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ADMINISTRAÞIE

Municipalitatea craioveanã externalizeazã
asistenþa socialã ºi
face loc pentru un lot
nou de portãrei
de Nicuºor Fota

A

paratul municipal va fi
reorganizat la finalul
acestui an printr-un proiect aflat pe ordinea de zi a ultimei ºedinþe de consiliu local din
2016. Potrivit documentului
aflat în mapa aleºilor locali, actuala Direcþie de administraþie
publicã ºi asistenþã socialã va
înceta sã existe. În locul acesteia va fi înfiinþatã o nouã Direcþie publicã comunitarã de asistenþã socialã, instituþie cu personalitate juridicã sub autoritatea primãriei. În acest mod, edilii îºi elibereazã câteva zeci de
locuri din organigramã, pe care
le vor ocupate în marea lor majoritate cu noi funcþionari ai
Direcþiei de impozite ºi taxe,
dupã cum prevede un alt pro-

iect de hotãrâre aflat pe ordinea
de zi a ºedinþei din 15 decembrie a Consiliului Local Municipal.
Potrivit documentaþiei întocmite de angajaþii municipalitãþii, „noul serviciu public denumit „Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova” se înfiinþeazã prin reorganizarea Direcþiei administraþie publicã ºi
asistenþã socialã, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova,
în serviciu public cu personalitate juridicã, cu preluarea
structurilor funcþionale ºi a personalului de specialitate cu
atribuþii de asistenþã socialã.
Serviciul public va funcþiona în
temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Legii asistenþei sociale nr. 292/
2011, cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare ºi Hotãrârii
Guvernului României nr. 90/
2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a serviciului
public de asistenþã socialã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Direcþia publicã comunitarã de asistenþã socialã a
municipiului Craiova va funcþiona ca serviciu public cu personalitate juridicã în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova ºi va avea ca
obiect de activitate acordarea
de prestaþii sociale ºi servicii
sociale cu caracter primar ºi
specializate”.

Direcþie nouã
în domeniul
asistenþei sociale

Ajutaþi-o pe Gabriela!

E

va Gabriela este un copil care, pânã în urmã
cu trei luni, a fost perfect sãnãtos. Într-o zi, însã, toate s-au schimbat... A ajuns la
Spitalul “Marie Curie” din Bucureºti cu sindrom hemolitic
uremic. La vârsta de un an, a
fost supusã mai multor intervenþii chirurgicale, însã, din
pãcate, boala a generat complicaþii grave la nivel neurologic.
Diagnosticatã cu sindrom distonic sever, encefalopatie secundarã, generatã de acest sindrom hemolotic uremic ºi nefropatie secundarã, micuþa Ga14 - 20 decembrie 2016

briela are nevoie de recuperare neuropsihomotorie susþinutã. Pãrinþii micuþei nu se opresc
aici, ei vor apela ºi la alte terapii complementare pentru a
ajuta recuperarea acesteia.
Cine doreºte sã o ajute, o
poate face în contul:
RO43 INGB 0000 9999
0556 0371
deschis în LEI pe numele
POPESCU EVA - GABRIELA
RO39 INGB 0000 9999
0142 1259
deschis în EUR pe numele
Popescu Mihai - Daniel

Din fosta Direcþie de administraþie publicã ºi asistenþã socialã, Serviciul de administraþie
publicã va trece în subordinea
secretarului municipiului Craiova, iar cel de protecþie civilã în
subordinea primarului, restul
serviciilor, birourilor ºi compartimentelor urmând a face parte
din noua structurã. Direcþia
nou- înfiinþatã va avea printre
atribuþii: identificarea nevoii
sociale individuale, familiale ºi
de grup; informarea despre
drepturi ºi obligaþii; mãsuri ºi
acþiuni de conºtientizare ºi sensibilizare socialã; consiliere socialã ºi juridicã; îngrijire sociomedicalã de naturã socialã (servicii de bazã ºi suport); alocaþii
familiale; alocaþii de stat; alo-

caþii complementare; alocaþii de
susþinere pentru familia monoparentalã; indemnizaþia pentru
creºterea copilului; venitul minim garantat; gratuitatea transportului urban cu mijloace de
transport în comun cuvenitã
persoanelor cu handicap accentuat ºi grav, precum ºi pentru
asistenþii personali sau însoþitorii acestora; indemnizaþia cuvenitã pãrinþilor sau reprezentanþilor legali ai copilului cu handicap grav, precum ºi adultului
cu handicap grav sau reprezentantului sãu legal. „Organigrama Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova va cuprinde
un numãr total de 46 posturi
structurate astfel: 45 funcþii publice, din care 3 funcþii publice
de conducere ºi 42 funcþii publice de execuþie, precum ºi 1
funcþie contractualã de execuþie”, se aratã în raportul anexat
proiectului de hotãrâre.

41 de posturi noi
la Patrimoniu ºi DIT
În urma reorganizãrii, edilii
elibereazã un numãr de 41 de
posturi în organigrama municipalã, plafonatã la un numãr
maxim de 614 posturi. „Având
în vedere faptul cã se propune
înfiinþarea Serviciului Public de
Asistenþã Socialã, instituþie publicã cu personalitate juridicã,
aflatã sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, denumitã Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova,

începând cu data de 01.01.2017,
precum ºi preluarea personalului care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul Direcþiei Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã, din aparatul de specialitate
al primarului municipiului Craiova, respectiv director executiv, Serviciul Stabilire ajutor
social ºi protecþie socialã, Compartimentul Centrul social comunitar, politici de asistenþã
socialã ºi parteneriate ºi Biroul
Alocaþii, indemnizaþii, ajutoare
încãlzire locuinþe, cele 41
posturi rezultate în urma reorganizãrii Direcþiei Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã
vor fi distribuite cãtre unele
structuri funcþionale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova”,
se aratã în raportul întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova.
Douã dintre direcþiile actuale
din aparatul primãriei vor absorbi surplusul de posturi, principala beneficiarã fiind Direcþia de impozite ºi taxe a Primãriei Craiova. Astfel, potrivit proiectului de modificare a organigramei municipale, se propune
înfiinþarea, în cadrul Serviciului patrimoniu, Direcþia patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, a 8 funcþii publice
de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad profesional
debutant, precum ºi înfiinþarea,
în cadrul Direcþiei impozite ºi
taxe, a 33 funcþii publice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant.
www.indiscret.ro
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SPECIAL
ra Deputaþilor ºi 6,37% la Senat, rezultat peste cel înregistrat
de partidul lui Cãlin Popescu Tãriceanu la nivel naþional. În
ciuda aºteptãrilor conducerii filialei, care înainte de campania
electoralã vorbea de un scor din
douã cifre ºi trei mandate de
parlamentari, liberal-democraþii
doljeni vor trimite un singur om
în Parlament. Nu este vorba
despre ex-pesedistul Florea
„Icã“ Voinea, care, în pofida
unui scor neaºteptat de mare
obþinut la nivelul municipiului
Craiova, a pierdut cursa redistribuirii, ci despre preºedintele
filialei, Ion Cupã, cel care a ocupat poziþia întâi pe lista pentru
Camera Deputaþilor.

Surpriza USR
Claudiu Manda

Ionuþ Stroe
Stroe
Ionuþ

Adrian Claudiu
Adrian
Claudiu Prâsnel
Prâsnel
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Aºa dupã cum conducerea filialei se aºtepta
încã dinaintea debutului campaniei electorale,
PSD Dolj a obþinut un scor record la alegerile
din 11 decembrie. Mai exact, social-democraþii
au strâns peste 60% din voturile exprimate, atât
la Camera Deputaþilor, cât ºi la Senat. Graþie
acestui rezultat, unul apropiat chiar de cel
înregistrat de USL în urmã cu patru ani, organizaþiei conduse de Claudiu Manda îi revin 9
mandate din totatul celor 14 alocate judeþului
Dolj. Astfel, social-democraþii vor avea ºase
deputaþi ºi trei senatori în viitorul Legislativ,
adicã de trei ori mai mulþi parlamentari decât
adversarii de la PNL.
de Dan Olteanu

U

na dintre cele mai puternice organizaþii din
þarã, PSD Dolj ºi-a respectat din nou blazonul ºi a livrat una dintre cele mai impresionante victorii politice din ultimii ani. O victorie considerawww.indiscret.ro

tã drept „istoricã“ dacã ne gândim cã social-democraþii au obþinut 61,16% din voturi la Camera Deputaþilor ºi 60,36% la
Senat. De menþionat este ºi faptul cã, spre deosebire de alþi ani,
atunci când au mers alãturi de
UNPR, PNL sau PC, pesediºtii
doljeni s-au prezentat singuri în
faþa electoratului. În urma aces-

tui rezultat, pesediºtilor le revin
ºase mandate de deputaþi din
cele zece ºi douã mandate de senatori dintr-un total de patru.
Acestora din urmã li se va mai
adãuga însã un al treilea mandat de senator pe care PSD Dolj
îl va obþine în urma redistribuirii. Astfel, din noul Legislativ
vor face parte Lia Olguþa Vasilescu, Ion Cãlin, Alina Tãnãsescu, Alexandra Presurã, Florinel
Stancu ºi Eliza Peþa la Camera
Deputaþilor, în vreme ce în Senat vor merge Claudiu Manda,
Radu Preda ºi Lavinia Craioveanu.

de procente, peneliºtii au obþinut abia 17,39% la Camera Deputaþilor ºi 17,8% la Senat, situându-se sub scorul înregistrat
de PNL la nivel naþional. Tocmai din acest motiv, dupã prima distribuire a mandatelor,
PNL a obþinut un singur mandat de deputat, la care se vor
adãuga încã unul de deputat
plus unul de senator, obþinute la
redistribuire. Aºa se face cã, din
partea PNL Dolj, în viitorul Parlament vor merge Nicolae Giugea ºi Ionuþ Stroe în Camera
Deputaþilor ºi Mario Ovidiu
Oprea la Senat.

Liberalii doljeni,
Nu e Icã, ci Cupã
La nivelul judeþului, locul al
rezultat dezamãgitor treilea
a revenit ALDE, organiDacã PSD aproape cã a repetat scorul USL din 2012, liberalii doljeni s-au întors la scorul lor tradiþional, cel de dinainte de unirea cu PDL. Astfel, deºi
sperau la un rezultat de peste 30

zaþia condusã de Ion Cupã reuºind sã-ºi consolideze scorul
obþinut la alegerile locale din
luna iunie. Astfel, ALDE a obþinut 5,52% din voturi la Came-

De departe cea mai mare surprizã a venit din partea USR
Dolj, organizaþie nou-înfiinþatã
ºi care, exceptând tradiþionalele afiºe electorale, a lipsit aproape cu desãvârºire din peisaj în
aceastã campanie. Chiar ºi-aºa,
oamenii lui Nicuºor Dan au obþinut 5,25% din voturi la Camera Deputaþilor ºi 5,37% la Senat. Astfel, deºi mai toate pariurile mergeau spre PMP, este
aproape sigur cã USR Dolj va
trimite un deputat în viitorul
Legislativ. Este vorba despre
Adrian Claudiu Prâsnel, absolvent al MIT (Massachusetts Institute of Technology), un tânãr
proaspãt intrat în politicã ºi care
a declarat cã, dacã va ajunge
parlamentar, îºi doreºte sã facã
parte din Comisia pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport.

„Bãsiºtii“ au rãmas
pe dinafarã
În ciuda unui optimism nejustificat afiºat la începutul campaniei electorale, reprezentanþii
PMP Dolj au ratat ºansa de a
trimite pe cineva în Parlament.
Astfel, în urma unei campanii ºterse, prea puþin vizibilã în
raport cu aºteptãrile, oamenii lui
Traian Bãsescu au obþinut 5,1%
din voturi la Camera Deputaþilor ºi de 4,89% la Senat. Prea
puþin pentru a putea spera la
obþinerea vreunui mandat în
urma redistribuirii.
Conform datelor Biroului
Electoral Central, în Dolj s-a
înregistrat o prezenþã la vot de
45,06%, adicã 260.439 de voturi din numãrul celor înscriºi
pe liste, mult peste media naþionalã, care a fost de 39,49%.
14 - 20 decembrie 2016
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ACTUALITATE
Avocaþii Anei Maria
Pãtru încearcã sã o
scape de puºcãrie
invocând cã în 2017 ar
fi urmat sã câºtige”
preºedinþia mondialã”
a instituþiilor electorale

ªefa AEP rãmâne
în arest, judecãtorii,
insensibili la
faima ei globalã
de Marielena Popa

F

Acuzatã de trei
infracþiuni de trafic
de influenþã ºi de
douã infracþiuni de
spãlare de bani
Ana Maria Pãtru a fost arestatã preventiv în dosarul în care
este acuzatã de sãvârºirea a trei
infracþiuni de trafic de influenþã ºi a douã infracþiuni de spãlare de bani. Ea a recunoscut,
atât în faþa procurorilor DNA
Ploieºti, cât ºi în faþa instanþei
de judecatã, cã a primit un apartament ºi o maºinã ºi a declarat
cã regretã sincer faptele. Anterior, în faþa instanþei de la Curtea de Apel Ploieºti, unul dintre
avocaþii Anei Maria Pãtru a în-

cercat sã îi înduplece pe judecãtori, motivând cã în anul 2017
ea ar fi urmat sã câºtige”preºedinþia mondialã” a instituþiilor
electorale. (…) Precizeazã cã
inculpata este o femeie puternicã, (...) care a reuºit sã creascã
prestigiul unei instituþii ºi care
în 2017 ar fi urmat sã câºtige
preºedinþia mondialã a tot ceea
ce înseamnã instituþii electorale la nivel internaþional, o femeie care a fost votatã de 600 de
oameni din toatã lumea sã reprezinte România. Este adevãrat cã Parchetul a întors aceste
merite împotriva inculpatei,
spunând cã o asemenea persoanã ºi cu un asemenea prestigiu,
care urma sã angajeze România
la nivel internaþional, cu atât
mai mult ar trebui arestatã preventiv ca sã înþeleagã societatea cã nicio faptã nu trebuie sã
rãmânã nepedepsitã”, a arãtat
avocatul, conform motivãrii instanþei.

Publicitate

ostul preºedinte al Autoritãþii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria
Pãtru, rãmâne în arest pentru
încã 30 de zile, au decis marþi,
13 decembrie, magistraþii Tribunalului Prahova. „În baza disp
art. 236 Cod proc. penalã, admite propunerea formulatã de
Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie –
D.N.A. – Serviciul Teritorial
Ploieºti, ºi în consecinþã: Dispune prelungirea arestãrii preventive a inculpatei PÃTRU
ANA-MARIA, în prezent aflatã în Centrul de reþinere ºi arest
preventiv din cadrul I.P.J. Prahova, pe o perioadã de 30 zile,
începând cu data de 16.12.2016
ºi pânã la data de 14.01.2017
inclusiv. În baza art. 275 alin.3
Cod proc. penalã, cheltuielile
judiciare avansate de cãtre stat
rãmân în sarcina acestuia. Cu

drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la comunicare. Cercetatã ºi pronunþatã în camera
de consiliu azi, 13.12.2016”, se
aratã în Soluþia pe scurt.

„Înþelegem cã votul
primit ne determinã
sã tratãm cu cea mai
mare responsabilitate
perioada ce va urma”

7 - 13 decembrie 2016

„PSD a obþinut ºi în judeþul Vâlcea un rezultat istoric, cu o creºtere importantã a numãrului de voturi directe, comparativ cu alegerile locale.
Am câºtigat în toate oraºele ºi municipiile cu procente importante, unele
chiar spectaculoase, la fel ºi
în comunele judeþului Vâlcea.
Rezultatul obþinut este
unul care ne onoreazã ºi
vreau sã le spun vâlcenilor cã
noi rãmânem aproape de oameni ºi cã înþelegem cã votul primit din partea vâlcenilor este unul care ne determinã sã tratãm cu cea mai
mare responsabilitate perioada ce va urma.
Vreau sã le mulþumesc vâlcenilor pentru prezenþa la
vot, dar ºi pentru cã au ales
echipa PSD, precum ºi pentru modul deosebit de cald cu
care ne-au întâmpinat pe parcursul acestei campanii electorale.
Sunt onorat cã l-am avut
alãturi în aceastã campanie
electoralã pe Mircia Gutãu,
primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, cãruia þin sã-i
mulþumesc ºi vreau sã îi asigur pe vâlceni cã atât eu cât
ºi Mircia Gutãu ne þinem cuvântul ºi ne dorim ca în anii
ce vor urma împreunã sã
construim pentru îmbunãtãþirea vieþii cetãþenilor judeþului Vâlcea.
Primarilor noºtri, preºedinþilor de organizaþii, aleºilor locali, membrilor PSD

Vâlcea, militanþilor, simpatizanþilor ºi partenerilor noºtri le
adresez, de asemenea, mulþumirile mele pentru fiecare minut
din viaþa lor acordat PSD.
Mulþumesc entuziastei ºi frumoasei echipe tehnice, care a
dus greul organizatoric în aceastã campanie ºi le spun cã sunt
onorat cã am lucrat ºi cã lucrez
alãturi de ei, într-un efort onest
de a le arãta vâlcenilor cã ÎNDRÃZNEªTE SÃ CREZI ÎN
ROMÂNIA este o stare de spirit ºi cã PSD va lucra pentru binele judeþului Vâlcea.
Candidaþilor noºtri le mulþumesc pentru modul în care s-au
prezentat în aceastã campanie
electoralã ºi pentru faptul cã au
înþeles ºi au acþionat sub semnul celor TREI TRANDAFIRI, în fiecare zi, în toate întâlnirile cu cetãþenii judeþului
Vâlcea.
Dragi prieteni,
Provocarea pentru noi abia
începe, pentru cã PSD trebuie
sã dea acestei þãri Guvernul care
sã aducã liniºte în þarã ºi sã ia
mãsuri pentru binele tuturor românilor.
Închei prin a le transmite, încã
o datã, vâlcenilor toatã preþuirea mea ºi vreau sã-i asigur cã
voi acþiona numai în logica
binelui pentru dezvoltarea ºi
modernizarea judeþului Vâlcea, alãturi de toþi aleºii ºi reprezentanþii oamenilor de la nivelul administraþiei judeþului
Vâlcea.”
Constantin Rãdulescu,
preºedinte PSD Vâlcea

www.indiscret.ro

Vâlcea: PSD, 55%, patru 5
parlamentari din opt

SPECIAL

de Marielena Popa

P

artidul Social Democrat
(PSD) a câºtigat net alegerile parlamentare din
judeþul Vâlcea, la o distanþã de
circa 93.500 de voturi, de Partidul Naþional Liberal (PNL). Învingãtori cu 55,04 %, social democraþii au obþinut, din primul
foc, trei deputaþi ºi un senator, din
totalul de ºase mandate la Camera Deputaþilor ºi douã la Senat.
Cu 19,37%, PNL a reuºit numai
un mandat de deputat, însã cu
ºanse, dupã redistribuire, la unul
de senator. ALDE Vâlcea, clasatã pe locul al treilea, ar putea avea,
dupã redistribuire, un loc în Camera Deputaþilor. Surpriza competiþiei este Uniunea Salvaþi România (USR), care, dupã toate
probabilitãþile, reuºeºte un mandat în Camera Deputaþilor. Pe listele electorale din judeþul Vâlcea
au fost înscriºi 334.725 de alegãtori, iar duminicã prezenþa la vot
a fost de 40,99%.
Rezultatele obþinute de principalii competitori:
CAMERA DEPUTAÞILOR
PSD: 54,82% – 71. 871 voturi
PNL: 19,11% – 25.057 voturi
ALDE: 6,61% – 8673 voturi
USR: 5,30% – 6.956 voturi
PMP: 3,86% – 5.066 voturi
Candidat Independent Romeo
Rãdulescu: 2% - 2.632 voturi
Candidat Independent Dumitru
Nicu Cornoiu: 0,64% - 843 voturi
SENAT
PSD: 55,27% – 72.460 voturi
PNL: 19,63% – 25.737 voturi
ALDE: 7,21% – 9.459 voturi
USR: 5,49% – 7.209 voturi
PMP: 3,89% - 5.107 voturi
Patru mandate la Camera Deputaþilor ºi unul la Senat au fost
deja „adjudecate”. Dupã redistribuire, când ºanse mari au PNL,
ALDE ºi USR, parlamentarii judeþului Vâlcea ar putea fi:

Şanse la r
edis
tribuir
e: PNL, ALDE, USR
redis
edistribuir
tribuire:
Naþional Liberal
60 de ani, inginer, cãsãtorit
z Universitatea Tehnicã
“Gheorghe Asachi” din Iaºi,
promoþia 1982;
z fost consilier judeþean;
z fost vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Vâlcea;
z administreazã SC Minet
SA.

Camera Deputaþilor:
1. Vasile Cocoº - Partidul
Social Democrat
63 de ani, cãsãtorit, economist, expert contabil
z CECCAR Bucureºti - Expert contabil, expert evaluator
- Contabilitate, Fiscalitate,
Drept comercial, Expertizã
contabilã;
z Universitatea Timiºoara,
Facultatea de ªtiinþe Economice - Contabilitate, Finane, Statisticã, Informaticã, Analizã
economico – financiarã, Marketing;

z Preºedinte Filiala Vâlcea
- Corpul Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din
România (CECCAR); Preºedinte Filiala Vâlcea - Consiliul
Naþional al Întreprinderilor
Private Mici ºi Mijlocii din
România (CNIPMMR).
2. Daniela Oteºanu - Partidul Social Democrat
53 de ani, cãsãtoritã, economist
z Academia de Studii Economice - Facultatea Finanþe Contabilitate;
z Masterat în Management Secþia Buisness Management Facultatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea;
z SC BN SIND BALNEO
TURISM SRL – Sucursala Bãile Govora - Responsabil Management Integrat

31 de ani, necãsãtorit, jurist,
economist
z Licenþiat în ºtiinþe juridice – Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Administrative;
z Licenþiat în ºtiinþe economice – Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova;
z În prezent, preºedinte
CAR Central Râmnicu Vâlcea.

z Secretar al Camerei Deputaþilor din anul 2012;
z 2007-2008 - Vicepreºedinte CJ Vâlcea;
z 2004-2008 - Consilier
Judeþean CJ Vâlcea;
z 2000-2004 - Consilier
Judeþean CJ Vâlcea.
ªanse la redistribuire:
5. Dumitru Lovin –
ALDE
65 de ani, inginer agronom,
cãsãtorit, preºedinte al ALDE
Vâlcea
z Absolvent al Universitãþii Craiova, promoþia 1972;
z Ex-director al Direcþiei
Agricole Vâlcea;
z Fost fotbalist de performanþã.

3. Ovidiu ªtefan Popa Partidul Social Democrat

4. Cristian Buican - Partidul Naþional Liberal
50 de ani, necãsãtorit, profesor de matematicã, preºedinte al PNL Vâlcea
z 2007: Diplomã de Licenþã, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Matematicã – Informaticã;
z 1989: Diplomã de absolvire, Universitatea din Timiºoara, Facultatea de ªtiinþe ale
Naturii;
z Deputat din anul 2008;

Bogdan Constantin Matei

Vasile Cocoº

Daniela Oteºanu

Ovidiu ªtefan Popa

Romulus Bulacu

Cristian Buican

Dumitru Lovin

Andrei Florin Gheorghiu

6. Andrei Florin Gheorghiu – Uniunea Salvaþi România
Economist, cãsãtorit, 31 de
ani
z Absolvent al Universitãþii Cre’tine ”Dimitrie Cantemir” - Bucureºti, promoþia
2010;
z specialist în vânzãri.

Senat
1. Bogdan Constantin Matei
- Partidul Social Democrat
36 de ani, profesor de sport,
cãsãtorit
z Facultatea de Educaþie fizicã ºi Management în sport – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
z Inspector ªcolar – Inspectoratul Judeþean Vâlcea.
ªanse la redistribuire:
2. Romulus Bulacu - Partidul
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

de Virgil Dumitrescu

Marea mutã” vorbeºte
pe dedesubt

N

u face nimeni apologia
absenteismului în alegeri. Ideal era ca oamenii sã fi dat curs parlamentarelor de duminica trecutã
pânã la ultimul din lungul ºir
figurând
în
scripte:
18.263.875. Ideal inept, pentru cã nicãieri aºa ceva nu se
întâmplã. La 11 decembrie,
românii au ieºit la vot în proporþie de 40 la sutã, o medie
cvasieuropeanã. Toþi aceºtia or
fi având motive s-o facã, pe
baza promisiunilor ºi credibilitãþii partidelor, uniunilor ºi
candidaþilor independenþi.
Peste 11 milioane de cetãþeni
cu drept de vot au catadicsit sãi trateze cu flit pe politicieni.
Nu politicienii înºiºi, de bunã
voie, au clamat stringenta necesitate a schimbãrii clasei
politice, de bunã ce este? L-am
auzit pe preºedintele þãrii cã a
votat pentru bunãstare; pe un
bãtrân liberal cã þara e la rãspântie; pe cineva cu ”vederi”
cã mai nimic din ceea ce partidul câºtigãtor a fluturat în campanie nu se va concretiza. Poate cã acele 11 milioane de cetãþeni lipsã la apel tocmai de
asta, din apriorism, au întors
spatele trâmbiþatului conclav.
Aº fi curios sã aflu partidul pe
care Iohannis a pus ºtampilasimbol a bunãstãrii noastre
mult cãutate ºi dacã opþiunea
de duminicã mai produce efecte ºi luni. Unde a stat bunãstarea ascunsã ºi unde partidul?!
Aº fi curios sã ºtiu cum rezolvãm ”rãspântia” din spleenul
secular al domnului Quintus,
fiindcã în România n-a existat

SC APAVIL SA a desfãºurat sãptãmâna trecutã o serie de
activitãþi în municipiul Drãgãºani ºi în comuna Prundeni.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate douã avarii la
reþeaua de apã pe strãzile Cãprioarei ºi Pandurilor la bl. H.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord ale scãrilor
de bloc, subsolurile blocurilor,
rigole ºi guri de scurgere;
- s-a verificat ºi spãlat canalizarea pe strãzile Progresului ºi
Ciºmelei;
- s-au curãþat ºi s-au decojit
de vopsea echipamentele (pompe, motoare ºi conducte din sala
veche STAP Nr. 1);
- s-au executat lucrãri de racordare la canalizare pentru
ºcoala Bârsanu;
- s-a verificat ºi s-a refãcut

sondaj pe care inervievaþii sã
nu-l fi amprentat cu nãduf: ”direcþie greºitã”. Pe 11 decembrie, a ieºit câºtigãtor Partidul
Social Democrat. A pierdut la
scor Partidul Naþional Liberal.
Îmi permit sã afirm cã nu avem
de-a face cu un singur PSD, ci
cu variabile PSD, ca ale oricãrei alte formaþiuni politice.
Dupã cum, în percepþia generalã, existã nu o unicã ºi inflexionarã Românie, ci câte vreþi:
a celor ce se zbat pentru fiecare leuþ de pe o zi pe alta, a celor ce aruncã pe fereastrã cu
milioanele. O Românie a medicilor, a dascãlilor ºi a oamenilor de culturã, o Românie a
suferinzilor ºi analfabeþilor. A
oamenilor oneºti, dar ºi a leprelor patentate. A vârî totul
într-o oalã sub presiune spre a
obþine aceeaºi fierturã socialã
e o eroare (apropo: legitimitatea nu se cerºeºte!). Credeþi cã
de la Caragiale încoace s-a
schimbat ceva? ªi ce incrimina Caragiale: ”Enteresul ºi
numai enteresul!” De 27 de
ani, cu fiecare val mãturãtor,
ni se promite marea cu sarea.
Astãzi, pânã ºi sarea ne vine
din import. Am rãmas uimit sã
aud cã Ion Iliescu a votat pentru pace. Pacea lui Dragnea,
ce-o mai fi ºi asta, fiindcã nu
cutez a-mi imagina cã a umplut-o de tuº ca parfumul pe
Alina Gorghiu, sorã de cruce,
pe dreapta, cu fostul, deja, premier. Cum rãmâne, atunci, cu
”marea mutã”? Aºa vorbeºte
ea, pe dedesubt. Dã din mâini,
fãrã s-o apuce careva de încheieturã.
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Redactori-ºefi adjuncþi:
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Secretar de Redacþie:
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Director Marketing Publicitate:
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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

APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite 29 de apo-

metre la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct
de vedere metrologic sau erau
deteriorate.
ASISTENÞÃ TEHNICÃ. A
fost asiguratã în continuare asistenþã tehnicã la Staþiile de apã
nr. 1 Rudari ºi nr. 2 Olt, precum
ºi la Staþia de Epurare Drãgãºani, cu ocazia efectuãrii lucrãrilor care privesc “Extinderea ºi
reabilitarea reþelelor de apã ºi
apã uzatã în aglomerarea Drãgãºani”, din cadrul proiectului
“Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã
în judeþul Vâlcea”.
PROBLEME DEOSEBITE. S-au continuat lucrãrile
pentru realizarea contorizãrii
scãrilor de bloc, montându-se
un numãr de 10 cãmine de apometru.

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

acostamentul la blocurile unde
s-au montat cãmine de apometru;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
toate staþiile de pompare apã din
cadrul Sectorului Drãgãºani
(municipiul Drãgãºani ºi comuna Prundeni), precum ºi la staþia de epurare din Drãgãºani ºi
staþiile de repompare din Prundeni;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemul Drãgãºani ºi Sistemul
Prundeni, ca ºi ai apei menajere epurate descãrcate în Contracanalul Olt.

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

Activitate
intensã la Apavil
Centru Sud

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
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ACTUALITATE
efectuarea de noi procese de
identificare, cartare ºi inventariere.

Legislaþia deficitarã
pune în pericol
conservarea
biodiversitãþii
din România

9.200 hectare de pãduri virgine
sunt securizate, dar la fel
de multe nu pot fi protejate
din cauza lipsei compensaþiilor

R

omânia a obþinut acceptarea a 9.200 hectare de
pãduri virgine în Catalogul Naþional al Pãdurilor Virgine ºi, astfel, conservarea acestor ecosisteme unice în forma
naturalã actualã. Altfel spus,
aici nu se va mai putea interveni
decât în caz de siguranþã naþionalã. Aceastã suprafaþã, comparabilã cu cea ocupatã de 18.000
de terenuri de fotbal, reprezintã
doar o treime din totalul ariilor
identificate, cartate ºi încadrate
pentru protejare de cãtre WWF
în ultimii ani, precizeazã într-un
comunicat de presã WWF.
WWF face o analizã amãnunþitã a acestei situaþii: ”Între 2013
ºi 2016, pe teren au fost evaluate peste 100.000 ha considerate
potenþiale pãduri virgine. Dintre acestea, 30.000 ha pãduri
virgine ºi cvasivirgine au fost
identificate, cartate ºi trimise
spre protecþie integralã, prin
eforturile proprii ale WWF.
Aceste studii[1] acoperã suprafeþe atât din proprietatea statului, cât ºi proprietãþi private.
În 2012, WWF a pus bazele
legislaþiei care urma sã protejeze pãdurile virgine printr-un
www.indiscret.ro

ordin de ministru ce stabilea
criteriile de identificare pentru
aceste pãduri. În 2016, a fost
creat Catalogul Naþional al
Pãdurilor Virgine, ultimul pas
necesar pentru a garanta protecþia acestor pãduri. WWF a identificat ºi propus spre includere
peste 30.000 hectare pãduri virgine, dintre care 9.200 sunt deja
acceptate. Procese de identificare au fost realizate ºi de alte
organizaþii.

O treime
din pãdurile virgine
identificate nu pot fi
protejate din lipsa
compensaþiilor
Din cele 22.000 de hectare
evaluate de autoritãþi în aceastã
etapã, 7.100 nu au putut fi adãugate în Catalogul Naþional al
Pãdurilor Virgine din cauza refuzului proprietarilor privaþi,
motivaþia acestora fiind lipsa
compensaþiilor.
Aceastã validare reprezintã
rezultatul unei analize realizate
de autoritãþile naþionale din domeniu. În cadrul a trei comisii

distincte, WWF a prezentat studii pentru pãduri virgine identificate în judeþele
Braºov, Sibiu, Covasna. S-au
propus circa 7.000 de hectare din
care au fost acceptate de cãtre
comisia de specialitate mai bine
de 3.000 hectare. Aici, comisia
a invalidat aproximativ 100 hectare de pãdure (suprafeþe ce nu
mai corespundeau criteriilor, din
cauza tãierilor recente); diferenþa nu a fost inclusã în Catalogul
Naþional al Pãdurilor Virgine
deoarece proprietarii, în lipsa
unor compensaþii reprezentând
contravaloarea masei lemnoase
pe care nu o pot folosi, au refuzat includerea proprietãþii lor în
acest catalog.

În Mehedinþi ºi Gorj
S-au desemnat circa 6.800
hectare din care s-au acceptat
peste 2.800. Aproximativ 800
au rãmas spre clarificare, iar
restul au fost respinse de proprietari din acelaºi motiv ca cel
enunþat mai sus.

Caraº-Severin
S-au transmis circa 8.400

hectare, dintre care s-au validat
peste 3.400. Restul au rãmas
spre clarificare (fiind necesarã
o evaluare succintã pe teren de
cãtre Garda Forestierã). Astfel
au fost salvate pãduri importante din munþii Fãgãraº, din Banatul Montan, de pe Valea Arpaºului în Sibiu sau Valea
Bistriþei în Gorj. Salvarea acestor pãduri s-a fãcut cu sprijinul
Gãrzilor Forestiere din Braºov,
Râmnicu Valcea ºi Timiºoara,
precum ºi prin implicarea Regiei Naþionale a Pãdurilor
(RNP) prin Direcþiile Silvice din
Braºov, Sibiu, Covasna, Gorj,
Mehedinþi ºi Caraº-Severin
(RNP a acceptat toate suprafeþele propuse mai sus).
Proprietarii privaþi care au
sprijinit includerea acestor pãduri virgine în Catalog sunt Ocolul Silvic Pãdurile ªincii, Ocolul Silvic Arpaº, Primãria oraºului Braºov, Composesoratele
Viºtiºoara ºi Plaiul Zãnogii.
Eforturile WWF continuã ºi
în viitor în aceastã direcþie: atât
prin participarea la comisiile de
evaluare din celelalte judeþe în
care s-au realizat studii (Maramureº ºi Hunedoara), cât ºi prin

Mult mai multe ecosisteme
forestiere ar putea fi salvate
dacã statul ar acorda compensaþii juste proprietarilor privaþi.
Este nevoie ca autoritãþile sã
adopte în regim de urgenþã hotãrârea de guvern referitoare la
plata compensaþiilor pentru pãdurile restricþionate la tãiere.
Pânã nu se întâmplã acest lucru,
soarta acestor pãduri aproape
unice în Europa rãmâne incertã. De asemenea, în forma actualã, Ordinul de ministru
nr.1417/2016 (privind înfiinþarea Catalogului Naþional al
Pãdurilor Virgine) creeazã dificultãþi majore în demersurile
de protejare a acestor pãduri, de
aceea se solicitã revizuirea sa ºi
includerea principiilor de lucru
agreate de grupul de lucru naþional constituit pentru dezvoltarea acestui instrument.

Necesitatea
realizãrii
acestor studii
La nivel naþional, existã o
prevedere legalã care protejeazã aceste pãduri virgine ºi cvasivirgine (prin Ordinul 3397/
2012). Ocrotirea lor efectivã
însã poate fi în pericol, întrucât
multe din aceste suprafeþe nu
sunt identificate ºi protejate ca
atare. Fãrã a avea repere clare
privind localizarea ºi suprafaþa
acestor pãduri, se poate interveni prin tãieri care le-ar putea
altera structura în mod iremediabil. Aceste studii complexe
permit identificarea, cartarea ºi
integrarea acestor pãduri în
Catalog – lucru ce garanteazã
o protecþie integralã împotriva
intervenþiilor umane”.
WWF este una dintre cele mai
importante organizaþii internaþionale care deruleazã proiecte
pentru conservarea naturii în
peste 100 de þãri. Misiunea
WWF la nivel global este sã
opreascã degradarea mediului
înconjurãtor ºi sã construiascã
un viitor în care oamenii sã trãiascã în armonie cu natura. Mai
multe detalii la: www.wwf.ro
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PSD
Olt
a
luat
8
grosul mandatelor
D
parlamentare
SPECIAL

de Mihaela Bobaru

uminicã, românii ºi-au
ales senatorii ºi deputaþii. Oltenii s-au dovedit
a avea cel mai “aprins” spirit
civic. Ei s-au prezentat la urne
în cel mai mare procent, la nivel naþional. ªi, surprinzãtor,
opþiunile lor electorale s-au îndreptat într-o proporþie foarte
mare spre social-democraþi.
Candidaþii PSD Olt au fost susþinuþi, dupã inventarierea buletinelor de vot, de 67% dintre
olteni. Deºi au fãcut o campanie agresivã, pe alocuri cu încãlcarea legii electorale, liberalii au obþinut cam jumãtate din
scorul propus. În afara acestor
formaþiuni politice, doar ALDE
Olt a mai trecut pragul electoral la nivel judeþean ºi va fi reprezentatã în viitorul Parlament.

Dupã... campanie,
ºi scorul
Oltenii au asistat la o campanie electoralã mult mai calmã
decât la precedenta, din cauza
modificãrilor aduse legii electorale. În timp ce social-democraþii au luat la “mãturat” judeþul, încercând sã le explice potenþialilor susþinãtori ce vor ei
sã facã dacã vor ajunge la guvernare, conform Programului
de guvernare propus, liberalii
de pe malurile Oltului au avut
grijã sã-ºi paseze munca electoralã de la unul la altul, la îndemnul celui care a condus organizaþia, Gigel ªtirbu. Pe final,
au ales sã mizeze pe niºte flayere denigratoare la adresa principalilor adversari politici. Scorul electoral obþinut a demonstrat cã efectul nu a fost cel
scontat. În plus, PNL-iºtii din
judeþ s-au ales ºi cu douã plângeri penale, soldate cu amenzi,
pentru încãlcarea legii electorale, ca urmare a conþinutului
materialelor de campanie.

Cu mic, cu mare,
cu sau fãrã studii,
au mers la vot
Majoritatea oltenilor a mers
duminicã la vot, dovedindu-se a
fi românii cu cel mai “aprins”
spirit civic. Cei care au monitorizat alegerile susþin cã la urne
s-au prezentat atât tineri cât ºi
vârstnici, în procente ce indicã
ponderea acestor categorii în
structura electoratului din judeþ.
La urne s-au prezentat în aceeaºi
mãsurã electori cu studii superioare ºi cetãþeni cu drept de vot
14 - 20 decembrie 2016

fãrã prea multã carte, cu toþii
dornici de a-ºi susþine candidaþii preferaþi. Electorii olteni de la
nivelul oraºelor ºi municipiilor
au lãsat comoditatea de o parte
ºi, încurajaþi de vremea frumoasã, au mers la vot într-un procent
mai mare decât de obicei. La
urne s-au prezentat atât oltenii
get-beget, cât ºi cei “adoptaþi” de
prin þarã sau de prin lume, precum palestinianul cu dublã cetãþenie Their Abdalla de la Caracal sau profesorul pensionar
Mihai Giuran, întors acasã, la
Slatina, dupã 30 de ani de viaþã
petrecuþi în Regat. Ei au fost
exemple concrete de spirit civic,
exemple care au contribuit la
scoaterea oltenilor la vot.

Surprize, surprize
de la electorat
În urma contabilizãrii voturilor exprimate, candidaþii PSD
Olt au fost susþinuþi de 67% dintre electorii care s-au prezentat
la urne. Potrivit BEJ, doar cu
puþin peste 16% dintre cei care
au votat au susþinut propunerile liberale pentru Parlament. Pe
ultimul loc de pe podiumul prezenþei la urne se aflã ALDE, ai
cãrei candidaþi au fost susþinuþi
de cca 5,5% dintre votanþi. În
rest, formaþiunile politice intrate
în caruselul alegerilor abia de
au obþinut 3%. Astfel, doar primele trei formaþiuni politice îºi
vor trimite în Legislativ reprezentanþii. “Partea leului” revine PSD, care va obþine douã

treimi din locurile rezervat în
Parlament oltenilor cei mai olteni. Social-democraþii au obþinut douã din cele trei locuri de
senatori ºi patru din cele ºase
posturi de deputaþi. Îi vor trimite
în Senat pe liderul organizaþiei,
Paul Stãnescu, dar ºi pe neurologul Renicã Diaconescu, consilier local, iar în Camera Deputaþilor vor continua sã meargã, în urma obþinerii unui nou
mandat, deputaþii Forin Iordache -preºedintele Camerei Deputaþilor, Dan Ciocan ºi Alexandru Stãnescu, dar ºi administratorul public al judeþului, Marius
Iancu. Liberalii nu au reuºit sã
obþinã trei mandate de parlamentari aºa cum îºi propuseserã, ci doar douã. Din partea lor
vor lua drumul Capitalei actualul deputat Gigel ªtirbu, fostul
lider al organiaþiei, ºi Siminica
Mirea, prim-vicepreºedintele
PNL Olt. Din partea ALDE, în
Camera Deputaþilor va ajunge
actualul senator Mihai Niþã.

Liberalii
”sângereazã”
dupã accidentul
de duminicã
Rezultatul dezastruos înregistrat de liberali la nivel naþional
s-a lãsat cu... indicaþii înaintarea demisiilor, venite de la preºedintele de facto al partidului
- Klaus Iohannis. Acestea vizau
atât conducerea centralã a PNL,
cât ºi pe cele ale organizaþiilor

jdueþene cu scor sub cel mediu
obþinut de partid la nivel naþional. Printre aceºtia s-a numãrat
ºi Gigel ªtirbu. El nu doar cã
nu ºi-a atins targetul propus, dar
s-a aflat ºi cu mult sub scorul
partidului. În aceste condiþii, în
loc sã trimitã în Parlament trei
membri (doi în Camerã ºi unul
în Senat), abia de vor trimite
doi, dupã redistribuire (unul în
Camerã ºi unul în Senat). Dacã
la nivel central, locul Alinei
Gorghiu a fost luat de preºedintele organizaþiei judeþene cu cel
mai bun scor - Raluca Turcan,
la nivel judeþean ªtirbu a refuzat sã sufle vreo vorbã despre
persoana pe care o va propune
sã-i ia locul. Cunoscându-l, suntem siguri cã i-l va oferi amicului sãu Ion Moisescu, pentru ai mai alina supãrarea ratãrii
mandatului de deputat, pe care
îl garantase.

PSD-iºtii îºi fac
planuri
de guvernare
Parlamentarii aleºi ai PSD Olt
au început sã-ºi facã planuri legate de guvernare. Scorul foarte
bun le permite unora sã spere
chiar ºi la un loc în Guvern. Cele
mai vehiculate nume sunt cele al
preºedintelui organizaþiei, Paul
Stãnescu, care se pare cã se aflã
în cãrþi pentru Ministerul Agriculturii, ºi al actualului ºef de la
Camera Deputaþilor al cãrui
nume apare pe surse ca posibil
viitor ministru al Justiþiei.
Pânã sã se batã cu colegii pentru posturile guvernamentale,
social-democraþii din Olt au
decis sã susþinã ca unicã variantã pentru funcþia de premier
a liderului PSD, Liviu Dragnea.
Paul Stãnescu a ºi expus, în cadrul unei întâlniri cu ziariºtii,
motivele pentru care considerã
cã preºedintele partidului este
cea mai bunã variantã de premier a PSD: el a coordonat echipa care a pus la punct programul de guvernare cu care au
defilat în campanie ºi au reuºit
sã obþinã cel mai bun scor din
istoria organizaþiei. ªi tot Dragnea este cel care a condus partidul spre aceastã victorie extrem de importantã, care aduce
partidul la guvernare.

de Cosmin Pretorian

A

flaþi la startul competiþiei electorale în
pole-position, socialdemocraþii doljeni ºi-au respectat întru totul statutul de
mari favoriþi ºi au spulberat
concurenþa politicã doljeanã.
Cu aproximativ 62 de procente din sufragiile electoratului, socialiºtii doljeni au trimis în Parlament nu mai puþin de nouã candidaþi, ºase
deputaþi ºi trei senatori. Scorul înregistrat este unul excepþional, clasând filiala doljeanã pe un onorant loc trei
într-un clasament intern al
partidului.
Nu puþini sunt cei care se
întreabã cum au reuºit socialdemocraþii sã-ºi maximizeze
atât de mult scorul electoral
în condiþiile în care în ultimii zece ani ei sunt într-o
continuã urcare în Dolj. Explicaþii ar fi multe, însã patru
dintre ele ni se par cele mai
importante.

O campanie
de excepþie
În primul rând, preluarea
frâielor campaniei de cãtre
Lia Olguþa Vasilescu a fost,
de departe, cea mai inspiratã
miºcare tacticã. „Pur ºi simplu lumea o venereazã în judeþ. Îþi jur, am vãzut babe
care îi pupau mâna! Aºa ceva
eu n-am mai pomenit vreodatã. Iar despre primari, ce
sã-þi zic... Îi întreba cât au
luat la locale ºi dupã ce afla
le fixa un target cu cinci-zece
procente în plus, iar aceºtia
acceptau fãrã sã crâcneascã“,
ne-a povestit unul dintre
membrii staff-ului de campanie al PSD.
Al doilea motiv ar fi acela
cã „oastea“ social-democratã
are un „tãtuc“ la Dolj, Claudiu Manda. Preºedintele organizaþiei a impus ºi impune o
rigurozitate dusã la extrem în
ceea ce priveºte organizarea
campaniilor electorale. Cere
mult de la toþi cei implicaþi ºi
nu ezitã sã-i sancþioneze, întrun fel sau altul, pe cei mai delãsãtori. Nu prea face diferenþieri între membrii activului de
partid ºi împarte în mod obiectiv felicitãri sau sancþiuni
atunci când situaþia o cere.
Una peste alta, filiala judeþeanã este o maºinãrie electoralã
bine condusã, iar rezultatele
sunt unele pe mãsurã.
Al treilea motiv se datoreazã, în bunã parte, unor negocieri înþelepte de la centru.
Atunci când l-a acceptat pe
Cioloº drept premier, Dragwww.indiscret.ro

pe pedala opoziþiei, pe plan local pesediºtii s-au aflat tot timpul la putere.
Al patrulea motiv este acela
cã, la nivel central, campania
electoralã a PSD a avut o logicã electoralã foarte bunã. Poate
pentru prima datã în ultimii ani,
strategia pusã la cale în „laboratoarele“ centrale ale partidului s-a pliat minunat pe doleanþele electoratului din întreaga
þarã, lucru scos în evidenþã ºi de
statisticile apãrute la începutul
acestei sãptãmâni. Pe lângã tradiþionalul electorat îmbãtrânit
din mediul ruiral, PSD a gãsit
calea cea mai potrivitã în a-ºi
atrage ºi un important electorat
tânãr care trãieºte în mediul urban. Uºor, uºor, bazinul electoral pesedist se lãrgeºte, motiv de
îngrijorare, din punctul nostru
de vedere, pentru adversarii liberali.

Pe liberali i-a
îngropat Centrul

Lia Olguþa Vasilescu

Ion Cupã

Cu bune şi rrele,
ele, Dol
jul mer
ge încă patr
u ani pe mâna PSD
Doljul
merge
patru

Strategia,
bate-o vina...!
Marºul Partidului Social Democrat spre Palatul Victoria a primit o mânã
zdravãnã de ajutor din partea electoratului doljean, duminicã, 11 decembrie. Cu peste 60 de procente adjudecate atât la Camera Deputaþilor cât
ºi la Senat, pesediºtii doljeni, conduºi în aceastã campanie electoralã de
primarul Lia Olguþa Vasilescu, au reuºit sã-ºi surclaseze adversarii
direcþi, liberalii. În plus, alãturi de cei nouã parlamentari ai social-democraþilor (ºase deputaþi ºi trei senatori), în bãncile Camerei Deputaþilor îºi
va gãsi un loc ºi ºeful filialei locale a ALDE, Ion Cupã, mehedinþeanul
care a reuºit o micã minune sãltând partidul lui Tãriceanu peste pragul
electoral în Dolj. Filiala doljeanã a PNL nu a mai reuºit sã reediteze surpriza de la locale ºi a luat un scor electoral modest, în mare parte datorat
prestaþiei mediocre a conducerii centrale a partidului. Un scor mai mult
decât decent au reuºit ºi anonimii craioveni din partidul vedetei Nicuºor
Dan, Uniunea Salvaþi România. Claudiu Prâsnel, candidatul userist aflat
pe primul loc pe lista pentru Camera Deputaþilor, a reuºit sã-i fure de sub
nas un mandat de deputat profesorului Gheorghe Bicã, preºedintele
PMP-ului local, cel cãruia i-au lipsit mai puþin de patru sute de voturi
pentru a merge la Bucureºti.
nea a pus, printre altele, condiþia ca la nivel local sã nu se porneascã un tãvãlug de epurãri pe
criterii politice la nivelul serviwww.indiscret.ro

ciilor deconcertate. Astfel, deºi
teoretic de un an de zile nu se
mai aflau la putere, social-democraþii doljeni s-au putut baza

la nivel local pe o armatã de directori plasaþi în posturi cheie
în administraþia judeþului. Deºi
la nivel central apãsau puternic

La polul opus, o surprizã neplãcutã o constituie scorul liberalilor doljeni. Deºi se încadreazã în trendul naþional, nimeni nu
poate fi fericit cu cele 17 procente obþinute la aceste alegeri.
Motive ar fi multe, însã în mare
mãsurã daunele sunt cauzate de
bâlbele mai dese ºi mai mari
decât oricând ale conducerii
centrale a partidului. Este unanim acceptat faptul cã tonul întro campanie electoralã pentru
Parlament, atunci când se voteazã pe liste ºi nu uninominal, este
dat de strategia de campanie
gânditã de conducerea centralã
a partidului ºi pusã în aplicare
de fiecare dintre filialele judeþene ale partidului. Or, liberalii,
la nivel central, au ”defilat“ în
primele douã sãptãmâni de
campanie cu Dacian Cioloº în
frunte, de parcã l-ar fi descoperit brusc pe Mesia aducãtor de
voturi. Târziu ºi tardiv au descoperit cã electoratul nu este
pregãtit sã transforme gradul
înalt de încredere cu care îl creditau pe premierul tehnocrat în
procente pentru PNL ºi abia în
a treia sãptãmânã de campanie
au încercat sã schimbe din mers
strategia. A fost prea târziu ºi,
probabil, ineficient. Paradoxal,
la Dolj, liberalii au luat decizia
sã schimbe strategia cu o sãptãmânã înainte de a primi ordine
în acest sens de la conducerea
centralã a partidului. Din pãcate pentru ei, schimbarea de strategie s-a dovedit inutilã, lipsa
unui mesaj coerent ºi profund
liberal de la centru i-a privat de
procente bune ºi, de ce nu, de
încã un parlamentar.
Cel mai surprinzãtor rezultat,
din toate punctele de vedere, îl
reprezintã cel al USR. Fãrã ab-
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solut nicio structurã în judeþ
ºi cu o listã de candidaþi anonimi din toate punctele de
vedere, „supuºii“ lui Nicuºor
Dan au reuºit sã-l vâre cu forcepsul în Parlament pe...
Claudiu Prâsnel. Cine este ºi
ce îºi propune el sã facã pentru acest judeþ este greu de
precizat atâta timp cât viitorul deputat nici mãcar nu s-a
obosit sã le propunã ceva
concret doljenilor. Însã „împãratul“ Facebook, împreunã
cu mediatizarea la nivel central a fenomenului „USB &
USR“, l-a propulsat pe tânãrul craiovean pe bãncile Camerei Deputaþilor.

Cupã, un lider
inspirat
Un eºec usturãtor a înregistrat ºi Partidul Miºcarea Popularã. Chiar dacã au beneficiat de structurile din teritoriu ale fostului UNPR, pemepiºtii au reuºit doar sã salte
peste pragul electoral, fãrã
însã a reuºi sã-l trimitã pe
Gheorghe Bicã în Camera
Deputaþilor. Conform unor
surse din interiorul partidului, fostului comandant al IPJ
Dolj i-au lipsit doar câteva
sute de voturi pentru a lua
faþa unui coleg de partid din
alt judeþ. Ghinionul a fost
unul absolut în condiþiile în
care, în ciuda unei campanii
articulate ºi a unor promisiuni ferme de combat ale unor
primari ºi preºedinþi de filiale orãºeneºti sau comunale,
au existat câteva trãdãri în sânul partidului.
Poate cel mai meritoriu
câºtigãtor al acetui scrutin
este deputatul Ion Cupã, preºedintele filialei locale a
ALDE. Deºi nimeni nu i-a
acordat vreo ºansã, acesta a
reu’it, într-un mod uluitor, sã
punã pe picioare, în numai
trei luni, o filialã capabilã sãl salte peste pragul electoral
ºi sã-l bage în Parlament. Cu
o vastã experienþã de campanie, Cupã fiind unul dintre cei
mai experimentaþi politicieni
olteni din acest punct de vedere, el a smuls maximum ce
se putea obþine din fiecare
cotlon al Doljului. ªi-a fãcut
calculele pragmatic, ºi-a utilizat la maximum resursele
umane limitate pe care le-a
avut la dispoziþie ºi, atunci
când s-a tras linie, a ieºit învingãtor!
14 - 20 decembrie 2016
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ECONOMIE

stabilã aa leului
leului
Evoluþie
Evoluþie stabilã
dupã alegeri
alegeri
dupã

D

e obicei, apropierea
alegerilor locale, parlamentare sau prezidenþiale a avut efecte depreciative asupra leului. Anul acesta
însã, moneda naþionalã a avut
o evoluþie calmã, rezistând
chiar ºi presiunilor care s-au
fãcut simþite pe pieþele internaþionale, semn cã fundamentele economice satisfac investitorii.
Faptul cã PSD a obþinut majoritatea în Parlament a mulþumit investitorii ºi mediul antreprenorial care mizeazã pentru
urmãtorii patru ani pe un mediu economic ºi politic stabil,
fãrã modificãri fiscale care sã
punã afacerile în pericol.
Cursul euro a scãzut de la
4,5008, la începutul perioadei,
la 4,4985 lei, înaintea alegerilor. Astfel, leul nu a fost afectat de decizia surprinzãtoare a
BCE prin care a fost extins programul de achiziþii de obligaþiuni pânã la sfârºitul anului
2017, care a depreciat monedele din regiune.
La finalul intervalului, media a urcat la 4,5067 lei, iar
tranzacþiile s-au realizat între
4,502 ºi 4,508 lei.
Pânã la finalul anului, evoluþia leului va fi influenþatã de
rapiditatea cu care va fi instalat noul premier, având în vedere cã preºedintele Klaus Iahannis a declarat în mod repetat cã nu va accepta un primministru care a avut probleme
cu legea. În aceste condiþii, este
posibil ca o eventualã propunere cu Liviu Dragnea la conducerea Executivului sã poatã
fi refuzatã, creând astfel o crizã politicã.
Cursul dolarului american a
avut un parcurs agitat, de la un

minim de 4,1722 el crescând
la finalul perioadei analizate la
4,2530 lei, când cotaþiile din
piaþã s-au miºcat între 4,246
ºi 4,266 lei.
Moneda elveþianã a avut o
miºcare de pendul pe pieþele
internaþionale, ea depreciinduse de la 1,07 la 1,086 franci/
euro, pentru ca la sfârºitul intervalului sã fluctueze între
1,073 ºi 1,077. În aceste condiþii, media a atins un minim
de 1,1492 ºi un maxim de
4,1862 lei.
Vulnerabilitatea economiei zonei euro a pus BCE ºi
pe Mario Draghi, preºedintele ei, în situaþia sã anunþe prelungirea programului de achiziþii de obligaþiuni suverane
sau comerciale (Quantitative
Easing) pânã la sfârºitul anului viitor, coborând însã volumul lunar de cumpãrare de la
80 la 60 miliarde euro. Prudenþa arãtatã de bancherii de
la Frankfurt stã în faptul cã
potrivit estimãrilor inflaþia va
ajunge în 2019 la 1,6%, sub
nivelul þintã de 2%.
Decizia a surprins negativ
pieþele, investitorii grãbinduse sã cumpere obligaþiuni germane ultrasigure, iar euro a înregistrat o volatilitate accentuatã, fluctuând între 1,0526 ºi
1,0805 dolari.
La deprecierea euro a contribuit ºi fragilitatea sistemului bancar italian. Cea mai veche bancã din lume care funcþioneazã de la înfiinþarea ei,
Monte dei Paschi di Siena,
pare pregãtitã sã solicite ajutor din partea autoritãþilor pentru a putea supravieþui.
Analiza cuprinde
perioada 6 – 12 decembrie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
14 - 20 decembrie 2016

Vetuþei i-a luat
minþile eºecul!
Scoasã din minþi de faptul
cã nu a reuºit sã intre în Parlament de pe poziþia a treia a
listei pentru Camera Deputaþilor, liberala Vetuþa Pãsculescu (foto sus) ºi-a vãrsat nervii
pe colegul de partid Ionuþ
Stroe. Tam-nesam, deranjatã
de o pozã de pe profilul deputatului, doamna de la Dãbuleni i-a scris ofuscatã:
„Ione (...) ne sfidezi cu aceastã pozã pe cei care am muncit
foarte mult!“ Evident, doamna de la Dãbuleni, apãrutã
surprinzãtor atât de sus pe
aceastã listã a potenþialilor
parlamentari liberali, nu s-a
referit, probabil, la munca pe
care a depus-o în localitatea
de baºtinã, patria tradiþionalã
a lubeniþei olteneºti, pentru
cã, dacã a fãcut-o, atunci este
ruºinos. Nu de alta, dar ºi acolo peneleul a luat o bãtaie ruºinoasã de la pesediºti, în condiþiile în care primarul este
unul liberal.

nal cu numãrul de afiºe pe care
ºi le-a lipit, personal, prin câteva zeci de localitãþi doljene.
Vorba unui adversar politic purtãtor de fustã: „Dacã s-ar câºtiga mandate în funcþie de coeficientul de figurã, atunci Irinei
trebuia sã fie de ani buni în Parlament. Dar electoratul doljean
este suficient de deºtept sã vadã
ºi ce este sub coaja mãrului...“

Presurã a cucerit
Pleºoiul! La toaleta
ºcolii o fi fost?
Proaspãtã parlamentarã, social-democrata Alexandra Pre-

fon deputatului Ion Cãlin. De
aceastã datã s-a putut miºca
liberã în localitate, chiar dacã
puþin stânjenitã de noroaiele
de pe uliþele sãracei localitãþi
conduse de ani buni de un
pesedist lipsit de orice viziune edilitarã. Suntem curioºi
sã aflãm dacã, în orele petrecute în faþa sau în interiorul
secþiei de votare, domniºoarei nu cumva i-a venit dor ºi
de acel loc intim drag fiecãruia dintre noi. Dacã nevoile
au pocnit-o, atunci cu siguranþã a observat cam în ce
condiþii se aflã toaleta ºcolii
din comuna pãstoritã de ani
de zile de partidul pe care îl
reprezintã. Dacã nu, îi sugerãm, cu mandatul de deputat
în buzunar, sã dea o raitã pânã
acolo pe banii Camerei Deputaþilor, mãcar o datã la câteva luni, nu de alta, dar numai aºa va putea rãmâne
adânc ancoratã în realitãþile
judeþului.

Coaliþia pentru
(B)Icã a dat chix
Transferat de la PSD Dolj
la ALDE Dolj via Bucureºti
cu doar câteva zile înainte de
termenul limitã de depunere
a candidaturilor, fostul sena-

Irinei ºi mãrul...
Chit cã nu a ieºit parlamentar, liberalul doljean Marian
Irinei (foto jos) ºi-a atins scopul! Gradul sãu de notorietate a crescut direct proporþio-

surã (foto) n-a mai avut parte de
rãzboaie închipuite în Pleºoi, pe
care sã le relateze live la tele-

tor Florea Voinea, cunoscut
drept Icã, a ratat, la mustaþã,
intrarea în Parlament. Asta în
ciuda unui sprijin puternic
primit chiar din partea foºtilor sãi colegi, în special în
secþiile de votare de pe raza
municipiului Craiova. Aparent, cele peste douã mii de
voturi de sorginte pesedistã
nu au fost suficiente pentru
ca, la redistribuire, Icã Voinea sã prindã un nou mandat de senator. Dupã cum insuficient s-a dovedit sprijinul venit de pe stânga ºi pentru Gheorghe Bicã, liderul
PMP Dolj, cãruia, se pare, iau lipsit vreo 400 de voturi
pentru a merge în Parlament!
www.indiscret.ro

„Chororo - Muzica Europei 11
dincolo de prejudecãþi”, ACTUALITATE
la Muzeul Olteniei Craiova
Muzeul Olteniei Craiova, în parteneriat cu
Fundaþia ABI Bucureºti, organizeazã, în
data de 14 decembrie
2016, ora 11.00, în
Sala de conferinþe din
str. Madona Dudu nr.
14, proiecþia metrajului de animaþie „Chororo - Muzica Europei
dincolo de prejudecãþi”, un documentar
despre toleranþã,
rãzboi ºi iubire, în
care omul ºi muzica
depãºesc frontierele.

A

cþiunea culturalã îºi propune promovarea diversitãþii culturale, cãci
subiectul filmului traseazã povestea unui bãiat de etnie rromã, pe nume Zavaidoc, care, în
primãvara anului 1941, cãlãtoreºte de la Bucureºti la Paris,
printr-o Europã sfâºiatã de rãzboi, sperând sã îºi gãseascã idolul, renumitul chitarist de jazz
Django Reinhardt. Cãlãtoria îi
va schimba viaþa pentru totdeauna.

Regizatã de ªtefan Buzea
(foto dreapta), filmul „Chororo” este, în fapt, o incursiune în
perioada anilor ’40, când situaþia rromilor era una delicatã,
aceºtia fiind percepuþi diferit în
funcþie de spaþiul geografic.
Producþia de animaþie, realizatã de George Lambru, redã cu
acurateþe acele vremuri tulburi,
bine documentate socio-cultural prin înscrisuri, documente ºi
fotografii, prezentând cu fidelitate tradiþiile ºi obiceiurile rromilor, muzica pe care o compuneau ºi o interpretau reprezentanþii acestei etnii, dar ºi muzica specificã altor popoare din
Europa (români, francezi, spanioli, germani, ruºi, italieni
etc.), arhitecturã, vestimentaþie,
precum ºi viaþa ºi muzica lui
Django Reinhardt.
Proiectul „Chororo” are ca
scop promovarea diversitãþii în
culturã ºi artã în cadrul patrimoniului cultural european, precum ºi sporirea dialogului cultural ºi protejarea identitãþii europene prin înþelegerea diversitãþii culturale, finanþat printr-un
Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein ºi Guvernul

României, programul PA17/
RO13.
Realizatorii animaþiei de scurt
metraj, ABI-Fundaþie ºi partenerul Romers Rettigheter, organizaþie neguvernamentalã din
Norvegia, îºi doresc conºtientizarea diversitãþii culturale ºi întãrirea dialogului intercultural ºi
documentarea cu privire la istoria ºi patrimoniul cultural european. Proiectul îºi propune
creºterea mobilitãþii la nivel internaþional pentru artiºti ºi operele lor, promovarea educaþiei
prin artã ºi culturã pentru un
public mai larg ºi consolidarea
ºi promovarea istoriei culturale
a minoritãþilor.

Primãria Craiova a început distribuþia
pachetelor sociale
Primãria municipiului
Craiova anunþã cã,
începând cu data de
12 decembrie 2016,
se distribuie pachetele cu alimente oferite
din fondurile bugetului local, cãtre categoriile de persoane
aflate în situaþii de
risc social din municipiul Craiova.

P

achetele vor conþine urmãtoarea cantitate de
alimente: 2 l ulei, 2 kg
zahãr, 2 kg fãinã, 1 kg orez, 1
kg mãlai. Produsele se vor distribui cãtre beneficiarii din cele
5 categorii cele mai defavorizate, respectiv:
- persoane cu handicap, adulþi
ºi copii, neinstituþionalizate;
- ºomeri care beneficiazã de
www.indiscret.ro

indemnizaþie de ºomaj sau care
se aflã în cãutarea unui loc de
muncã, potrivit prevederilor
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- pensionarii cu pensii, sau
dupã caz, cu pensii, indemnizaþii ºi alte venituri cumulate pânã
la 500 lei/lunã;
- persoane beneficiare de venit minim garantat;
- persoane fãrã venituri care
au vârsta peste 60 de ani.
Distribuirea produselor alimentare se face în funcþie de listele transmise de cãtre Casa Judeþeanã de Pensii Dolj,
D.G.A.S.P.C. Dolj, A.J.O.F.M.
Dolj, listele întocmite în baza
cererilor depuse de persoanele
fãrã venituri cu vârsta peste 60
de ani ºi lista persoanelor bene-

ficiare de venit minim garantat
aflate în evidenþa autoritãþii locale. Distribuirea alimentelor se
face în spaþiul cu destinaþia de
Salã de sport situat în incinta
ªcolii nr.32 -Alexandru Macedonski din Craiova, Aleea Castanilor nr .4, de luni pânã vineri
între orele 8.00 ºi 16.30, dupã
cum urmeazã:
- în datele de: 12.12 13.12.2016 literele A-C;
- în datele de: 14.12 15.12.2016 literele D-L;
- în datele de: 16.12 ºi
19.12.2016 literele M-P;
- în datele de: 20.12 21.12.2016 literele Q-S;
- în data de: 22.12.2016 literele T-Z.
Pentru ridicarea alimentelor,
titularul drepturilor prevãzute
de legislaþia în vigoare trebuie
sã prezinte:

- BI/CI în original;
- cupon de pensie din ultima
lunã de platã - pentru pensionari;
- carnet de evidenþã vizat la
zi - pentru ºomeri sau adeverinþã eliberatã de AJOFM Dolj;
- certificat de încadrare în
grad de handicap - în original pentru persoanele cu handicap;
- pentru persoanele cu vârsta
peste 60 de ani ºi fãrã venituri,
pachetul cu alimente se va distribui în baza unei cereri depuse la sediul Primãriei municipiului Craiova, precum ºi la depozitul de distribuire.
În situaþia în care titularul este
în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-ºi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe
bazã de:
- declaraþie – formular tipizat
ce va fi asigurat de cãtre instituþie;

- BI/CI titular ºi persoana
împuternicitã/reprezentant legal/curator/asistent personal –
originale ºi copii;
- cupon de pensie din ultima
lunã de platã - pentru pensionari - original ºi copie;
- BI/CI sau dupã caz certificat naºtere copil cu handicap original ºi copie;
- certificat încadrare în grad
de handicap - original ºi copie.
Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiazã de
aceste produse alimentare se
poate face la sediul Primãriei
municipiului Craiova din B-dul
Oltenia, bl. 65A1 parter, precum ºi la depozitul de distribuire.
Pentru relaþii suplimentare,
cei interesaþi se pot adresa la
telefon 0251/587.220, 0351/
451.686.
14 - 20 decembrie 2016
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PUBLICITATE
SC APAVIL SA , cu sediul
în Râmnicu Vâlcea, str. Carol
I, nr. 3-5, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi:
• electrician – 1 post la
Sectorul Cãlimãneºti, Centrul Exploatare Nord;
• electrician – 1 post la
Sectorul Horezu, Centrul
Exploatare Vest;
• electrician – 3 posturi la
Serviciul Mecano-Energetic
Condiþii de participare:
- Studii medii – ºcoalã profesionalã sau liceu cu profil
electric;
- Certificat de calificare profesionalã – în domeniu;
- Permis de conducere categoria B;
- Autorizare ANRE gr. II B;
sau
- Sã îndeplineascã condiþiile de calificare profesionalã
acceptabile pentru obþinerea
autorizãrii ANRE (conform
Ordinului 11/2013 ANRE).
În vederea participãrii la
concurs, persoanele interesate sunt rugate sã depunã pânã
la data de 16.01.2017, ora
14:00, o cerere de participare
la Compartimentul Registraturã ºi Relaþii cu publicul din

Anunþ
str. Carol I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea.
Cererea de participare va
fi însoþitã de:
- curriculum vitae;
- copie buletin / carte identitate;
- copie a permisului de conducere;
- copie Autorizare ANRE
grad II B
sau, pentru verificarea încadrãrii în condiþiile de calificare profesionalã acceptabile
pentru obþinerea autorizãrii
ANRE (conform Ordinului 11/
2013 ANRE), urmãtoarele documente:
1. copie dupã actele ºi diplomele de studii;
2. copie integralã a carnetului de muncã.
Concursul constã în:
- probã scrisã;
- probã practicã.
Data ºi locul de desfãºurare
a concursului vor fi anunþate
ulterior, dupã selecþia cererilor
de participare depuse. Numai
persoanele care îndeplinesc
condiþiile de participare vor fi
contactate.
Informaþii suplimentare ºi
relaþii la telefon 0250.739.580
/ 0350.805.461, interior 22, la
Serviciul Resurse Umane în
intervalul orar 7,00 – 15,30.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00

14 - 20 decembrie 2016
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Concert de colinde la 13
Filarmonica „Ion Dumitrescu”
ACTUALITATE

C

Vâlcea (Herãscu ªtefania, Beu
Estera, Zãuleþ Oxana, ªtefãnescu Diana, Galbãn Sandra, Puiu
Andra, Scârloiu Andreea, Cãlin
Ileana, Sfetcu Emilia ºi Constantinescu Laura).
Oboi - Prof. Fãrcaº Dorin
Pian - Prof. Irina Stratulat
Nai - Cristina Iordan, elevã în
clasa a XII-a A (clasa Prof.
Claudia Diaconu Iordache), din
cadrul Liceului de Arte „Victor
Giuleanu” din Râmnicu Vâlcea
Chitarã - elev seminarist Filip Valentin clasa a XII-a A
Percuþie - elevii seminariºti
Lãzãroiu Aron Stelian ºi Bãiþoiu Laurenþiu, clasa a XII-a A.
Regia artisticã ºi muzicalã
aparþine Arhid. Prof. Dr. Codruþ
- Dumitru Scurtu.
Intrarea este liberã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

u binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în data de
15 decembrie 2016, la ora
18.30, în sala Filarmonicii „Ion
Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea va avea loc Concertul de
colinde Colindãm Doamne, colind, eveniment aflat la cea dea II-a ediþie.
Concertul va fi susþinut de Corul Preoþilor din Protoieria Râmnicu Vâlcea ºi Corul Seminarului „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, alãturi de actorii
formaþiei de teatru „C. C. Popian” a Arhiepiscopiei Râmnicului (coordonator Doina Migleczi). Soliºti invitaþi: Soprana
Prof. Monica - Valentina Scurtu
alãturi de elevii clasei sale de
canto din cadrul Liceului de Arte
„Victor Giuleanu” din Râmnicu

www.indiscret.ro
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UTILE

A

ngajatorul este îndreptãþit sã transmitã decizia de concediere a
unui salariat ºi prin intermediul e-mail-ului, a stabilit recent Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ). Mai exact, judecãtorii au considerat cã
aceastã modalitate de comunicare a documentului este legalã, însã numai dacã sunt respectate anumite condiþii.
Legalitatea transmiterii deciziei de concediere prin intermediul poºtei electronice se
gãseºte în Decizia ÎCCJ nr.34/
2016 a Completului pentru
dezlegarea unor chestiuni de
drept. Aceasta a fost datã luni
ºi va produce efecte la nivel
naþional dupã ce va apãrea în
Monitorul Oficial.
În esenþã, judecãtorii au stabilit cã angajatorii pot sã comunice deciziile de concediere ºi pe e-mail, aceastã modalitate fiind permisã de legislaþia în vigoare. „(…) decizia de
concediere individualã emisã
potrivit dispoziþiilor art. 76 din
Codul muncii se poate comunica prin poºta electronicã,
aceasta reprezentând o modalitate de comunicare aptã din
punct de vedere procesual sã
declanºeze curgerea termenului de contestare jurisdicþionalã a deciziei (…)”, scrie întrun comunicat de presã al Curþii referitor la Decizia nr.34/
2016.
Totodatã, judecãtorii subliniazã cã transmiterea deciziei
de concediere prin e-mail este
posibilã dacã salariatul a dat
angajatorului o adresã de poºtã electronicã la care poate fi
contactat ºi pãrþile comunicã în
mod obiºnuit în acest fel. Fiºierul electronic trebuie sã fie
în format PDF („portable document format” – un format de
fiºier electronic portabil) ºi sã
conþinã informaþiile obligatorii prevãzute de Codul muncii.
„Decizia astfel comunicatã
prin poºta electronicã, în format PDF accesibil electronic,
trebuie sã respecte doar cerinþele formale impuse de dispoziþiile art. 76 din Codul muncii, nu ºi pe cele impuse de
Legea nr. 455/2001, referitor la
înscrisul în formã electronicã”,
se aratã în comunicatul amintit. Asta înseamnã, mai exact,
cã decizia de concediere în format PDF nu trebuie sã conþinã
o semnãturã electronicã.
În prezent, decizia de con14 - 20 decembrie 2016

În ce situaþii
poate un
salariat
sã fie dat afarã
cediere trebuie comunicatã în
scris, conform articolului 76 din
Codul muncii, iar aceasta trebuie sã includã motivele pentru
care salariatul a fost dat afarã ºi
durata preavizului. În acelaºi
timp, actul mai trebuie sã conþinã o listã a locurilor de muncã
vacante pe care le are angajatorul ºi termenul în care salariatul concediat poate opta pentru
unul dintre ele.
Practic, procesul pentru care
Înalta Curte a fost sesizatã pentru interpretarea legislaþiei a
pornit de la faptul cã un salariat
a fost informat de angajator despre concediere prin e-mail.
Salariatul a contestat în instanþã comunicarea deciziei prin
poºta electronicã, susþinând cã
nu s-a respectat prevederea legalã ce impune transmiterea
actului în scris.
Important! Completele de judecatã ale ÎCCJ, ale curþilor de
apel sau ale tribunalelor pot cere
ÎCCJ sã interpreteze, în anumite
situaþii, prevederi legale neclare
de care depinde soluþionarea
unui proces. Aºa dispune Codul
de procedurã civilã, în care se
precizeazã cã deciziile de interpretare ale Înaltei Curþi devin
obligatorii pentru toate instanþele
din þarã de la momentul apariþiei în Monitorul Oficial.

Contractul individual de muncã,
adicã actul în baza
cãruia o persoanã
se obligã sã lucreze pentru un
angajator în schimbul unui salariu, poate sã înceteze de drept,
prin acordul pãrþilor sau ca urmare a iniþiativei uneia dintre
pãrþi. Concedierea se încadreazã, potrivit Codului muncii, în
ultima categorie.
„Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de
muncã din iniþiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusã pentru motive care þin de
persoana salariatului sau pentru
motive care nu þin de persoana
salariatului”, scrie în actul normativ. Astfel, un angajat poate
fi dat afarã din motive ce þin de
el în urmãtoarele situaþii:
- a sãvârºit o abatere gravã
sau abateri repetate de la regulile de disciplinã a muncii ori de
la cele stabilite prin contractul
individual de muncã, contractul
colectiv de muncã aplicabil sau
regulamentul intern (aceasta
este, practic, o sancþiune disciplinarã);
- este arestat preventiv sau
este arestat la domiciliu timp de
peste 30 de zile;
- dacã se constatã inaptitudinea fizicã ºi/sau psihicã a acestuia, astfel cã îndeplinirea atribuþiilor locului de muncã nu
este posibilã;
- dacã acesta nu corespunde

profesional locului de muncã în
care este încadrat.
Referitor la concedierea pentru motive ce nu þin de persoana salariatului, în Codul muncii este indicatã situaþia în care
locul de muncã al persoanei vizate este desfiinþat din motive
serioase.

În anumite cazuri,
preavizul
este obligatoriu
la concediere
Anumiþi salariaþi care sunt
daþi afarã au dreptul la un preaviz minim, potrivit Codului
muncii. Mai precis, regula este
valabilã la concedierea pentru
inaptitudine fizicã ºi/sau psihicã, la cea pentru necorespundere profesionalã ºi la cea individualã/colectivã determinatã de
desfiinþarea locului de muncã.
Perioada minimã de preaviz
stabilitã de documentul citat
este de 20 de zile lucrãtoare. Cu
alte cuvinte, preavizul este reprezentat de perioada pe care un
salariat o mai lucreazã efectiv
dupã ce este informat cã îi va
înceta contractul individual de
muncã din decizia angajatorului. Având în vedere obligativitatea preavizului, ÎCCJ a stabilit acum peste un an cã, dacã un
angajator nu acordã cel puþin
cele 20 de zile prevãzute de
lege, concedierea este consideratã nulã.
„Se poate considera cã dreptul la preaviz, ca o garanþie împotriva abuzurilor ºi nelegalitãþilor la care poate recurge angajatorul în caz de concediere,

JURIDICA
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Atenþie: Decizia de concediere poate fi trimisã
salariatului ºi prin e-mail

a fost reglementat de legiuitor
pentru protecþia salariatului de
bunã-credinþã, de vreme ce
ipotezele legale în care preavizul trebuie acordat nu presupun culpa persoanei în cauzã. (…) Acordarea termenului
de preaviz reprezintã o etapã
premergãtoare procedurii concedierii, incluzându-se, în
consecinþã, în aceastã procedurã, iar nerespectarea cerinþei legale imperative în discuþie conduce la aplicarea sancþiunii nulitãþii absolute a concedierii, la cererea angajatului”, este explicat în Decizia
ÎCCJ nr.8/2014 a Completului
competent sã judece recursul
în interesul legii.
În plus, judecãtorii au apreciat cã angajatorul nu poate sã
înlocuiascã preavizul cu despãgubiri ºi nici sã acopere nulitatea concedierii prin acordarea de despãgubiri ºi recunoaºterea vechimii în muncã.
Important! Decizia de concediere produce efecte din
ziua în care este comunicatã
salariatului, iar acesta este îndreptãþit sã o conteste în instanþã. Dacã o concediere este
dispusã fãrã respectarea prevederilor legale în vigoare,
aceasta este nulã.
Atenþie! Decizia ÎCCJ nr.34/
2016 este valabilã momentan
doar pentru cauza a cãrei soluþionare judecãtoreascã depinde de interpretarea Înaltei
Curþi. Aceasta va deveni obligatorie pentru toate instanþele
din þarã odatã ce va fi publicatã în Monitorul Oficial.
Marius Vicenþiu Coltuc,
avocat
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de Lucian Pretorian

D

upã înfrângerea categoricã în faþa trupei
lu Hagi, Universitatea Craiova avea în faþã douã
meciuri ce pãreau a fi decisive în economia campionatului ºi a cupei.
Primul hop pentru olteni a
fost vizita revelaiei acestui
sezon, CFR Cluj. Din fericire pentru trupa lui Mulþescu,
spiritul ofensiv ºi dorinþa de
victorie au revenit parcã prin
minune, iar debutul partidei
de la Severin avea sã confirme acest lucru. Henþul în careu al lui Horj din minutul 34
deschide balul în jocul de la
malul Dunãrii ºi Zlatinski
executã perfect lovitura de la
11 metri, fãcând astfel ca oltenii sã conducã pe tabelã.
Eliminarea lui Miriuã de pe
www.indiscret.ro

banca oaspete trezeºte orgoliile
ardelenilor ºi la nici un minut
dupã acest incident, Cristi Bud
egaleazã dupã centrarea lui
Omrani (min. 38).
Repriza secundã începe în
forþã ºi gazdele trec din nou la
conducere. Gustvo se aflã la
capãtul centrãrii lui Briceag ºi
nu-i rãmâne decât sã îndeplineascã o simplã formalitate
(min. 48). La faza imediat urmãtoare oaspeþii trec pe lângã
egalare, dar Calancea îi menþine în joc pe olteni. Urmeazã o
sarabandã de ocazii la poarta
oaspete, dar cum ratãrile mari
au început sã fie o constanþã în
tabãra craioveanã, meciul se terminã cu victoria la limitã a Universitãþii Craiova.
Urmãtorul hop din drumul
Craiovei spre finala Cupei României era Dacia Unirea Brãila. Universitatea Craiova a tra-

tat acest meci cu toatã seriozitatea ºi a trimis la Galaþi tot
ceea ce avea mai bun. ªi cum
totul þi se întoarce atunci când
eºti serios, meciul în sine nu
a avut istoric. Pe lângã cele
douã goluri ale lui Surugiu
(min. 7) ºi Robert Petre (min.
93), Craiova a avut iar o multitudine de ocazii care, la un
moment dat, puteau fi rãzbunate de câteva acþiuni periculoase ale brãilenilor. Cu bune
ºi rele, Universitatea Craiova pãºeºte în turul urmãtor al
Cupei României ºi visul unui
trofeu în Bãnie nu mai pare o
utopie.
A fost o sãptãmânã cu bune
ºi rele, dar dincolo de toate,
Craiova a rãmas în joc pe ambele fronturi, sperând în continuare în obþinerea unei performanþe notabile în acest sezon.

15

de Virgil Dumitrescu

SPORT

Neagu & Co,
o simbiozã totalã

S

ub rezerva tabelei de final a partidei România
– Cehia (care se desfãºoarã pe cantul ediþiei Indiscret), ”tricolorele” lui Ambros
Martin avanseazã la Europenele suedeze. ªi nu oricum. Altoi
ingenios de temperament meridional ºi spirit nordic, fãrã menajamente, reprezentativa României a surprins plãcut de la o
evoluþie la alta. Da, a cedat la
mare luptã Norvegiei, campioanã mondialã (21-23), în debutul campaniei, dar a învins
”sbornaia” olimpicã, Rusia (2217), dupã 20 de ani de rulare
mioriticã spre sau în gol. A lãsat ca la fotograf Croaþia (3126) ºi a predat o lecþie de handbal modern Ungariei (29-21),
dacã vã vine a crede, ºi acum,
mai la rece. Atent la plusurile,
mai cu seamã la minusurile,
unui lot alcãtuit din jucãtoare
experimentate, dar ºi debutante, pe schimbul de generaþie,
spaniolul a intuit ca la ºah. A
redat Cristinei Neagu statutul
incontestabil de reginã, a adãugat o nouã calitate figurilor de
pe eºichier ºi de pe bancã, de la
Denisa Dedu, Oana Manea, Crina Pintea ºi Melinda Geiger la
Eliza Buceschi, Cristina Zamfir, Ana Maria Iuganu, Mãdãlina Zamfirescu, Laura Chiper,
Aneta Udriºtoiu, Cristina Floricã etc. La fel de important a
fost sã insufle întregului angrenaj moral ºi energie pânã la ultima bãtaie de cronometru, o
mai veche meteahnã de-a noastrã. Nu oricând în carierã þi-e dat
sã subordonezi ”ºcoala Trefi-

lov”, încoronatã vara aceasta, la
Rio, sau ”ºcoala ex-iugoslavã”,
cu un specific ºi fibrã aparte, sã
depãºeºti în voie reprezentativa
maghiarã, pregãtitã de Kim Rasmussen. Am urmãrit-o pe Denisa Dedu, la cei 22 de ani ai
sãi, cu 22 de intervenþii ca la
carte din 39 de aruncãri. Cum
ar fi, un an de antrenament pentru execuþia unui ºpagat salvator. Ne-a þinut în prizã semicercul blindat al compatrioatelor
noastre (mândri de voi!), la fel,
cum au dezvoltat fazele ofensive, pânã li s-au întins tricourile,
ca pe sârmã. Recuperãrile au
culminat cu puncte înscrise pe
reconversia goal-keeperului, o
gãselniþã care tinde sã câºtige
teren. Peste toþi ºi toate, imperial, a plutit Cristina Neagu,
MVP-ul duelurilor cu Croaþia
(pa, Penezic!) ºi Ungaria (pa,
Gorbicz sau Klivinyi!). Da,
Neagu & Co – o simbiozã totalã, o echipã totalã, intratã în
prestigiosul club al echipelor similare de pe continent. Pe locul
secund, acum, dupã norvegiencele lui Thorir Hergeirsson, în
Grupa principalã 2 a Europenelor, din care se sare pârleazu-n
semifinale. Nimic îngrijorãtor,
ne place sã spunem, cu o dublã
condiþie pentru Neagu & Co: sã
batã Cehia (au ºi bãtut-o: 30-28)
ºi Danemarca. Aºa cum au evoluat, ”tricolorele” au dreptul sã
viseze cu ochii deschiºi. Pe chipul lui Ambros Martin, dinaintea minunatelor clipe de final cu
Ungaria, am avut impresia cã sa mulat masca lui Moº Crãciun.
Aducea cu o medalie.
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Sursa foto:
foto: csuc.ro
csuc.ro
Sursa

Sãptãmânã
fericitã pentru
alb-albaºtri

Crampoane

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi

Domnu’ Lovin,
zi curat, câte zile
ai prestat?
Domnule, ce sã vezi, liderul ALDE, venerabilul Dumitru Lovin, are ºanse maxime sã ajungã deputat.
Dacã va reuºi, este de aºteptat sã se ºi ducã la lucru.
Cãci la Consiliul Judeþean
Vâlcea, unde încã este consilierul preºedintelui, a
prestat campanie electoralã
la zi ºi serviciu la F.F. Banul statului, ce conteazã!

ºi cã nu are ºanse la Camerã, se suci ºi se ceru din nou
în CJ, unde, cicã, va fi readmis. Ce generozitate pe pesediºti, oare, cu ce preþ? Victoraº, faci ce faci ºi eludezi
profesia, iar PNL nu mai e
ce-a fost! Du-te la barou,
Victoraºule, parcã erai avocat. Sau nu?

Consiliul Judeþean
Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Dolj vã invitã, în
perioada 14 - 30
decembrie 2016, la
Expoziþia de arte
vizuale ºi poezie
contemporanã “Inima
Europei”, organizatã
în parteneriat cu
L’Accademia Internazionale Gentilizia “Il
Marzocco” din Italia.

Oare?
Surse din PSD Vâlcea infirmã zvonul cã va fi retras
unul dintre cei trei deputaþi
câºtigãtori pentru a i se face
loc lui Eugen Neaþã, aflat pe
locul 4 ºi care nu a intrat în
Parlament. Oare, ce i se pregãteºte bun lui Neaþã? Cãci,
pentru acesta, a pus umãrul
primarul Mircia Gutãu, contribuind, implicit, la gloria
pesedistã.

Victoraº,
iar eludaºi?

E

Raluca Turcanu
face, deja, victime
Dezamãgit cã la conducerea interimarã a PNL a fost
numitã Raluca Turcanu,
Robert Schell (foto), primarul din Brezoi, a postat pe
pagina sa de facebook urmãtorul mesaj: „M-am înscris în P.N.L. în 1991. Niciodatã, cât mi-a fost de greu,
nu m-am gândit sã plec. Dar
acum... Chiar Raluca Turcanu... Nu sunt misogin, dar
nu mã mai regãsesc în
P.N.L.” Voila!

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A
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Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva
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Lucrã universul cum lucrã, dar mai ales electoratul,
ºi Victor Stãnculescu de la
PNL nu intrã în Parlament.
ªi mai ºi demisionã din
funcþia de consilier judeþean! Simþind cã nu-i a bunã

nescu, Schovanec Ladislav, Josefina Temin, Turpin Claude
Gérard, Edda Voir.
Expoziþia va putea fi vizitatã
în perioada 14 - 30 decembrie
2016, de luni pânã vineri, orele
08:00 – 16:00.

xpoziþia va fi deschisã
începând de miercuri, 14
decembrie 2016, de la
ora 12:00, la Galeriile Cromatic, din cadrul CJCPCT Dolj,
str. Al. Macedonski 28, ºi este
un omagiu adus artiºtilor contemporani, aici, la Craiova, oraºul artelor ºi al culturii.
Sunt prezentate creaþii semnate de artiºti plastici ºi poeþi
din Austria, Belgia, Cehia, Slovacia, Franþa, Italia, Mexic,
România, Spania, Elveþia: Ricardo Asensio Gomez, Mario
Barbujani, Sabela Baña Roibás,
Amilcare Bragante, Francesco
Bartoli, Luigi Calloni, Sara
Ciampi, “Corry” Van Valen
Leleu, Roland Cobbaut, Maurizio Diretti, Marie Françoise
Demortier, Nives Fezzardi,

Dus la bisericã!
Cine zice cã administratorul judiciar al CET Govora,
celebrul avocat Remus Borza, de acum deputat ALDE,
nu e dus la bisericã, se înºalã. Pe pagina sa de facebook
existã o postare în care cântã
„Vin colindãtorii”, într-un
lãcaº de cult. Bunã voce!

Matild Füzesséry, Antonina
Giammarinaro Monti, Ingrid
Knaus, Carolina Jofré Pita,
Maria Murriero, Angela Mulazzano, Olané Yolande Hilaire,
Rafael Rivera Valle, Erasmo
Renzo Serretti, Georgeta ªtefã-

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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Un taximetrist din comuna Budeºti susþine cã a votat cu PNL. “Am fãcut-o
pentru primarul nostru, dar
ºi pentru domnul… Jurcan”,
zice omul. Când i se spune
cã Dorel Jurcan nu mai e la
liberali, ci a plecat la PRU,
omul are un moment de
cumpãnã: „Fugi de-aci!”
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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Arte vizuale ºi poezie contemporanã
în expoziþie, la Galeriile Cromatic

Indiscreþii
de Vâlcea
Eu cu cine-am
votat?
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