþii care contravin reglementãrilor legale.
Ca sã nu mai vorbim de condiþiile în care locuiesc sau îºi desfãºoarã activitatea tinerii medici
sau asistenþi care au fost de
acord sã îºi desfãºoare activitatea în altã parte decât în localitatea de domiciliu. De aceea,
ALDE considerã cã este nevoie de alocarea unei cote din construcþiile de locuinþe realizate
prin programul ANL pentru
medici ºi asistenþi. ªi nu în ultimul rând, sã nu uitãm cã este
imperios necesarã creºterea salarizãrii personalului medical ºi
a personalului din unitãþile sanitare cu paturi, pentru cã, în
cazul în care medicii nu vor fi
stimulaþi sã rãmânã în þarã, exodul acestora va continua.
Dumitru Lovin,
candidat ALDE Vâlcea
pentru Camera Deputaþilor
www.indiscret.ro

Noua strategie
a drumarilor: licitaþii
invizibile ºi inaugurãri
prin surprindere
de Nicuºor Fota

M

ai-marii Ministerului
Transporturilor ºi ai
CNAIR au dat ieri
drumul circulaþiei pe centura de
sud a Craiovei, proiect grevat
de-a lungul timpului de amânãri
succesive. Peste noapte, a scos
capul la ivealã ºi prima licitaþie
pe stil nou pentru Autostrada
Craiova – Piteºti, refacerea Studiului de Fezabilitate fiind lansatã în SEAP la o jumãtate de
zi dupã ce oficialii ministerului
dãdeau asigurãri cã procedura
de achiziþie publicã e deja
postatã în sistem.
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ACTUALITATE

Noua centurã de sud are o
lungime de ceva mai mult de 6
km ºi va scurta cu aproximativ
o jumãtate de orã drumul camioanelor grele care erau nevoite pânã acum sã traverseze Craiova. Asta dupã ce, asigurã responsabilii constructorilor ºi ai
CNAIR, toate problemele calitative care au dat peste cap precedenta tentativã de recepþie a
lucrãrilor au fost remediate.

Centura
recepþionatã
la foc automat
Sosit la Craiova în vizitã de

lucru alãturi de ºeful CNAIR,
Cãtãlin Homor, ministrul Sorin
Buºe s-a declarat convins cã

noua arterã îndeplineºte standardele impuse constructorilor,
dupã ce a primit la rândul sãu
asigurãri din partea constructorilor. „Dincolo de scurtarea
aceasta de timp, este foarte important ca în oraºul Craiova, ca
orice alt oraº mare ºi municipiu,
sã fie descongestionat traficul
greu. Acesta nu are ce cãuta în
oraº ºi nu face decât sã degradeze viaþa oraºului ºi a cetãþenilor, sã strice drumurile. Nu
conteazã atât timpul parcurs, cât
posibilitatea de a direcþiona traficul greu pe alte cãi, cum este
normal, în aºa fel încât calitatea vieþii sã fie alta. Mã bucur
cã reuºim sã inaugurãm aceastã variantã ocolitoare acum, înaintea sezonului de iarnã, cât traficul este ºi mai dificil, ºi mai
complicat, ºi din cauza zãpezii.
A fost întârziatã din cauza problemelor de calitate, deci nu am
vrut sã facem rabat la calitate.
Când am vãzut cã nu este calitate, am cerut sã se refacã totul
în aºa fel încât totul sã corespundã la standarde”, a declarat
Buºe. La acea orã (luni, 5 decembrie, orele 15.30 – n.r.), recepþia lucrãrilor era în toi, oficialii urmând sã anunþe ulterior
când va fi centura datã în primire ºoferilor. În cursul dupã
amiezii însã, comisia de recepþie s-a lãmurit din câte se pare,
CNAIR anunþând deschiderea
centurii de Moº Nicolae. „Varianta Ocolitoare Craiova Sud a
fost finalizatã ºi, în prezent, se
realizeazã inspecþia lucrãrilor în

vederea recepþionãrii acestora.
Centura de Sud a Craiovei va fi
deschisã traficului rutier începând de mâine, 06.12.2016, ora
05.00. Varianta Ocolitoare din
Sudul Craiovei se desprinde din
DN 6 (km 216+150) ºi trece
prin partea de Sud – Est a Craiovei pânã la DN 65 (km 9+360)
ºi DC 87”, preciza un comunicat al CNAIR.

Licitaþie
sub clar de lunã
Un episod de-a dreptul comic a avut loc pe parcursul vizitei ministeriale, când Buºe ºi
Homor au fost întrebaþi despre
soarta licitaþiei pentru SF-ul
viitoarei autostrãzi Craiova –
Piteºti. Responsabilii autoritãþilor centrale susþineau sus ºi
tare cã licitaþia e postatã în
SEAP, în timp ce jurnaliºtii,
care chiar verificaserã pe siteul de licitaþii publice, insistau
cã procedura de achiziþie publicã nu e de gãsit. ªi n-a fost
de gãsit pânã în noaptea de 5
spre 6 decembrie, când sistemul electronic de achiziþii publice le-a dat în sfârºit dreptate lui Buºe ºi Homor, anunþul
de participare fiind postat la
ora 01.30. Potrivit documentaþiei, contractul pentru „Revizuire Studiu de Fezabilitate ºi
Elaborare Proiect Tehnic pentru Autostrada Piteºti – Craiova” va avea o valoare estimatã
între 39 ºi 46 de milioane de
lei ºi o duratã de 24 de luni.
7 - 13 decembrie 2016
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PAM-FLIT
Cornoiu-senior
ºi afacerile
de asistenþã
psihologicã
Acesta este Dumitru Nicu
Cornoiu, candidat independent la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaþilor,
împreunã cu venerabilul sãu
tatã, domnul Pantelimon Cornoiu. „Respectãm pãrinþii ºi
înaintaºii. Alãturi de tatãl
meu, care a împlinit deja 96
de ani”, a comentat Cornoiujunior pe pagina sa de facebook, pe 2 decembrie. Superb, numai cã asta ne duce
cu gândul la altceva: în data
de 7 mai 2009, în perioada în
care Dumitru Cornoiu era secretar de stat în Ministerul
Muncii, tatãl sãu, în vârstã de
aproape 90 de ani la vremea
aceea, semna, în calitate de
proprietar de cabinet individual de psihologie, un contract generos de asistenþã psihologicã pentru angajaþii
CET Govora! Atunci, am în-

cercat sã dãm de Pantelimon
Cornoiu spre a-i cere amãnunte despre acel contract,
numai cã nu a fost de gãsit.
Abia acum, vãzându-l, am
înþeles motivul.

Aranjamente!
Se zvoneºte cã, în cazul în
care PSD Vâlcea nu va reuºi
sã obþinã la alegerile parlamentare patru deputaþi, aºa
cum ºi-a propus, ci numai trei,
unul dintre câºtigãtori se va
retrage pentru a i se face loc
lui Eugen Neaþã, aflat pe locul 4 pe listã. Hm, poate cã
nici nu va fi nevoie de acest
artificiu. Social democraþii
sunt pe val, val înalt, iar strategia colaborãrii cu primarul
Mircia Gutãu va da roade!

Se închide?
Umblã vorba cã anul viitor
un post TV din Vâlcea va înceta sã emitã. Motivul: proprietarii considerã cã afacerea
este costisitoare ºi nu mai are
nicio noimã.

Dorina ºi Dan Mutu, creatorii brandului Annabella

Top 10 companii
antreprenoriale
din judeþul Vâlcea
300 milioane de eur
o, cifră tto
ot ală de af
aceri
euro,
afaceri
de Marielena Popa

P

Primãria Râmnicu Vâlcea
i-a premiat pe longevivii
oraºului
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7 de cupluri de pensionari care au împlinit 50
de ani de cãsnicie au
fost sãrbãtorite, marþi, 6 decembrie, la Primãria municipiului
Râmnicu Vâlcea, în cadrul festivitãþii ”Nunta de Aur”. Primarul Mircia Gutãu le-a urat sãrbãtoriþilor mulþi ani împreunã,
adresându-le totodatã ºi urãrile
7 - 13 decembrie 2016

tradiþionale de final de an. Sãrbãtoriþii au primit Diplome de
Fidelitate ºi o indemnizaþie sub
formã de tichete sociale. Tot
marþi, 14 nonagenari au fost aniversaþi la locuinþele lor odatã cu
intrarea în ”Clubul Longevivilor” ºi au primit, de asemenea,
diplome ºi tichete sociale.
(M.P.)

rimele 10 firme din judeþul Vâlcea au derulat
împreunã afaceri de circa 300 de milioane de euro
(1.440 miliarde lei), susþinând
astfel 15% din businessul total
realizat la nivelul judeþului în
urmã cu doi ani. În cele 10 firme au lucrat circa 3.600 de oameni, din cei 50.000 activi, la
ni-ve-lul tuturor firmelor din
Vâlcea, aratã o ana-lizã recentã
a Ziarului Financiar, fãcutã pe
raportãrile din 2014. Cu mici
excepþii (ex.Topanel), situaþia a
rãmas relativ similarã în 2015
ºi 2016, oferind o imagine de
ansamblu a sistemului privat de
top din judeþul Vâlcea.
Locul 1: Diana SRL
Cea mai puternicã firmã, potrivit cifrei de afaceri, a fost
Diana SRL, care aparþine familiei Crãciunescu. Compania, cu
profil industria cãrnii, a apãrut
pe piaþã în 30 aprilie 1991, fondatorul sãu fiind Dumitru Crãciunescu (1958-2014). Cu aproximativ 550 de angajaþi, firma
Diana a înregistrat în 2014 o
cifrã de afaceri de 288 milioane lei ºi a realizat un profit de
15 milioane lei.
Locul 2: Boromir Ind
Pe locul doi, s-a situat Boro-

mir Ind. Cu profil de panificaþie, firma care aparþine lui Constantin Boromir a avut în 2014
o cifrã de afaceri de 239 milioane lei ºi un profit de 2 milioane lei. Boromir Ind are circa
640 de angajaþi care lucreazã în
reþele din aproape toatã þara.
Locul 3: Damila
Firma Damila, care aparþine
lui Remus Daniel Niþu, a înregistrat în urmã cu doi ani 228
milioane lei cifrã de afaceri ºi
0,8 milioane lei profit. Firma
din comuna Mãciuca are aproximativ 220 de angajaþi.
Locul 4: Annabella
Annabella, firmã de retail alimentar, a avut în 2014 o cifrã
de afaceri de 176 milioane lei
ºi 4 milioane lei profit. În magazinele firmei aparþinând familiei Dorina ºi Dan Mutu lucreazã aproape 700 de angajaþi.
Locul 5: Avicarvil
Firmã la care lucreazã circa
760 de oameni, profil creºterea
pãsãrilor. Cifra de afaceri înregistratã în 2014 a fost de 165
milioane lei, 10 milioane fiind
profitul. Avicarvil aparþine familiei Paraschiv.
6. Topanel Production
Panels
Cu profil construcþii, Topanel
Production Panels a înregistrat
în 2014 o cifrã de afaceri de 84

milioane lei ºi 1 milion lei profit. Firma lui Sorin Boureanu,
fratele fostului deputat PDL
Cristian Boureanu, a avut în
urmã cu doi ani 72 de angajaþi.
7. Nurvil
Printre firmele de succes din
anul 2014 s-a aflat ºi Nurvil, cu
profil comerþ auto. Având 146
de angajaþi, afacerea gestionatã
de Tãlmaciu Cornel, Tãlmaciu
Pavel ºi Mihail Vãduva a înregistrat în urmã cu doi ani 82
milioane lei cifrã de afaceri ºi 2
milioane lei profit.
8. Danemar
Firma din oraºul Bãbeni, cu
profil comerþ, a avut, în 2014,
69 milioane lei cifrã de afaceri
ºi 1 milion profit. La Danemar,
firmã care aparþine lui Nicolae
Daniel Munteanu, lucreazã 300
de oameni.
9. Sano Vita
57 milioane lei cifrã de afaceri în 2014 ºi 6 milioane lei
profit, în 2014. Firma din Pãuºeºti Mãglaºi, cu profil de comerþ produse vegetale, este a lui
Cornel Soarea, Ion Dan ºi Dumitru Dan. Afacerea este susþinutã de 178 de angajaþi.
10. Nordexim
Firma, cu profil comerþ, îi
aparþine lui Gheorge Popa ºi are
90 de angajaþi. În 2014 a înregistrat 52 milioane lei cifrã de
afaceri ºi 1 milion lei profit.
www.indiscret.ro

Mircia Gutãu: “Votez cu toatã
încrederea candidaþii PSD
la alegerile parlamentare
ºi vã îndemn sã îi votaþi
ºi dumneavoastrã!”

DRAGII MEI VÂLCENI,
Încep prin a mulþumi tuturor
râmnicenilor pentru încrederea
acordatã la alegerile locale din
iunie 2016. În perioada în care
m-am aflat la conducerea Primãriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea, am început modernizarea ºi dezvoltarea oraºului
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor ºi nivelului de trai al oamenilor ºi oferirea unor servicii
la standarde europene.
Continuarea proiectelor de
modernizare ºi dezvoltare a
municipiului este prioritatea
mea în acest mandat. La proiectele anunþate am demarat
lucrãrile, iar în perioada urmãtoare vor fi finalizate. Pânã la
sfârºitul acestui mandat voi
realiza tot ce v-am promis.
Vin în faþa dumneavoastrã ºi
vã aduc la cunoºtinþã cã, pentru prima datã, între Consiliul
Judeþean ºi Primãrie existã o
strânsã colaborare în folosul
cetãþenilor.
Împreunã lucrãm pentru oameni, pentru dezvoltarea municipiului ºi a judeþului.

Preºedintele Consiliului Judeþean, Constantin Rãdulescu,
este un tânãr cu experienþã, un
om cu iniþiativã, un partener instituþional deschis la colaborarea în folosul omului, dornic sã
dezvolte proiecte pentru comunitatea noastrã. Ducem la îndeplinire atât proiectele propuse
pentru dezvoltarea municipiului, cât ºi pe cele prezentate
pentru dezvoltarea întregului
judeþ.
Acesta este ºi unul dintre
motivele care m-au determinat
sã susþin Partidul Social Democrat la alegerile pentru Parlamentul României din 11 decembrie 2016. Pe lângã acest
motiv, la fel de important este
ºi faptul cã pe listele PSD ºi-a
depus candidatura pentru Camera Deputaþilor prietenul ºi
consilierul meu, Eugen Neaþã.
Un om de cuvânt, de mare încredere, care are pregãtirea
profesionalã ºi determinarea
necesarã pentru a aduce plusvaloarea ºi echilibrul atât de
necesare în societatea româneascã. Pentru judeþ, pentru
viaþa politicã ºi pentru oameni

este un real câºtig. Este omul
potrivit sã ne reprezinte în Parlamentul României, motiv
pentru care voi vota listele de
candidaþi ale Partidului Social
Democrat la alegerile din 11

decembrie 2016.
Votându-l pe Eugen Neaþã ºi
implicit listele PSD la alegerile parlamentare din acest sfârºit de an, este ca ºi cum m-aþi
vota pe mine.
La toate aceste motive, pentru care eu, Mircia Gutãu, susþin Partidul Social Democrat,
se adaugã ºi cele demonstrate
de acesta în timpul guvernãrii
Ponta. A fost singurul Guvern
care a aplicat mãsuri benefice
pentru România, a demonstrat
preocupare pentru corectarea
problemelor întâmpinate de
oameni. Administraþiile publice locale au beneficiat de finanþãri pentru proiecte, salariile pentru medici ºi profesori au
crescut, alocaþiile pentru copii
s-au dublat, economia þãrii a
crescut, au fost restituiþi oamenilor banii pe care Guvernul
Boc i-a tãiat.
Am încredere în Programul
de guvernare al partidului ºi

sunt sigur cã numai un Guvern PSD poate reda României decenþa, liniºtea ºi bunãstarea. La nivel judeþean, sunt
bucuros sã vãd cã pe listele
PSD sunt oameni cu o bunã
pregãtire profesionalã, care,
prin ceea ce au fãcut, au demonstrat cã mai întâi de toate sunt OAMENI.
Sunt sigur cã numai uniþi
putem construi pentru vâlceni, pentru România!
Acord tot sprijinul meu organizaþiei PSD Vâlcea! Votez cu toatã încrederea candidaþii PSD la alegerile parlamentare din 11 decembrie
2016 ºi vã îndemn sã îi votaþi ºi dumneavoastrã!
Cred în România!
Mircia Gutãu,
primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea

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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de Virgil Dumitrescu

D‘ale sondajelor,
curat Caragiale

C

u trei sãptãmâni pânã
în alegeri, un sondaj
comandat ºi plãtit de
USR detona bomba: USR,
chiar USR (19%), depãºeºte
PNL (18%) în privinþa intenþiei de vot. Nu cu mult, cu un
procent, dar ºi înconjurul lumii pe jos începe cu un pas.
Partidul Brãtienilor se scufunda ºi în locul sãu urca la suprafaþã uniunea nicuºorilor ºi
clotildelor. De parcã n-ar fi
auzit clopotul de înmormântare al propriului partid, Alina
Gorghiu mustea de optimism:
USR ºi PNL vor forma, lejer,
majoritatea necesarã învestirii
guvernului Cioloº. Nu pentru
cã majoritatea, comprimânduse, s-a dilatat, ci pentru cã,
ignorând evidenþa, PNL s-ar
bucura, în sondaje, de 30% din
intenþia generalã. Nu mai conta cã USR se oficializase subit,
pe filiera Gorghiu, ca Uniunea
celor cu nasul lung. Nicuºor
Dan a înghiþit gãluºca ºi a tãcut chitic pe partea asta. Sondajul Avangarde, mai apropiat
de data alegerilor parlamentare, nu aproxima nici cu o centimã poziþionarea PSD, pe care
îl vedea rupând panglica de la
sosire cu 40 de procente, dupã
care, inexplicabil, acelaºi institut de opinie joacã între douã
limite, neputând fi trei: PNL
24-31%, USR 7-15%, ALDE
5-6% º.a.m.d. Cu aºa marjã de
eroare în vârful pixului, oricine poate poza în furnizor de
sondaje ca la mama acasã, ea
chiar fiind la piaþã. Observãm
cã, în demersul celor de mai
sus, cad doi iepuri dintr-un

S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 28
noiembrie – 02 decembrie o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strada Morilor.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 3 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile ªtirbei Vodã nr. 275, Morilor nr. 91 ºi Câmpului nr. 60.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare pe strãzile Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum ºi pasajele de pe
strãzile Dacia, Bogdan Amaru
ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
z s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere în zonele Ostroveni I,

glonþ. PNL e mult deasupra
procentului cu amprenta USR,
iar aceasta (Uniunea), la rândul ei, e mult sub ºtacheta de
încredere comandatã ºi plãtitã, doar-doar... Un alt sondaj,
scos în faþã, împinge PSD la
45 de procente, dar trage un
semnal de alarmã în privinþa
partidului condus spre urne de
Alina Gorghiu, în sensul cã
PNL ”se prãbuºeºte abrupt” –
20 de procente. Acuma, nu cã
zic, dar vreau sã spun. Plecase
de la 18%, urcase panta pânã
la 24-31% ºi coborâse lin pânã
la 20%. A-l pune la index cã
”se prãbuºeºte abrupt” înseamnã sã furnizezi o falsã ºtire
aviaticã. În cele din urmã, procentele se recalibreazã: PSD 43, PNL - 27, USR - 8, PMP 5, PMP - 5… 10!, strigã ºi sperã într-o minune ultimul fost
preºedinte al þãrii, în tentativa,
deloc utopicã (dacã nu-i uitãm
pe companioni) de a-l substitui pe asul de treflã al preºedintelui Iohannis. Învingãtor al
referendumului de demitere,
cu erata-n coadã, Bãsescu ia pe
sus scrutinul din 11 decembrie,
propunându-se premier ºi numind încã de pe acum patru
miniºtri în guvernul sãu oniric.
Nu degeaba va fi stat în preajma lui Iohannis, cã ”aºa a vrut”
acesta, aruncând cu piatra filozofalã dupã care mulþi deºtepþi vor sãri s-o scoatã. John
Kerry felicitã poporul român
de Ziua Naþionalã ºi îºi exprimã speranþa cã alegerile vor fi
libere ºi corecte. Ca ºi cum sar încumeta cineva sã le fure.
La noi? În România? Hm!
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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

sc. A, B, C9 sc. F, H, A9 sc. D,
A11/2 sc. A, B, A11/3 sc. A, B,
C, C1 sc. A, B, B14 ºi pe strãzile Ion Creangã ºi Tineretului la
bl. S2, sc. G);
z Centru (strãzile General
Magheru la bl. C sc. C, F ºi S3
sc. A, B, C, Splaiul Independenþei la bl. 6 sc. D, Regina Maria
la bl. Cozia sc. D ºi Gib Mihãescu la bl. A7);
z Nord (blocurile M2 sc. C,
F5/6, S7, N4 sc. B, M4 sc. A, B
ºi pe strãzile Matei Basarab la
bl. 126, sc. A, Dealul Malului
nr. 76, Henri Coandã la bl. I11
sc. D, Livezi nr. 8A ºi Calea lui
Traian nr. 241 – Peco Mall);
z Traian (Aleea Ciocârliei la
bl. 2-OLTCHIM, str. Mihai Viteazu la bl. IJTL ºi bl. 22 Decembrie sc. B);
z precum ºi pe strãzile Dacia, Mareºal Prezan nr. 2-10,
Buridava nr. 18, Petriºor la bl.
P10, Straubing, Barajului Kaufland ºi Calea Bucureºti –
restaurant „D’Amicii”.
39 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate, montate ºi remontate un numãr de 39 de apometre, fiind întocmite ºi un numãr de 8 documentaþii tehnice.

PERIOADA: 29.12.2016 – 02.01.2017 / 30.12.2016 – 03.01.2017

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

Publicitate

Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL

II, III, IV, V, VI, Centru (strada
Regina Maria) ºi Traian (strãzile Nicolae Iepure, Oituz ºi
Grigore Procopiu);
z continuã lucrãrile de extindere reþea apã potabilã cu probe de presiune la reþeaua de apã
pe strada Toporaºilor;
z continuã lucrãrile de înlocuire a branºamentelor de apã
potabilã pe strãzile Morilor ºi
Eleodor Constantinescu;
z s-au turnat piese suport din
beton armat (10 bucãþi);
z s-a montat ramã cu capac
carosabil pe strada Morilor ( 5
bucãþi);
z s-a ridicat la cotã gurã de
scurgere pe bulevardul Tudor
Vladimirescu;
z s-a igienizat ºi asigurat
zona de protecþie sanitarã staþii
pompe Râureni, Dealul Malului, Prunului, Apusului ºi Feþeni;
z s-au finalizat lucrãrile de
reparaþii la canalizarea menajerã a blocurilor C ºi R;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
z Ostroveni (blocurile A10,
B8, B9, C25 sc. A, B, C, C23

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

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

Apavil, probleme soluþionate

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: „PSD 7
continuã programul de
scãdere a taxelor ºi impozitelor”
ELECTORAL

PSD a dovedit cã face o
prioritate din debirocratizare
ºi a acþionat în acest sens încã
înainte de a prelua guvernarea, prin recenta adoptare în
Parlamentul României a legii
prin care au fost eliminate 102
taxe nefiscale. Mãsura are un
impact foarte redus asupra
bugetului de stat, dar aduce
beneficii importante cetãþeanului. Preºedintele PSD Dolj,
deputatul Claudiu Manda, ne
spune mai multe despre viitorul program fiscal, dar ºi despre eliminarea celor 102 taxe
nefiscale.
Reporter: Care este programul fiscal al PSD dacã va intra
la guvernare?
Claudiu Manda: PSD continuã programul de scãdere a
taxelor ºi impozitelor pentru
cetãþeni ºi pentru companiile
care oferã locuri de muncã în
România, astfel încât mai mulþi
români sã facã parte din clasa
de mijloc. Douã obiective importante ale programului fiscal
sunt: 1. Reducerea fiscalitãþii
pentru companiile care oferã
locuri de muncã în România,
astfel încât sã nu mai fim þara
unde vin investitorii pentru cã
plãtesc salarii mici, ci þara cu
taxe mici pentru companiile
care creeazã locuri de muncã;
2. Timp câºtigat pentru români,
mai puþinã birocraþie, proceduri
simplificate pentru micul întreprinzãtor.
Rep.: Ce mãsuri fiscale vor
lua social democraþii?
Claudiu Manda: Impozit 0
pentru toate veniturile (pensiile, salariile, activitãþile independente etc.) mai mici de 2.000 lei/
lunã ºi doar 10% pentru ceea ce
depãºeºte aceastã sumã; eliminarea contribuþiei de sãnãtate
(CASS) pentru toþi pensionarii;
TVA 0% pentru vânzarea de locuinþe; pentru PFA, DDA ºi cabinetele individuale: pentru venituri anuale mai mici de 24,000
de lei, impozitul pe venit scade
de la 16% la 0%, iar pentru venituri anuale mai mari de 24,000
scade de la 16% la 10%. Eliminarea impozitului pe dividende.
Rep.: Ce ne puteþi spune despre proiectul eliminãrii celor
102 taxe nefiscale ºi despre rezultatul acestui proiect?

Claudiu Manda: În guvernarea PSD 2012-2015, am scãzut
TVA-ul de la 24% la 20%. Vom
scãdea TVA-ul general la 18%,
TVA-ul la locuinþe va fi de 0%
ºi TVA-ul pentru publicitate va
fi de 9%. În guvernarea anterioarã, am scãzut impozitul pe
dividende de la 16% la 5%. Îl
vom scãdea la 0% pentru a declararea ºi impozitarea profiturilor aici, în þarã. Proiectul eliminãrii a 102 taxe nefiscale este
o parte importantã a programului economic al PSD care va
aduce mai mulþi români în clasa de mijloc ºi le va îmbunãtãþi
viaþa de zi cu zi. Rezultatul
acestui proiect al PSD va fi cã
românii nu îºi vor mai pierde
zeci de ore la cozi ºi vor putea
folosi acest timp în familie sau
la lucru. Specialiºtii apreciazã
cã 90% din timpul petrecut de
cetãþeni pentru a achita taxe ºi
impozite era ocupat tocmai de
aceste 102 taxe.
Rep.: Una dintre problemele
românilor este statul la cozi
pentru a-ºi plãti taxele. Va reuºi
PSD sã gãseascã pentru români
o modalitate de platã cu mai
puþinã birocraþie?
Claudiu Manda: Românii nu
vor mai plãti timbrul de mediu
pentru autovehicule, cele 20 de
taxe de la Registrul Comerþului,
taxele consulare ºi de cetãþenie,
taxa pentru cazierul fiscal, taxe-

le radio-TV, tarifele pentru pierderea sau modificarea actelor
etc. Taxele eliminate în parlament de PSD reprezintã o jumãtate din toate taxele nefiscale
actuale ºi 80% din valoarea lor
totalã. Impactul lor bugetar este
neglijabil, fiind sub 0.1% din
PIB. Dar impactul în viaþa oamenilor va fi unul major. Mai
puþinã birocraþie înseamnã oameni mai productivi, ceea ce se
vede în creºterea PIB-ului. Pânã
la finele anului 2018, românii îºi
vor putea plãti absolut toate taxele ºi impozitele online. Dacã
pânã la aceastã datã nu se va
putea face plata online, atunci
acea taxã/impozit va fi eliminatã. PSD acþioneazã pentru români, în timp ce guvernul Cioloº acþioneazã pentru bãnci ºi
multinaþionale. Bãncile le-au
cerut tehnocraþilor sã conteste la
CCR legea conversiei creditelor
în franci elveþieni la cursul istoric, iar tehnocraþii s-au executat.
Rep.: Social democraþii au
fost acuzaþi cã nu existã suport
bugetar pentru scãderea taxelor. Ce ne puteþi spune despre
acest lucru?
Claudiu Manda: Impactul
bugetar al eliminãrii celor 102
taxe nefiscale este de sub 0,1%,
procent care este acoperit fãrã
probleme din banii rezultaþi din
creºterea economicã prognozatã. Pentru un calcul matematic

Comandat de PSD Dolj. Executat de S.C. INDISCRET MEDIA SRL, CUI 11160007
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exact, vã prezint câteva date.
Taxele cu impact direct asupra
bugetului de stat: taxele consulare - peste 220 mil lei, o parte
din taxele extrajudiciare, taxele MAI, taxa de paºaport suplimentarã etc. - peste 60 mil lei.
Impactul bugetar este sub 0,1%.
Din punct de vedere financiar,
impactul este minim. Impactul
în viaþa oamenilor ºi impactul
pentru clasa de mijloc sunt majore.
Rep.: Este adevãrat cã eliminarea timbrului de mediu blocheazã programe cum este Rabla?
Claudiu Manda: Taxa auto
este o taxã pe care fiecare român ºi-o dorea eliminatã; în
plus, este o taxã pe care ºi Curtea Europeanã de Justiþie a declarat-o ilegalã. Dacã guvernul
Cioloº se opune eliminãrii acestei taxe, atunci se opune unei
decizii a Curþii Europene de
Justiþie. Referitor la fondurile
pentru a acoperi financiar eliminarea acestei taxe, existã
douã soluþii clare pe care PSD
le propune: 1. O creºtere a colectãrii taxelor de cãtre Agenþia
Fondului de Mediu, în special
cele ecologice, pentru cã acum
gradul de colectare este de doar
40%. O creºtere a încasãrii ar
putea aduce în plus AFM-ului
600 mil lei anual; 2. Dacã se
doreºte ca rambursarea timbrului ºi a taxei de mediu sã se facã
în continuare din bugetul AFM,

atunci se poate aloca o sumã
cuprinsã între 2 ºi 4 lei din acciza pe carburanþi, care se încaseazã deja în prezent, fãrã a fi
nevoie de o taxã suplimentarã.
Rep.: Un subiect controversat a fost cel referitor la taxele
de radio-tv. Ce se va întâmpla
cu aceste taxe?
Claudiu Manda: Printr-o
lege clarã, radioul ºi televiziunea publicã vor fi finanþate de
la bugetul de stat cu suma necesarã pentru a-ºi îndeplini rolul de informare a cetãþenilor.
Prin lege, nu prin negocieri, va
fi fixatã o alocare bugetarã mai
consistentã decât cea de acum.
Astfel, în noua lege vor fi alocai de la buget câte 21 RON
pentru radio ºi 34 RON pentru
televiziune. Banii aceºtia vor
proveni de la bugetul public,
indiferent de culoarea politicã
a partidului de la guvernare.
Adevãrul este cã din banii proveniþi din taxele radio-tv, nici
radioul ºi nici televiziunea publicã nu ar putea funcþiona. Soluþia corectã este eliminarea
acestor taxe, susþinerea televiziunii ºi radioului public de la
bugetul de stat, concomitent cu
creºterea performanþei actului
managerial ºi asigurarea transparenþei utilizãrii banului public.
Rep.: Ce ne puteþi spune referitor la comisionul pe care
companiile strãine îl iau pentru facturarea taxei?
Claudiu Manda: Românii
trebuie sã ºtie cã o parte din
banii pe care îi plãtesc la taxã
se duc în comisioane pentru firmele de electricitate care factureazã taxa. Unele comisioane
ajung ºi la 17%. Într-un an, firmele strâng din comisioane
3.900 de miliarde de lei vechi.
Ãsta e miezul scandalului, de
fapt. Din cauza acestor comisioane, avem acum un adevãrat
rãzboi pe eliminarea taxelor radio-tv. Ca sã nu mai existe suspiciuni privind independenþa
editorialã, vom fixa prin lege
plata a 21 de lei pentru Radio ºi
34 de lei pentru TVR, platã aferentã fiecãrui cetãþean. În total,
vorbim despre un buget de 680
de milioane pentru TVR ºi de
420 milioane pentru Radio. Este
mai mult decât au aceste instituþii în prezent. Ce dispare dacã
schimbãm procedurile de finanþare? Dispare comisionul.
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10 „ªcoli profesionale,

ELECTORAL

E

ducaþia trebuie sã fie un
vector de dezvoltare economicã, o investiþie în
viitor ºi nu o simplã cheltuialã
bugetarã, aºa cum este privitã
în acest moment. Scopul final
al actului educaþional este asigurarea unei bunãstãri individuale, condiþie de bazã a unei
societãþi prospere.
Una din marile probleme de
pe piaþa muncii din prezent este
legatã de slaba dezvoltare a ºcolilor profesionale. Desfiinþarea
lor de cãtre fostul ministru PSD,
Ecaterina Andronescu, s-a dovedit a fi un eºec, odatã cu acest
fenomen crescând ºi rata ºomajului în rândul tinerilor.
Reprezentanþii Partidului Naþional Liberal Vâlcea propun
redeschiderea ºcolilor profesionale, având în vedere cerinþele de pe piaþa muncii. Pentru
extinderea ºi dezvoltarea acestora este necesarã înfiinþarea
unor programe de specialitate
cerute de firmele locale, realizarea unui plan de competenþe
pentru formarea profesorilor în
companii, astfel încât sã se familiarizeze cu noile tehnologii.
De asemenea, este nevoie de
stabilirea termenilor de colaborare între ºcoli ºi mediul privat,
pentru schimbarea mentalitãþii
pãrinþilor prin prezentarea avantajelor pe care le pot obþine copiii lor dupã terminarea unei
ºcoli profesionale. Totodatã,
pentru stabilirea ofertei, trebuie þinut cont ºi de solicitãrile
pieþei locale pentru ca tinerii sã
ofere forþa adecvatã de muncã
pentru diverse specializãri.
În acelaºi timp, PNL supune
atenþiei opiniei publice din Vâlcea ºi implementarea tipului de
învãþãmânt profesional dual,
care se organizeazã dupã terminarea celor 10 clase obligatorii,
faþã de învãþãmântul profesional de doi sau trei ani, care se
organizeazã la sfârºitul clasei a
VIII-a, respectiv a IX-a. Organizarea învãþãmântului dual se
face la cererea agenþilor economici. Organizarea, durata, conþinutul programelor de pregãtire ºi modalitãþile de certificare
a pregãtirii profesionale se stabilesc prin consultarea operatorilor economici. Acest tip de sistem este deja implementat cu
succes la nivelul judeþelor Cluj
ºi Braºov. Practic, învãþãmântul
dual oferã absolvenþilor posibilitatea de a intra pe piaþa muncii ºi, în acelaºi timp, de a continua pregãtirea profesionalã la
un nivel superior de calificare.
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învãþãmânt profesional
dual, examene de
admitere diferenþiate”
Pr
opunerile candidaţilor PNL Vâlcea pentr
u
Propunerile
pentru
un sis
tem educaţional moder
n şi echit
abil
sist
modern
echitabil
La nivelul judeþului Vâlcea,
existã investitori interesaþi ºi
forþã de muncã, ceea ce faciliteazã implementarea acestui tip
de învãþãmânt.

De asemenea, candidaþii propuºi de PNL Vâlcea pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie susþin introducerea
examenelor de admitere la licee,

Comandat de Partidul Naþional Liberal – competitor politic,
Cod unic de identificare 11160004,
Tiraj: 1150 ex.

diferenþiate, în funcþie de liceul
pe care îl urmeazã elevul ºi introducerea Bacalaureatului diferenþiat, în funcþie de profilul
liceului, cu acces diferit spre

universitãþi.
Acestea sunt soluþii viabile ce
trebuie implementate, dacã dorim sã avem un sistem educaþional modern ºi echitabil.

Realizat de Miºcoci Marielena Intreprindere Individualã,
www.indiscret.ro

ALDE CÃTRE CITITORII PUBLICAÞIEI INDISCRET

”Putem aduce
Cupa Bunãstãrii
în Bãnie”
Dragi cititori ai
“INDISCRET”

Vã scriu aceste rânduri cu
speranþã ºi încredere.
Cu speranþã cã veþi alege duminicã pe cei care sã vã reprezinte cel mai bine interesele
voastre ºi ale familiilor voastre.
Cu încredere cã veþi alege
ALDE, un partid care ºtie ce
spune ºi face ceea ce spune.
Pentru Dolj votul de duminicã este foarte important: judeþul rãmâne la periferia intereselor guvernamentale sau ocupã
un loc principal pe agenda guvernului.
Pentru România în ansamblu
votul de duminicã este crucial:
rãmânem în faza experimentelor eºuate de tip Boc sau Cioloº
sau mergem cu încredere ºi curaj pe un drum al creºterii economice care sã se vadã în vieþile ºi casele voastre.
România ºi românii meritã
mai mult! Doljul ºi doljenii
meritã mai mult!
Nu mai putem pierde timp cu
improvizaþii ºi cu oameni rupþi
de realitate. Nu mai putem merge pe mâna unora care nici dezvoltare economicã nu fac, nici
protecþie socialã nu fac.
Guvernul Cioloº a avut la dispoziþie un an sã demonstreze ce
poate. Nu a reuºit nimic semnificativ. Pentru Dolj guvernul
acesta nu a miºcat un pai vreme
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de 350 de zile. Incertitudinile
voastre au crescut. Nesiguranþa
voastrã a crescut. Ce mai puteþi
aºtepta bun de la aceºti oameni?!
Trebuie luat taurul de coarne!
Þara trebuie condusã de oameni
care au demonstrat cã sunt în
stare sã facã lucruri bune pentru viaþa comunitãþilor ºi a familiilor de români. Oricine cear zice pe timpul guvernãrii Tãriceanu oamenii au dus-o mai
bine. S-au dublat atunci pensiile ºi salariile. Putem sã le creºtem din nou! S-au creat atunci
600.000 de locuri de muncã.
Putem sã le facem din nou! S-a
alocat pentru prima data 6% din
PIB pentru educaþie. Este obligatoriu sã investim din nou
aceºti bani! S-au redus poverile de pe umerii întreprinzãtorilor români. Trebuie sã mizãm
din nou pe capitalul românesc
ºi sã-l încurajãm cu adevãrat.
Ce ne împiedicã sã alegem
siguranþa, buna guvernare, grija mai mare faþã de viaþa oamenilor?
Vã rog cu respectul cuvenit
sã mergeþi la vot sã nu lãsãm sã
vinã peste þarã din nou urgia
austeritãþii, a tãierilor de salarii
ºi pensii, a îngropãrii firmelor
româneºti, a neîncrederii ºi suspiciunii generalizate. Putem
aduce împreunã Cupa Bunãstãrii în Bãnie!
Vã garantez cã nu veþi regreta votul dumneavoastrã!
Vã mulþumesc pentru alegerea fãcutã!
Al dumneavoastrã,
ION CUPÃ,
Preºedintele ALDE DOLJ

COMANDAT DE ALDE FILIALA DOLJ, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160008
www.indiscret.ro
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Întrunirea Cercului
pastoral-misionar
Mãciuca

C

u binecuvântarea Înalt
preasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în data de
2 decembrie, la Parohia Mamu,
din comuna Mãdulari, Protoieria Drãgãºani, s-au desfãºurat
lucrãrile Cercului pastoral-misionar Mãciuca.
Întrunirea a debutat cu sãvârºirea Tainei Sfântului Maslu,
fiind continuatã prin susþinerea
temei ,,Cultivarea iubirii, a prieteniei ºi a respectului faþã de
aproapele, precum ºi ajutarea
oamenilor nevoiaºi - valori
esenþiale în vederea formãrii tineretului creºtin-ortodox”, de
cãtre Pãrintele Florescu Ilie
Cristian.
În cadrul dezbaterilor au fost
identificate o serie de mijloace

privitoare la susþinerea copiilor
proveniþi din familii aflate în situaþii de risc, în vederea continuãrii studiilor ºi prevenirea
abandonului ºcolar. Totodatã, a
fost reafirmatã ideea ca, în cadrul parteneriatelor dintre ºcolile din comunitãþi ºi parohii, cu
sprijinul autoritãþilor locale, sã
fie continuatã campania de susþinere a copiilor nevoiaºi cu alimente ºi rechizite. La nivelul
cercului pastoral au fost planificate ºi o serie de activitãþi culturale, la care vor participa grupurile de colindãtori din cadrul
parohiilor, acestea urmând sã fie
implicate ºi în organizarea unor
activitãþi cu caracter social la
nivelul fiecãrei comunitãþi.
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.

Publicitate

Publicitate

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.
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Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Gala Teatrului Naþional
Craiova 2016 - Ediþia I
T

Alex CALANGIU ºi mulþi alþi
îndrãgiþi actori ai Naþionalului
craiovean, reuniþi pe scenã în
seara de sâmbãtã, 17 decembrie
2016, pentru a vã oferi spectacolul “O lunã la þarã” de I. S.
Turgheniev, în regia lui Cristi
Juncu.
În cadrul evenimentului, invitaþii vor admira lucrãri de artã
contemporanã ºi pot licita obiecte-surprizã din recuzita unor
spectacole reprezentative ale
Naþionalului Craiovean.
O altã noutate pe care o vom
bifa împreunã în cadrul Galei va
fi acordarea de premii: artiºtilor, jurnaliºtilor ºi partenerilor
de suflet ai TNC, tuturor celor
care au fost alãturi de instituþie
în ultimul an, aducând astfel o
contribuþie semnificativã la promovarea culturii în Cetatea Bãniei. ªi pentru cã ne-am propus
sã þinem cont de preferinþele
publicului, anul acesta vom
anunþa ºi care sunt preferaþii

dumneavoastrã.

Programul
Galei TNC 2016:
18.30 – Primire oaspeþi, expoziþie, cafe-concert în compania artistului Bogdan Uþã
19.30 – Spectacol – Premiera oficialã ”O lunã la þarã”, în
prezenþa criticilor din þarã
21.45 – Gala de premiere a
Prietenilor TNC (presã - presã
scrisã, radio, tv; online – bloggeri, critici de teatru locali ºi
naþionali, parteneri/colaboratori, Cel mai bun actor, Cea mai
bunã actriþã, Premiul pentru
Debut, Premiul pentru cel mai
popular actor / actriþã ºi Premiul
special dedicat actorului Ilie
Gheorghe).
Prezentatori: actorii TNC
Anca Dinu ºi Marian Politic.
22.00 – Cocktail muzical ºi
licitaþie. Muzica asiguratã de un
cvartet & DJ Jerry.

Publicitate

eatrul Naþional “Marin
Sorescu” din Craiova
are bucuria sã anunþe, la
final de 2016, noi proiecte culturale. Dupã un an plin de momente inedite ºi de o înaltã þinutã artisticã, precum Festivalul Internaþional Shakespeare
sau Premiile Europa pentru Teatru, dupã un an în care ne-am
reinventat ºi am redeschis porþile spre culisele teatrului, neam gândit sã rãsplãtim publicul
fidel prin ce ºtim noi mai bine
sã facem: sã jucãm cu pasiune
ºi sã dãruim momente speciale. Conceput ca un eveniment
deosebit, Gala TNC 2016 îºi
propune sã reuneascã ºi sã rãsplãteascã publicul fidel, artiºtii,
partenerii TNC, dar ºi jurnaliºtii care au pus umãrul la promovarea proiectelor instituþiei
noastre.
Pasiunea o veþi trãi alãturi de
actorii Claudiu BLEONÞ, Iulia
COLAN, Tamara POPESCU,

www.indiscret.ro
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etãþenii români pot sã
divorþeze, potrivit legii
civile române, fie apelând la instanþa de judecatã, fie
pe cale administrativã (la ofiþerul de stare civilã), fie prin procedurã notarialã. Codul civil ºi
Codul de procedurã civilã stabilesc clar toate motivele, formele ºi procedurile în care soþii
pot divorþa, precum ºi efectele
desfiinþãrii cãsãtoriei.

Început pozitiv de
decembrie pentru leu

D

opat de victoria neaºteptatã a lui Donald
Trump la preºedinþia
SUA, dolarul american a fost
marele câºtigãtor al lunii trecute, cu o apreciere de 16,6
bani faþã de leu. Creºterea euro
a fost cu puþin peste un ban,
iar a francului elveþian de peste 3,9 bani.
Minivacanþa de douã zile,
prilejuitã de sãrbãtorirea Zilei
Naþionale, a protejat leul de
aversiunea faþã de risc care s-a
manifestat pe pieþele internaþionale, amplificatã pentru
scurt timp de rezultatul referendumului constituþional din
Italia, ºi a determinat deprecierea monedelor din regiune.
Astfel, euro a crescut de la 4,41
la aproape 4,5 zloþi, respectiv
de la 309,6 la 314,6 forinþi.
La noi, cursul euro a scãzut
de la 4,5162, la finalul lunii
trecute, la 4,5027 lei, iar tranzacþiile s-au realizat între 4,50
ºi 4,512 lei, cu închiderea la
4,499 – 4,502 lei.
Evoluþia leului din zilele urmãtoare va continua sã fie influenþatã în principal de factori
externi. Desigur, alegerile parlamentare locale îºi vor pune,
la rândul lor, amprenta pe curs,
investitorii, fie strãini, fie români, preferând sã ia poziþii de
protecþie. În aceste condiþii,
cursul va fluctua între 4,49 ºi
4,52 lei, existând posibilitatea
de creºtere pânã la cel mult
4,54 lei.
Paºii fãcuþi înapoi pe pieþele
internaþionale de dolarul american au produs o scãdere a
cursului de la 4,2616 lei, medie apropiatã de maximul istoric de 4,2659 lei atins în 24
noiembrie, la 4,2303 lei, întro ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 4,198 ºi 4,268 lei.
Media monedei elveþiene,

care s-a depreciat pe pieþele
internaþionale de la 1,074 la
1,082 franci/euro, a scãzut de
la 4,1990 la 4,1705 lei. Scãderea francului este pusã pe
seama faptului cã economia
Elveþiei a stagnat trimestrul
trecut, evoluþie provocatã de
reducerea cererii interne ºi declinul cheltuielilor guvernamentale.
Perechea euro/dolar a avut
o tendinþã ascendentã pe pieþele internaþionale, ea crescând
de la 1,0579 la 1,0690 dolari,
chiar dacã ºomajul din Statele
Unite a coborât luna trecutã la
4,6%, nivel care se mai înregistra în august 2007, înainte
de debutul crizei mondiale. La
finalul perioadei, rezultatele
referendumului italian au produs scãderea euro la un minim
de 1,0506 dolari, nivel care nu
a mai fost atins din martie
2015, când a coborât pânã la
1,0458 dolari.
Dupã trecerea ºocului emoþional, euro ºi-a revenit, urcând pânã la 1,0729 dolari.
Analiºtii explicau aceastã evoluþie prin faptul cã rezultatul
fusese deja luat în calcul de
pieþe, iar votul nu a fost unul
care sã echivaleze cu ieºirea
Italiei din Uniunea Europeanã, implicit din zona euro.
De altfel, conform casei deanalizã IHS Markit, companiile din zona euro au ignorat
riscurile politice, precum Brexit-ul, iar economia a înregistrat luna trecutã cel mai rapid
ritm de creºtere din 2016.
În piaþa specializatã de la
Londra, preþul unciei de aur a
fluctuat între 1.162 ºi 1.189
dolari.

Unde se poate divorþa în instanþã, în UE
Vom începe raportându-ne,
mai întâi, la situaþia României ca
stat membru al UE. La nivelul
legislaþiei europene existã un act
normativ obligatoriu pentru statele membre ºi care conþine anumite prevederi referitoare la divorþ. Regulamentul (CE) nr.
2201/2003 – competenþa, recunoaºterea ºi executarea hotãrârilor judecãtoreºti în materie matrimonialã ºi în materia rãspunderii pãrinteºti este un act normativ menit sã ajute cuplurile internaþionale sã îºi soluþioneze litigiile care implicã mai mult de
o þarã, în ceea ce priveºte divorþul ºi încredinþarea copiilor.
Soþii pot solicita divorþul sau
separarea legalã de comun acord
sau individual, iar acest aspect
este valabil atât pentru România,
cât ºi pentru toate celelalte state
membre ale UE. Cererea de divorþ poate sã fie adresatã, potrivit precizãrilor oferite pe site-ul
oficial al UE, europa.eu, urmãtoarelor instanþe:
- în þara de origine a ambilor
soþi (România);
- în þara unde locuiesc soþii;
- în þara în care aceºtia au locuit împreunã ultima datã, dacã
unul dintre soþi mai locuieºte

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

încã acolo (ne referim aici la
situaþiile în care soþii locuiesc
fiecare în alt stat membru UE);
- în þara în care locuieºte unul
dintre soþi, dacã cererea se înainteazã de comun acord;
- în þara în care locuieºte cel
care introduce cererea de divorþ
în instanþã (alta decât România),
dar numai dacã acesta este cetãþean al þãrii respective sau
dacã a locuit acolo cel puþin ºase
luni înainte de a depune cererea de divorþ;
- în þara în care locuieºte soþul împotriva cãruia se introduce cererea de divorþ.
Dacã fiecare dintre soþi a fãcut în instanþã o cerere de divorþ în state diferite, atunci instanþa competentã sã se pronunþe în privinþa divorþului soþilor
este prima instanþã judecãtoreascã la care s-a depus cererea.
Exemplu practic: Ion, cetãþean
român, este cãsãtorit cu Mary, de
origine irlandezã. Aceºtia s-au
cãsãtorit în România, unde au
locuit împreunã pentru o perioadã de trei ani. Peste ceva timp,
Ion s-a decis sã facã o cerere de
divorþ în România, cu toate cã el
lucreazã în Spania de un an, iar
Mary a rãmas în România. Practic, posibilitãþile de a divorþa sunt
urmãtoarele: Ion poate sã cearã
divorþul în faþa instanþelor române, dacã Mary încã mai este rezidentã în România; el poate sã
solicite divorþul ºi în faþa instanþei spaniole, pentru cã locuieºte
deja acolo de mai bine de ºase
luni; dar divorþul poate sã fie pronunþat fie în România, fie în Spania, dacã vorbim de un divorþ
prin acord comun al soþilor.
Important! Hotãrârile de divorþ pronunþate într-o þarã din
UE sunt recunoscute în celelalte state membre, fãrã necesita-

tea unor proceduri suplimentare. Cu toate acestea, normele
UE privind divorþul (de exemplu, în materie de instanþe competente ºi recunoaºtere) nu se
aplicã în Danemarca.

Divorþul soþilor
în România
Potrivit Codului de procedurã civilã, dacã nici cel care introduce cererea de divorþ ºi nici
soþul nu mai locuiesc în România, ei pot conveni sã introducã
cererea de divorþ la orice judecãtorie din România. În lipsa
unui asemenea acord, cererea
de divorþ este de competenþa
Judecãtoriei Sectorului 5 al
municipiului Bucureºti.
În legãturã cu aceastã prevedere proceduralã, Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) a
pronunþat recent o soluþie de
interpretare legislativã prin care
stabileºte faptul cã acordul cu
privire la alegerea instanþei de
judecatã trebuie sã fie exprimat
expres. Decizia ÎCCJ nr.20/
2016, despre care aflãm dintrun comunicat de presã al Curþii, nu a devenit deocamdatã
obligatorie pentru toate instanþele române, nefiind încã publicatã în Monitorul Oficial.
În orice caz, la divorþ, partenerii trebuie sã ºtie cã rigorile
procesului civil român le impun
sã se înfãþiºeze obligatoriu în
persoanã în faþa judecãtorului.
Dacã cel care a fãcut cererea de
divorþ, adicã reclamantul, nu se
prezintã în instanþã la termenul
de judecatã comunicat, iar lipsa lui este nejustificatã, cererea
sa de divorþ va fi respinsã.
Marius Vicenþiu Coltuc,
avocat

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.

Pe n s i u n e a
Siva

Analiza
cuprinde perioada
29 noiembrie – 5 decembrie

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Cum pot divorþa românii
din strãinãtate?

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.
www.indiscret.ro

de Lucian Pretorian

M

icuþul, dar cochetul
stadion din Ovidiu
avea sã fie gazda
unui derby surprizã al Ligii
I, meci în care se întâlneau
echipele de pe locurile 2 ºi 3.
Douã echipe tinere, douã
echipe crescute parcã pe acelaºi calapod, dar nu în ultimul
rând douã echipe ce au început sã aibã un cuvânt greu de
spus în Liga I.
Privind jocul celor douã
echipe din aceastã prima parte a campionatului, eram convinºi cã vom avea parte de un

www.indiscret.ro

spectacol pe cinste, iar desfãºurarea ulterioarã nu ne-a contrazis cu nimic.
Despre partida în sine nu sunt
multe de spus, atâta doar cã de
aceastã datã a câºtigat Viitorul,
o echipã ce a reuºit sã profite
de fiecare micã inexactitate din
tabãra olteanã. Golurile lui Chiþu (min. 35) ºi Hodorogea (min.
38) au desãvârºit o victorie foarte importantã pentru Viitorul, iar
în tabãra Universitãþii Craiova
au adus o înfrângere ce ar trebui sã îi trezeascã la realitate.
Desfãºurarea meciului a fost
însã umbritã de ieºirile necontrolate ale lui Gicã Hagi, cel ce

avea sã murdãreascã într-un
mod atât de josnic imaginea
unui jucãtor ce nu a fãcut altceva decât sã îºi apere un coleg. Faptul cã ai fost cel mai
mare jucãtor român nu îþi dã
dreptul ca, la nici jumãtate de
orã dupã meci, sã ieºi foarte
mândru în faþa presei ºi sã
strigi vrute ºi nevrute despre
jucãtorul Craiovei, fãrã a
avea însã decena necesarã de
a recunoaºte cã tot acest circ
ieftin a început numai ºi numai de la banca Viitorului.
Nu suntem aici pentru a susþine ieºirea nervoasã a lui
Rambe, dar cu siguranþã putem spune cã reacþiile murdare ºi necontrolate ale unui
fost mare jucãtor, care pânã
în acest moment nu a demonstrat nimic din postura de
antrenor, sunt cu siguranþã
mult mai grave decât gestul
deloc lipsit de fair-play al jucãtorului craiovean.
Lãsând în urmã un meci
foarte disputat, umbrit la final
de atitudinea domnului Hagi,
avem cu toþii puterea sã spunem cã Viitorul a câºtigat meritat în faþa Universitãþii Craiova, dar impresia lãsatã de
ambele echipe ne dã mari speranþe pentru un viitor frumos
al fotbalului românesc.

15

de Virgil Dumitrescu

SPORT

I

Fotbal Vodã
pe catalige

eºitul în lume. Acolo se
vede stofa ºi pe cine stã,
dacã mai e ºi toamnã, dacã
mai e ºi iarnã. Din cinci echipe
româneºti – uitãm asta? –, trei
au cedat Europei ca dupã un
valvârtej electrizant. Agoniseala se va împãrþi punctual la
cinci, astfel cã, vrând-nevrând,
coeficientul de þarã e constrâns
la haine subþiri pe vremea asta.
S-ar mai drege cu o escapadã
la iarbã verde, de dorit cu bis,
între douã nu te plouã. ªanse
credibile de a prinde primãvara europeanã are Astra. Foarte
puþine Steaua, oricât de imprevizibil ar fi sferoidul. La cum
îl plimbã elevii lui Reghecampf, ieºiþi din formã (3-1 cu
Pandurii picã oarecum la þanc),
nu aº paria pe ei. Nu e o irizare
de real înainte de Villarreal. La
cu totul altceva însã raportam
ieºitul în lume. La materialul de
rudã sãracã din campionat. Ne
strânge echipamentul, umblãm
ºontâc, þipãm ca din gurã de
ºarpe cã peticeala e de vinã ºi
totuºi peticim. Astra pentru cã
a vândut jucãtori, Steaua pentru cã a cumpãrat jucãtori, slãbindu-ºi tactic adversarul, nu ºi
fortificându-se pe mãsurã, vezi
impardonabilul 0-0 cu Botoºani, pe teren propriu. Transferurile se înnoadã ºi se deznoadã la FCSB ca în bãtãtura
mamei Omida. Revenind la
Giurgiu, e de neînþeles cum de
rotiþele angrenajului controlat
de ªumudicã funcþioneazã ca
unse cu Austria Viena ºi ruginesc instantaneu cu Dinamo
sau CFR Cluj. Cum de cam-

pioana României se impune în
Europa League, într-o grupã
din care mai fac parte Roma ºi
Viktoria Plzen, pe lângã Austria Viena, însã abia þine piept
unui desfãºurãtor cu echipe
rupte-n spate, apropo de materialul textil intrat la apã. Pe de
o parte e de apreciat pentru ce
joacã afarã, pe de altã parte,
bâjbâind în competiþia internã,
nu convinge, iar Ioan Niculae
nu suflã o vorbã, nici de albã,
nici de neagrã. Pentru a prinde
play-off-ul, acolo unde îi e locul, Astra trebuie sã forþeze
rocada ori cu Dinamo, ori cu
CFR Cluj ºi nu prea se aratã.
La Steaua e puþin invers, ceva
înclinat, ca Turnul din Pisa, cu
Tamaº turist nocturn. Nu e
ameninþatã decât de ridicol în
ce va sã zicã bãtãlia finalã, pe
care Reghecampf încearcã sã-l
evite prin uzmealã de haltere,
ca ºi cum UEFA ºi-a pus în
gând sã se repunã de la tuºã cu
mingea medicinalã. Aut, de
fapt, e spectacolul, Becali însã
nu se sinchiseºte decât de încasarea milioanelor. Tocmai sa îmbogãþit cu o maºinãrie
nouã de tocat fotbaliºti. Iarna
dintre acte îl va prinde aþâþându-ºi pohta. Fotbalul nostru nu
se poate angaja pe douã fronturi mari ºi late, acuºi se repede, acuºi se plictiseºte. Drama
pe care o traverseazã Astra, cu
antrenorui ei, antrenorul anului, nu constituie o premierã.
Dacã se iveºte ºi un al treilea
front, sã nu se ofuscheze herr
Daum, ne umplem ºi mai mult
de ridicol.
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Lia Olguþa Vasilescu: „Craiova
are nevoie de un Guvern PSD!“
Primarul municipiului Craiova ºi, totodatã,
candidatul PSD Dolj care deschide lista pentru
Camera Deputaþilor vorbeºte despre importanþa susþinerii guvernamentale în realizarea
proiectelor din primul sãu mandat. Lia Olguþa
Vasilescu apreciazã cã dezvoltarea oraºului ºi,
de altfel, a României în urmãtorii patru ani
depinde de un rezultat electoral care sã asigure desemnarea unui guvern social-democrat
dupã scrutinul din 11 decembrie.
Reporter: Care este, din
punctul dumneavoastrã de
vedere, miza alegerilor din 11
decembrie?
Lia Olguþa Vasilescu: Alegerile pentru desemnarea noului Legislativ reprezintã o etapã decisivã pentru parcursul
României, fiind punctul culminant al unui întreg an hotãrâtor pentru viitorul nostru.
Anul în care un guvern care
se pretindea tehnocrat ºi apolitic a dovedit cã nu este nici
una, nici alta ºi, cu girul direct al PNL, a scos þara de pe
traiectoria corectã pe care o
aºezase Cabinetul Victor Ponta ºi a împins-o cãtre dezastru.
Suntem chemaþi, la 11 decembrie, sã repunem România
pe fãgaºul normalitãþii, al dezvoltãrii, sã le redãm românilor încrederea în viitor.
Primul pas a fost fãcut în
iunie, atunci când românii au
decis cã Partidul Social Democrat este cel mai bun pentru a-i reprezenta pe toate palierele administraþiei locale, de
la consilii locale ºi judeþene la
primari ºi preºedinþi.
Am ales atunci echipe care
ºtiu ºi doresc sã lucreze în beneficiul comunitãþilor, dar care
au nevoie ºi de un Guvern
PSD, care sã le susþinã iniþiativele ºi sã îºi ofere ajutorul în
realizarea proiectelor importante.
Rep.: Cât de mult conteazã
susþinerea pe care Executivul
o poate acorda autoritãþilor
publice locale?
L.O.V.: Cele mai multe dintre lucrurile pe care le-am realizat în primul meu mandat
de primar al municipiului Craiova, principalele proiecte care
au transformat imaginea oraºului nostru, fie cã vorbim despre construirea celui mai
modern stadion de fotbal, despre cel mai frumos centru istoric sau despre atragerea ma-

rilor investitori, au fost posibile
pentru cã am primit sprijinul
Guvernului Victor Ponta.
Este ºi motivul pentru care, la
alegerile parlamentare, PSD
Dolj vine în faþa alegãtorilor cu
o echipã în care se regãsesc foarte multe persoane cu experienþã
în administraþie, oameni care au
fost mereu aproape de cetãþeni,
care cunosc foarte bine aºteptãrile cetãþenilor. Sunt oameni
care ºtiu foarte bine ce modificãri legislative sunt necesare, în
perioada urmãtoare, pentru a
scoate administraþia din blocajul în care a aruncat-o guvernul
PNL condus de Julien Cioloº.
Rep.: Care consideraþi cã
sunt principalele elemente ce diferenþiazã Partidul Social Democrat de celelalte formaþiuni
politice participante la alegerile pentru Senat ºi Camera Deputaþilor?
L.O.V.: Ceea ce detaºeazã în
mod categoric PSD de competitorii sãi este faptul cã noi ne
prezentãm în faþa alegãtorilor cu
un program de guvernare viabil,
elaborat în mod profesionist, cu
specialiºti în fiecare dintre domeniile majore pe care le abordeazã; un program care se subordoneazã unei singure idei:
aceea de a creºte nivelul de trai
al românilor, pentru a-i aduce pe
cât mai mulþi dintre ei în clasa
de mijloc.
În felul acesta, suntem singurii care pot veni în faþa electoratului cu fruntea sus ºi care pot
spune: „Iatã, acestea sunt lucrurile bune pe care le-am fãcut“ pentru cã PSD este partidul care
a ºtiut sã genereze creºtere economicã de fiecare datã când a
guvernat România - „ºi acestea
sunt lucrurile pe care vrem, ºtim
ºi putem sã le facem în urmãtorii patru ani“.
Doar dacã ne referim la mandatul Guvernului Victor Ponta,
oamenii îºi amintesc foarte bine
cã am reuºit sã reîntregim ºi sã
creºtem salariile, sã majorãm

pensiile, sã redeschidem spitalele închise, sã modernizãm
unitãþi de învãþãmânt, sã sprijinim agricultorii, sã relaxãm
fiscalitatea. Altfel spus, am fãcut ca aceastã creºtere economicã pe care o înregistra România sã nu rãmânã la nivel de
indicatori statistici, ci sã producã efecte pe care fiecare român sã le simtã, în bugetul personal, în condiþiile de viaþã.
Acelaºi lucru îl vom face ºi
în continuare. De aceea, programul nostru de guvernare include o solidã componentã economicã, prin care venim cu soluþii pentru a stimula evoluþia
pozitivã a þãrii, soluþii precum
crearea Fondului Suveran de
Dezvoltare ºi Investiþii, Programul „România Start-up Nation“, soluþii precum debirocratizarea ºi reducerea fiscalitãþii, pentru atragerea
investiþiilor ºi crearea
locurilor de muncã.
Totodatã, el conþine
ºi un pachet de mãsuri prin care ducem aceste beneficii mai departe,
cãtre români, prin
creºterea salariilor ºi a pensiilor
ºi prin reducerea
impozitelor pe
venituri.
Rep.: Un mesaj cãtre craioveni, în perspectiva scrutinului din 11 decembrie?
L.O.V.: Craiova are nevoie
de un Guvern
PSD pentru a-ºi
continua parcursul
pozitiv din ultimii ani. Judeþul Dolj ºi România au
nevoie de un guvern social-democrat pentru a
garanta dezvoltarea
în urmãtorii patru
ani. Vã mulþumesc
pentru încrederea
pe care ne-aþi acordat-o la scrutinul
din iunie. Vã
chem, încã o datã,
sã ne fiþi alãturi, la
alegerile din 11 decembrie, ºi sã votaþi candidaþii PSD
pentru Camera Deputaþilor ºi Senat!
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