www.indiscret.ro

contact@indiscret.ro

PSD mai tr
age „un loz“.
trage
De dat
a
aceas
e câştigăt
or
data aceastt a par
pare
câştigător

Anul XII, nr
,5 LEI
nr.. 55777 z 28 decembrie 20
20116 - 3 ianuarie 20
20117 z 1166 pagini - 11,5

Oltchim ar putea fi
achiziþionat de
Chimcomplex
5

te
Amãnunna
în pagi

Dupã
Shhaideh
nu vine 2-3
potopul!

Amãnunte
în paginile

Sãrbãtoarea Anului Nou
ne oferã, nouã, salariaþilor
Primãriei Râmnicu Vâlcea,
prilejul de a vã adresa sincere
ºi cãlduroase urãri de
sãnãtate, bucurii, liniºte
sufleteascã, ani prosperi ºi
viaþã îndelungatã alãturi de
cei dragi.

La mulþi ani!
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ACTUALITATE
Agent Green publicã o nouã
investigaþie care aratã cã, în
depozite de lemn din România, buºtenii nu sunt sortaþi
dupã provenienþã, ci dupã
nevoile clienþilor. De aceea,
fabricile de procesare precum cele ale Holzindustrie
Schweighofer, dar ºi ale
altor mari firme, pot ajunge
cu uºurinþã sã achiziþioneze
chiar ºi lemn din pãduri
virgine sau parcuri naþionale, fãrã sã ºtie. Mai departe,
lemnul ajunge în peste 80 de
þãri cu certificat FSC (Forest
Stewardship Council), însoþit de o etichetã în care
consumatorii au încredere.

la depozite. „Ar fi un început bun dacã sar marca APV-ul pe cioate, pe buºteni, pe
fiecare piesã ºi apoi pe ambalajul sau produsul finit. Mai sunt ºi alte metode pentru a dovedi trasabilitatea, dar deocamdatã aceastã problemã cheie nu se vrea a
fi rezolvatã nici la guvern, nici la corporaþii”, a adãugat Pãun.

ma tãierilor ilegale pânã vom rãmâne
fãrã pãduri”, a încheiat Pãun.

Amestecarea lemnului
în depozite este
o practicã toleratã
Investigatori ai organizaþiei de mediu
au vizitat depozite din toate regiunile
geografice ale þãrii ºi au constatat cã
amestecarea lemnului în depozite este o
practicã toleratã ºi comunã. În cele mai

Autoritãþile rãmân
indiferente
Agent Green a purtat discuþii pe tema

multe cazuri, investigatorii au observat
cã nu existã niciun sistem „due-diligence” în depozite, ceea ce contravine grav
Regulamentului European EU TR aplicabil ºi în România din anul 2013. În anul
2015, Agent Green a fãcut plângere la
Comisia Europeanã din cauzã cã România este incapabilã sã previnã ca lemnul
ilegal sã intre pe piaþã. Comisia a demarat la acea vreme procedura de infringement împotriva României. Ministerul
Mediului a reuºit în anul 2016 sã convingã Comisia cã totul este în regulã în
România, iar infringementul a fost clasat. „Avem suspiciunea cã ministerul nu
a spus tot adevãrul Comisiei Europene.
De aceea vom face o nouã plângere formalã ºi vom prezenta adevãrata situaþie
la Bruxelles“, a încheiat Pãun.

trasabilitãþii atât cu Ministerul Mediului,
cât ºi cu Holzindustrie Schweighofer,
încã din anul 2014. „Anul acesta, oficialul pe pãduri al ministerului mi-a spus
clar în faþã cã trasabilitatea nu este treaba instituþiei pe care o reprezintã, iar anul
trecut Schweighofer ne-a spus cã preferã sã se bazeze pe certificatul FSC pe
care firma încã îl deþinea. Acum, dupã
alegeri, ministrul aflat într-o gravã eroare pleacã, iar Schweighofer a rãmas fãrã
certificatul FSC. Noua conducere de la
minister va trebui sã acorde prioritate
problemei trasabilitãþii, pentru cã, din
punct de vedere legal, aceasta este exclusiv în sarcina sa. Pânã atunci, Schweighofer ºi alþi mari procesatori trebuie sã
punã pe picioare un sistem voluntar de
trasabilitate. Altfel vom dezbate proble-

CRÃCIUN FERICIT
ºi LA MULÞI ANI!

În covârºitoarea sa majoritate, chiar
dacã a fost luatã prin surprindere, marea masã a „norodului“ pesedist a
aplaudat la scenã deschisã propunerea
lui Liviu Dragnea. Numeroºi lideri ai
partidului ºi-au declarat public susþinerea pentru Sevil Shhaideh, în condiþiile în care, dincolo de naþionalitatea ºi
religia sa, constãnþencei nu i se puteau
imputa prea multe lucruri. Printre liderii naþionali ai partidului care s-au pronunþat rãspicat în favoarea acestei nominalizãri a fost ºi preºedintele PSD
Craiova, primarul Lia Olguþa Vasilescu. „Când s-a discutat despre un posibil premier, pe care Liviu Dragnea îl
þinea la secret, vã spun sincer cã mi-a
trecut prin cap numele lui Sevil Shhaideh. Am lucrat cu ea în calitatea mea
de primar ºi a ei de secretar de stat ºi
apoi ministru la MDRAP. Profesionistã în adevãratul sens al cuvântului! ªtie!
ªtie cum e cu absorbþia de fonduri europene, subiect arzãtor ºi la ordinea zilei (...). Are un singur defect: numele!
Dar vã asigur cã e mai româncã decât
mulþi români. ªi asta o spune o naþionalistã...”, a scris Olguþa Vasilescu pe
pagina personalã de Facebook.
Totuºi, au existat ºi voci critice la
adresa alegerii lui Liviu Dragnea. Spre
exemplu, Mihai Chiricã, vicepreºedinte
PSD ºi primar al Iaºului, a declarat pentru hotnews.ro: „Ca vicepreºedinte

Din lumina sãrbãtoririi
Naºterii Domnului ºi
din speranþa ce însoþeºte
Noul An, gânduri bune
ºi urãri de sãnãtate, împliniri
ºi bucurii tuturor!

Mãceºanu Dumitru,

Primar comuna Castranova

Publicitate

PRIMÃRIA comunei
comunei Poiana
Poiana Mare
Mare
PRIMÃRIA
ureazã cu
cu ocazia
ocazia Sfintelor
Sfintelor Sãrbãtori
Sãrbãtori
ureazã
ale Crãciunului
Crãciunului ºi
ºi Anului
Anului Nou
Nou -ale
tuturor salariaþilor,
salariaþilor, colaboratorilor,
tuturor
colaboratorilor,
locuitorilor
locuitorilor comunei
comunei -- multã
multã sãnãtate,
sãnãtate,
fericire,
fericire, împliniri
împliniri ºi
ºi belºug
belºug în
în case.
case.
Cãldura
Cãldura ºi
ºi frumuseþea
frumuseþea Sãrbãtorilor
Sãrbãtorilor
de
de iarnã
iarnã sã
sã vã
vã deschidã
deschidã în
în suflet
suflet
bucuria,
bucuria, iar
iar Noul
Noul An
An sã
sã intre-n
intre-n case
case
mai
mai fericit!
fericit!
28 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017

T

imp de mai bine de o sãptãmânã, numele Sevil Shhaideh a
stat pe buzele tuturor românilor. Membrã relativ nouã a Partidului
Social Democrat, Shhaideh a fost propusã de partidul care a câºtigat fãrã
drept de apel alegerile parlamentare
prim-ministru al viitorului Executiv
politic PSD-ALDE. Nominalizarea social-democraþilor a luat prin surprindere pe toatã lumea, aici incluzând ºi
o bunã parte din liderii principalei formaþiuni politice româneºti. Totuºi, la
vârful partidului, câteva persoane cunoºteau intenþiile preºedintelui Dragnea ºi ºi-au dat girul cu privire la
aceastã nominalizare.

Deºi aproape o anonimã,
Shhaideh a fost
pe placul majoritãþii
liderilor PSD

Lemn din pãduri virgine,
amestecat în depozite, ajunge
la marile firme de procesare
„În acest moment, în România nu existã niciun sistem de trasabilitate care sã
previnã lemnul ilegal sau din pãduri virgine ºi parcuri naþionale sã ajungã pe piaþa
globalã. Aplicaþia Inspectorul Pãdurii este
doar un plus de transparenþã, nimic mai
mult”, a spus Gabriel Pãun, preºedintele
Agent Green. Singurul element de identificare care ar putea sã asigure trasabilitatea lemnului este numãrul de APV (Actul de Punere în Valoare). Acest numãr
este unic pentru toþi arborii exploataþi întro pãdure în urma unei autorizaþii date pe
un volum maxim stabilit cu precizie. Baza
de date SUMAL de la Ministerul Mediului conþine aceste date, însã aplicaþiile sale
„Radarul Pãdurilor“ ºi „Inspectorul Pãdurii“ nu sunt concepute pentru asigurarea trasabilitãþii pânã la produsele finite
ºi cu atât mai puþin dacã buºtenii trec pe

de Cosmin Pretorian
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Dupã Shhaideh
nu vine potopul!
Dupã o încercare de probã de a o impune premier al României pe apropiata sa, Sevil Shhaideh, refuzatã dupã câteva zile de cugetãri de
preºedintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea,
preºedintele Partidului Social Democrat, a revenit la sentimente mai bune faþã de propriul partid
ºi þarã ºi l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu
drept prim-ministru al majoritãþii PSD-ALDE.
Actualul preºedinte al Consiliului Judeþean
Timiº, fost viceprimar al Timiºoarei, Grindeanu
este un vechi membru al partidului, o persoanã
publicã relativ discretã de numele cãreia nu se
leagã niciun scandal de rãsunet naþional. Având
în vedere aceastã nominalizare, este puþin probabil ca preºedintele României sã le mai refuze
pesediºtilor privilegiul de a face un guvern cel
mai târziu la începutul anului viitor.
PSD, atât timp cât am împuternicit preºedintele la nivel naþional sã ia o decizie ºi asta a considerat-o necesarã, mã gândesc
cã a avut mai multe necunoscute în studiu decât am avut eu cu
mintea mea, cu sufletul meu, ºi
a luat aceastã decizie. Dacã mã
întrebaþi ca cetãþean, nu cred cã
este cea mai potrivitã. Dacã mã
întrebaþi ca primar, crescut lângã statuia lui ªtefan cel Mare,
este nepotrivitã”.

Grindeanu, asul din
mâneca lui Dragnea
Numai cã planurile lui Liviu
Dragnea au fost date peste cap
de preºedintele Klaus Iohannis,
cel care, dupã câteva zile de
gândire, a refuzat nominalizarea lui Shhaideh fãrã însã a oferi
vreo explicaþie. Pe surse, dinspre Cotroceni, s-a auzit cã propunerea lui Liviu Dragnea ar

avea niscai hibe la dosar ºi ar fi
primit aviz negativ din partea
serviciilor de informaþii. În presã s-a speculat cã soþul premierului nominalizat, cetãþean sirian, ar avea ceva legãturi cu regimul Assad. Oficial, nimeni nu
a lansat o astfel de acuzaþie,
motivele refuzului preºedintelui
rãmânând învãluite în mister.
Au urmat douã zile de incertitudini, Liviu Dragnea lãsând sã
se înþeleagã cã Partidul Social
Democrat ia în calcul o eventualã suspendare a preºedintelui. Cu
toate acestea, miercuri seara,
dupã ºedinþa Comitetului Executiv al PSD, liderul acestei formaþiuni politice a venit cu a doua
nominalizare, în persoana preºedintelui Consiliului Judeþean
Timiº, Sorin Grindeanu. Aceastã nominalizare nu a mai fost la
fel de surprinzãtoare ca prima,
având în vedere faptul cã despre
Grindeanu se vorbise ca o even-

tualã variantã luatã în calcul încã
din zilele urmãtoare câºtigãrii
alegerilor.
Sorin Grindeanu este membru PSD din 1996, urcând treptat în ierarhia filialei Timiºoara
pânã în prezent, când ocupã
funcþia de prim-vicepreºedinte.
El s-a nãscut în 5 decembrie
1973, la Caransebeº, este absolvent al Universitãþii de Vest Timiºoara, Facultatea de Matematicã, Secþia informaticã (1992 1997), apoi, timp de un an, a
urmat studii aprofundate, specializarea Baze de Date, la Universitatea de Vest Timiºoara, în
cadrul Facultãþii de Matematicã, Secþia informaticã.
În 1999 a avut o bursã Tempus pe o perioadã de 3 luni la
Universitatea Bologna - Italia,
în domeniul statisticã socialã,
iar în 2001 a fãcut specializãri
în domeniul: Educaþia adulþilor
la Institutul für Erwahscnenbildung din Frankfurt - Germania,
Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie.
În perioada octombrie 1998 octombrie 2000, a fost preparator la Universitatea de Vest Timiºoara, Facultatea de Sociologie ºi Psihologie, apoi timp de
un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timiºoara, Facultatea de Sociologie ºi Psihologie, din noiembrie 2001pânã în
ianuarie 2004 a fost director la
Direcþia pentru Tineret ºi Sport
Jud. Timiº, în urmãtorii trei ani
a deþinut funcþia de director general adjunct la Delpack Invest
SRL, timp de câteva luni, în
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2008, a
fost director
SC
Ahm Smart
SRL, iar din
iunie 2008
pânã în 2012 a
fost viceprimar
la Primãria Timiºoara. Din
2012 pânã în 2016
a fost deputat, el
ocupând ºi funcþia
de ministru al comunicaþiilor ºi societãþii
informaþionale din decembrie 2014 pânã în noiembrie 2015. În prezent,
este preºedinte al Consiliului
Judeþean Timiº.
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Primar, ªerban Florian
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ACTUALITATE
Pârtia de schi Vidra
din staþiunea vâlceanã Voineasa va fi
deschisã în prima
sãptãmânã a lunii
ianuarie 2017, a declarat pentru Indiscret în
Oltenia primarul
comunei Voineasa,
Gabriel Nãstãsescu.
de Marielena Popa
„Domeniul schiabil se deschide în cursul sãptãmânii viitoare, nu pot preciza în acest
moment ziua, dar va fi în intervalul 1-7 ianuarie 2017. Acum,
punem la punct ultimele detalii. Tehnic, nu existã probleme,
sunt fãcute toate reviziile, pârtia va funcþiona în condiþii similare celor de anul trecut”, a

Vâlcea: Pârtia de schi
Vidra va fi deschisã
sãptãmâna viitoare

precizat primarul.
Deºi imaginile de pe pârtie îl
contrazic, iar oamenii care
schiazã deja acolo acuzã o crasã lipsã de interes a primãriei,
care administreazã pârtia, ºi a
constructorului, societatea Acomin, Gabriel Nãstãsescu spune
altceva: singurul motiv pentru
care s-a ratat sezonul 2016, care
debuta, de regulã, pe 1 decembrie, a fost lipsa zãpezii. “Nu a
nins suficient. ªi acum zãpada
este de circa ºase-ºapte centimetri pe pârtie, ºi cam 20 de centimetri pe gol alpin. Pârtia este

mare, numai cu tunurile de zãpadã nu se poate face faþã. Însã
vom face eforturi sã deschidem,
totuºi”, susþine edilul.
Acesta dã asigurãri cã, în ciuda scumpirii carburanþilor care
alimenteazã instalaþiile pârtiei,
preþurile pentru telecabinã ºi
teleschi nu se vor schimba faþã
de sezonul trecut. Primarul Nãstãsescu a mai declarat cã la începutul lui 2017 acest domeniu
schiabil va fi scos la licitaþie
pentru administrare, întrucât
bugetul local nu îºi permite sãl întreþinã.

Primãria Cãlimãneºti vã ureazã sãrbãtori
deosebite, în bunãstare ºi sãnãtate.
Locuitorilor oraºului le dorim
sã li se îndeplineascã toate aspiraþiile.

La mulþi ani!
Primar,
Florinel Constantinescu

Salariaþii ºi conducerea Primãriei Tomºani,
judeþul Vâlcea, vã ureazã un an 2017 al
tuturor împlinirilor! Sã aveþi încredere în
viitor ºi sã fiþi sãnãtoºi!

La mulþi ani!
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Dumitru Pearcu
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Oltchim ar putea fi achiziþionat
de Chimcomplex, alãturi de
alte active din Europa
Societatea Chimcomplex Borzeºti, parte a
grupului SCR-Serviciile Comerciale Române,
deþinut de omul de afaceri ªtefan Vuza, ºi-a
anunþat intenþia de achiziþionare a unor active
la nivel european, printre care ºi Oltchim
Râmnicu Vâlcea.

de Marielena Popa

C

himcomplex Borzeºti
anunþã demararea unui
amplu program de dezvoltare a afacerilor sale din industria chimicã în urmãtorii
cinci ani, care include achiziþii

ale unor unitãþi la nivel european, dar ºi în România, printre
care se numãrã ºi active ale Oltchim. Programul prevede creºterea organicã, dar ºi achiziþii
ale altor unitãþi la nivel european, anunþã, DC News.
“Chimcomplex vizeazã dezvoltarea facilitãþilor de producþie
din Oneºti, România, unde deja
a investit peste 70 de milioane
de euro, inclusiv în douã unitãþi moderne de cogenerare ce

au permis atingerea unui nivel
de eficienþã energeticã similar
cu al liderilor mondiali în domeniu. Prima investiþie de peste 10 milioane de euro constã
într-o unitate de producþie de
clorurã de calciu cu o capacitate de 30.000 tone/an ºi demareazã la începutul lui 2017. Investiþii în alte unitãþi de producþie sunt în faze avansate de pregãtire ºi vor fi lansate în 2018
ºi 2019”, se aratã într-un comunicat al Chimcomplex, citat de
publicaþia amintitã. Compania
din Borzeºti este de pãrere cã
eventuala consolidare a afacerilor Chimcomplex-Oltchim va
dezvolta capitalul autohton în
domeniul industrial: “Compania considerã cã cea mai bunã
soluþie pentru economia româneascã, pentru mai buna valorificare a resurselor naturale,
umane ºi de capital de care dispune România pentru industria
chimicã, este reprezentatã de
consolidarea afacerilor Oltchim
cu cele ale Chimcomplex. Aºa
cum s-a întâmplat în Polonia
sau Cehia, o asemenea integrare va reprezenta un reper important în consolidarea capitalului
privat autohton în domeniul industrial, un sector dominat în
mod tradiþional de corporaþiile
internaþionale” , se mai aratã în
comunicatul de presã preluat de
DC News.
Chimcomplex este cel mai
mare producãtor independent de
produse chimice din România ºi
ºi-a mai manifestat interesul pentru compania din Râmnicu Vâlcea, aflatã în insolvenþã. În luna
mai 2016, societatea din Borzeºti
a depus o ofertã pentru preluarea activelor Oltchim SPV, iar în
2015 ºi-a anunþat, de asemenea,
intenþia de ofertare.
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nexiuni

SPECIAL

de Virgil Dumitrescu

De-a premierul, între zi
ºi noaptea minþii

S

ã admitem cã propunerea de prim-ministru
prezentatã de Liviu
Dragnea preºedintelui Iohannis nu a fost una potrivitã. Ne
amintim însã cã o aceeaºi propunere s-a bucurat de accept
la învestirea ministerialã, în
urmã cu un an. Rezultã cã pentru cel îndrituit de popor sã
vegheze democratic, numirea
unui ministru, precum al dezvoltãrii, pus sã jure cu mâna
pe biblie, e o bagatelã. Sã revenim la propunerea pentru
premier
formulatã
de
PSD+ALDE ºi soldatã, la Cotroceni, cu grimase în diluþie
în loc de o motivaþie consistentã. Sã admitem cã partidul
câºtigãtor al alegerilor parlamentare din 11 decembrie a
pus pe tavã, prin Liviu Dragnea, un fruct otrãvit ºi, de nu
se prindea cine trebuie, o încurcam toþi. Opoziþia, garantul sãnãtãþii de pe eºichier, a
sãrit ca arsã. Preºedintele PSD
nu numai cã l-a supus pe preºedintele þãrii unui test neavenit, dar mai aruncã ºi þara-n aer
prin cerbicia de a hotãrî unilateral ºi strâmb. Opoziþia se uitã
câº la partidul câºtigãtor al
scrutinului ante-Ignat, cum tot
câº se uitã ºi la bilanþ. Cei 49%
din numãrul alegãtorilor care
au catadicsit sã punã ºtampila
pe trandafiri sunt habarniºti.
PSD - roºu în cerul gurii, preºedintele sãu - penal, alegerile
- un fiasco al dreptei. Poporul?
Nu conteazã! Acum, un alt
pocinog de-al stângii: propunerea de premier care îl obligã
pe Iohannis sã stea ºi sã cum-

pãneascã trei zile ºi trei nopþi
dacã muºcã sau nu din fructul
otrãvit. I-au stricat bietului om
pânã ºi Crãciunul, tocmai se
reîmpãmântenise la Sibiu. Sã
ieºim, dar, din aceastã acoladã
aerianã ºi sã coborâm cu picioarele pe pãmânt. Pentru toatã superbia de fiþe cu uite premierul, nu e premierul, pentru
tot carambolul care poate dicta ”trageþi pe dreapta” la graniþa dintre ani, a existat un filtru în prizã: consultãrile de la
Cotroceni. S-a aflat cu acel
prilej cine la cine se gândeºte
ca premier. A ºi spus-o preºedintele, ”am douã propuneri”.
Cu a doua, în ordine cronologicã ºi pe drept viabilã, a fost
de acord, dupã care s-a rãsucit
pe câlcâie în timpul sejurului
sibian. Nu pentru cã persoana
indicatã ca premier ºi-ar fi pierdut subit competenþele. Ci
dintr-un motiv mai de departe
ºi mai uºor de citit. În loc sã
þinã de/la litera Constituþiei,
Klaus Iohannis dã bice pe lângã ea, autoritar ºi confuz. Nu e
preºedintele echidistant politic
ºi al tuturor românilor, indiferent de opþiuni, îi convin sau
nu-i convin. A ales, cocoºeºte,
sã fie trup ºi suflet de partea
opoziþiei, chit cã pe-acolo prin
ogradã cântã ºi o gãinã nebãtutã la timp pentru a mai slobozi ouã de aur. Dã-l în mã-sa
de popor ºi de scrutin. Ne-am
mai întâlnit cu d-astea în 2012,
iar rãnile de atunci nu s-au vindecat. Îndrãznesc sã afirm cã
multe din frustrãrile acelui an
s-au relocat în votul de la 11
decembrie.

PLÃTEªTI 3 NOPÞI – STAI 4 NOPÞI !
REVELION
REVELION 2017
2017
BÃILE OLÃNEªTI
OLÃNEªTI
BÃILE
HOTEL
HOTEL LIVADIA
LIVADIA
PERIOADA: 29.12.2016 – 02.01.2017 / 30.12.2016 – 03.01.2017
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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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
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Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
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- 66 lei/pers./zi în cazul camerelor 3*;
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Universitatea Craiova anunþã suporterii cã a
ajuns la un acord cu cea mai titratã formaþie din
Cehia, Sparta Praga, în privinþa transferului
fotbalistului Bogdan Vãtãjelu. În schimbul
fundaºului, CSU va primi 1,4 milioane de euro,
plus 10% dintr-un viitor transfer. Conducerea
alb-albaºtrilor spune cã Bogdan Vãtãjelu va fi
singurul fotbalist care va pãrãsi echipa în
aceastã iarnã, politica ªtiinþei fiind aceea de a
transfera cel mult un jucãtor pe an.

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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Bogdan Vãtãjelu
a semnat cu Sparta Praga
SPECIAL

de Valentin Zarea

A

Publicitate

Frumuseþea iernii, cu dulcele
ecou al colindelor ºi cu
imaginea celor dragi în suflet,
sã vã aducã împlinire, iubire
ºi fericire.
Sãrbãtori fericite!
Florentin Gust,
preºedinte
Crucea Roºie Dolj

www.indiscret.ro

lb-albaºtrii s-au despãrþit de Bogdan Vãtãjelu,
fundaºul stânga ajungând la un acord cu Sparta Praga, ocupanta locului 3 în prima ligã din Cehia, echipã calificatã în 16-imile Ligii Europa. Fostul cãpitan al Universitãþii va fi coleg cu celebrul Tomas Rosicky, ajuns acum la 36
de ani, jucãtor care a evoluat
timp de zece sezoane la Arsenal ºi care a ajuns la Sparta Praga la începutul acestei stagiuni.
„Sunt fericit pentru cã acest
transfer s-a realizat. Am susþinut de la bun început cã numai
în condiþiile în care o echipã va
face o ofertã bunã pentru Universitatea sunt dispus sã fac urmãtorul pas. Iatã cã acum s-a
întâmplat acest lucru. Plec însã
ºi cu un regret: cã nu am ridicat un trofeu în tricoul Universitãþii Craiova. Acum mã bazez
pe bãieþi cã-mi vor trimite tricoul de campioni ºi medaliile
în aceastã primãvarã, pentru cã
am muncit împreunã în acest
sezon. Sunt mulþi bãieþi valoroºi în lot, de aceea sunt convins cã Universitatea va gãsi
cea mai bunã soluþie pentru
acoperirea postului de fundaº
stânga. Transferul meu nu reprezintã o palmã pentru nimeni, implicit nici pentru domnul Daum. Eu continui sã
visez cã voi juca pentru
echipa naþionalã, ar fi încununarea muncii mele începutã la 5 ani. Dar pentru asta
trebuie în primul rând sã
devin om de bazã la Sparta
Praga, apoi mã voi gândi la
naþionalã. Asta vreau, sã-mi
câºtig locul de titular ºi încrederea noilor mei coechipieri. Mulþumesc suporterilor care m-au sprijinit, care
au fost tot timpul lângã
echipã în aceºti ani minunaþi petrecuþi la Universitatea. Am avut multe de învãþat de la craioveni. Le doresc tuturor suporterilor
Universitãþii un an de împliniri ºi sã susþinã necondiþionat echipa“, a declarat
Bogdan Vãtãjelu.

Obiectivul iernii:
întãrirea lotului
„Ieri, s-a oficializat cel mai
important transfer al iernii
pentru Universitatea Craiova.
Exportãm direct în Europa,
fapt ce reprezintã o probã a
valorii unui club care-ºi recapãtã strãlucirea. Universitatea
a discutat exclusiv cu Sparta
Praga, confidenþial, profesional, nu au existat tratative cu
alte cluburi. Politica clubului
va rãmâne aceea de a vinde
un singur jucãtor pe an. Pentru cã principalul scop va fi
acela de a construi o echipã
solidã. Trebuie ca toatã lumea
sã înþeleagã cã Universitatea
nu vinde sã trãiascã, ci mizeazã pe o dinamicã a transferurilor care sã le dea posibilitatea tinerilor Craiovei de a
creºte în carierã. Bugetul clubului este dimensionat astfel
încât sã nu ne bazãm pe vânzarea unui jucãtor. Acum trebuie sã ne calculãm paºii, sã
nu facem mari schimbãri la
nivelul lotului. Stabilitatea,
întãrirea lotului ºi creºterea
forþei de joc a Universitãþii
Craiova sunt principalele obiective pe care le avem acum.
Pentru a ne bate sus avem nevoie de doi atacanþi, un fundaº central ºi unul lateral. Important este ca ei sã vinã cu
dragoste ºi convingere cã pot
scrie istorie sub culorile Universitãþii Craiova. Toþi trebuie sã înþeleagã spiritul acestui club. Faptul cã bogãþia
noastrã nu e contul, cã tot
suntem la capitolul acestui
transfer, ci bucuria sutelor de
mii de suporteri“, a declarat
Marcel Popescu, preºedintele formaþiei CS „U” Craiova.
Bogdan Vãtãjelu a venit în
Bãnie de la gruparea Metalul
Reºiþa, în iarna lui 2014 ºi a
contribuit la revenirea ªtiinþei pe prima scenã a fotbalului românesc. În ultimele trei
sezoane, a fost cel mai folosit jucãtor al Craiovei. Din
sezonul 2016-2017, a preluat
banderola de cãpitan al Universitãþii ºi a fost integralist
în toate partidele din actuala
stagiune.
28 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017
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Râmnicu Vâlcea: Campus pentru
ºcolile profesionale cu predare
ºi în limba germanã

ACTUALITATE
de Marielena Popa
n Râmnicu Vâlcea, va
funcþiona un campus pentru ºcolile profesionale cu
predare în limbile germanã ºi
românã, a declarat, miercuri, 21
decembrie, primarul Mircia
Gutãu (foto) cu ocazia Galei
Olimpicilor - Râmnicu Vâlcea,
2016.
Mircia Gutãu a menþionat cã
astfel se asigurã o ofertã educaþionalã care creeazã posibilitatea ca absolvenþii sã îºi poatã
gãsi de lucru în strãinãtate:
”Suntem în fazã foarte avansatã de a atrage fonduri europene
pentru crearea unui campus

Î

pentru ºcolile profesionale. Asta
nu înseamnã cã se desfiinþeazã
ºcolile profesionale, aºa cum sa speculat, din contrã. Vom avea
un campus modern, în aºa fel
încât cei care fac ºcoala profesionalã sã aibã condiþii excelente de pregãtire. Zilnic, sunt zeci
de solicitãri pentru meseriaºi,
cãrora nu li se face faþã. Suntem în parteneriat cu o firmã din
Germania pentru a crea, pe modelul ºcolilor de la Sibiu ºi Braºov, o ºcoalã profesionalã cu
predare în limba germanã ºi limba românã, în aºa fel încât cei
care vor absolvi aceastã ºcoalã

sã îºi poatã gãsi locuri de muncã în strãinãtate, dar sã rãmânã
ºi în þarã”.
Primarul Mircia Gutãu a precizat cã acest campus, în care
vor fi comasate liceele tehnologice din oraº, va funcþiona la
Grupul ªcolar „General Magheru”, el întrunind condiþiile
de spaþiu necesare acestui proiect.
Miercuri, Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea i-a premiat cu suma totalã de 50.000
lei pe cei mai merituoºi elevi ai
oraºului ºi le-a oferit cadouri
specifice sãrbãtorilor de iarnã.

Primãria Muereasca,
Muereasca,
Primãria
judeþul Vâlcea,
Vâlcea,
judeþul
vã ureazã
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ne
înãlþimea aºteptãrilor.
aºteptãrilor.
înãlþimea

La mulþi ani!
Primar,
Ion Ungureanu

Fie ca Sãrbãtorile de
Iarnã sã vã aducã liniºte
ºi pace în suflete ºi
bucurie alãturi de cei
dragi.
Sãrbãtori fericite
ºi La mulþi ani!

ªtefan Stoica,
Prim-vicepreºedinte
al PNL Dolj
28 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017

Primãria Vaideeni, judeþul
Vâlcea, vã ureazã Sãrbãtori
fericite alãturi de cei dragi,
iar Noul An sã fie presãrat
cu izbânzi remarcabile!
Cetãþenilor comunei
Vaideeni le dorim
prosperitate ºi sãnãtate!

La mulþi ani!

Primar,
Achim Daniel Bãluþã
www.indiscret.ro

Primãria Râmnicu Vâlcea: Staþia
care producea asfalt la suprapreþ
a fost scoasã din funcþiune
Primãria Râmnicu Vâlcea renunþã la Staþia de
asfalt, consideratã depãºitã, ineficientã ºi
costisitoare. În plus, staþia face producþie mai
scumpã cu circa 45% faþã de preþurile pieþei,
susþine primarul municipiului Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutãu.
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ACTUALITATE

de Marielena Popa
n ºedinþa de marþi, 27 de
cembrie, consilierii municipali au aprobat scoaterea
din funcþiune a acestei staþii,
aflatã în comuna Vlãdeºti, pe un
teren închiriat.
”Având în vedere costurile
ridicate pentru întreþinerea ºi
exploatarea Staþiei de asfalt, an
fabricaþie 1986, problema poluãrii mediului, dar ºi faptul cã
aceasta este amplasatã pe un
teren ce aparþine comunei Vlãdeºti, pentru folosinþa cãruia se
plãteºte chirie de 2.711 euro/
lunã, echivalentul a 146.394 lei/
an, se impune scoaterea din
funcþiune a acesteia”, se aratã
în proiectul de hotãrâre privitor
la aceastã staþie.

Î

þie tehnologicã având o valoare
reevaluatã de 1.366.190,21 lei,
valoarea amortizãrii fiind de
1.260,424,09 lei ºi o valoare
rãmasã de amortizat de
105.866,12 lei. Staþia de asfalt

va fi scoasã la licitaþie cu preþul
de 105.866,12 lei.
Primarul Gutãu a anunþat cã
pentru construirea unei staþii de
asfalt performante, va fi accesat
un proiect pe fonduri europene.

Staþia de asfalt va fi
scoasã la licitaþie
”În momentul de faþã, staþia
de asfalt nu poate fi autorizatã.
În plus, este aproape imposibil
de controlat furtul de acolo.
Foarte important, preþul mixturilor asfaltice ºi al betoanelor
fabricate la aceastã staþie este cu
circa 46 la sutã mai scump decât preþurile pieþei”, a declarat
primarul.
Pe terenul închiriat de la Vlãdeºti sunt amplasate trei clãdiri
din anul 1986, fãrã autorizaþie
de construire, care sunt înregistrate în patrimoniul privat, platforme ºi fundaþii-construcþii
speciale, toate amortizate integral, ºi Staþia de asfalt, instala-

Cu ocazia Sãrbãtorilor de iarnã, vã doresc
multã sãnãtate, împliniri pe toate planurile,
zile senine, prosperitate, pace ºi numai
gânduri bune. Sã vinã Crãciunul ºi toþi
clopoþeii din brad sã cânte colindul magic
care sã poarte cu el încrederea, puterea,
speranþa de care aveþi nevoie.

La mulþi ani!

Marian-Jean Marinescu
Vicepreºedinte PNL Dolj,
europarlamentar

La
La mulþi
mulþi ani
ani cu
cu împliniri
împliniri
ºi bunãstare!
bunãstare!
ºi

Publicitate

Din lumina sãrbãtorii naºterii Domnului ºi
din speranþa ce însoþeºte Noul An, vã transmit gânduri bune ºi urãri de sãnãtate.

www.indiscret.ro

Ionuþ Stroe,
Deputat, preºedinte PNL Dolj
28 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017
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Politicul afecteazã parcursul
leului pe final de an

C

reºterea cererii comerciale, decizia preºedintelui Iohannis de a
refuza premierul propus de
PSD, dar ºi îngrijorãrile investitorilor în legãturã cu situaþia
bugetului din 2017, au determinat deprecierea leului, în
contrast cu celelalte monede
din regiune care se întãreau
faþã de euro.
Cursul euro a crescut de la
4,5195, la începutul perioadei,
la 4,5363 lei, la sfârºitul ei,
medie care reprezintã maximul
ultimelor ºase luni. Ultima
ºedinþã a intervalului s-a deschis la 4,529 lei, tranzacþiile
realizându-se între 4,528 ºi
4,535 lei, cu închiderea la
4,527 – 4,53 lei. Reducerea
intrãrilor de valutã pe segmentul nerezidenþilor interesaþi sã
achiziþioneze titluri de stat româneºti va crea probleme leului în perioada urmãtoare, fãcând ca euro sã urce spre 4,45
– 4,55 lei. De asemenea, evoluþia monedei naþionale ar putea sã se inrãutãþeascã în cazul
în care PSD nu va gãsi rapid o
altã propunere care sã fie
agreatã de preºedinte. Existã
astfel riscul intrãrii într-o crizã politicã mai lungã ºi care va
provoca reacþii negative din
partea pieþei. De altfel, la ultimele licitaþii de bonuri s-a observat o reducere constantã a
ofertelor de cumpãrare la care
s-a adãugat o creºtere constantã a dobânzilor. Situaþia se datoreazã, în bunã parte, deciziei
Rezervei Federale americane
de a majora dobânda de la 0,25
– 0,50 la 0,50 – 0,75% ºi anunþarea altor cel puþin trei creºteri în 2017, ceea ce va reduce
ecartul faþã de dobânda-cheie
a BNR care se situeazã în prezent la 1,75%. Astfel, Finanþele au trebuit sã refuze toate

oferte bãncilor depuse pentru
achiziþia de obligaþiuni datoritã nivelului de dobândã solicitat, care a fost considerat
prea mare. Valoarea anunþatã
a emisiunii a fost de 1 miliard
de lei, însã bãncile au oferit
doar 426,9 milioane lei. Dupã
atingerea maximului istoric de
4,3502 lei, dolarul a intrat pe
o pantã descendentã, cauzatã
de marcãrile de profit de pe
pieþele internaþionale. La sfârºitul intervalului, media a fost
stabilitã la 4,336897 lei, întro ºedinþã în care cotaþiile au
fluctuat între 4,335 ºi 4,347
lei. În urmãtoarele luni este de
aºteptat ca dolarul sã urce încet, dar constant, spre pragul
de 4,5 lei, în condiþiile în care
s-au înmulþit vocile care prognozeazã atingerea paritãþii cu
euro. Media monedei elveþiene, care s-a tranzacþionat pe
pieþele internaþionale între
1,068 ºi 1,075 franci/euro, a
fluctuat între 4,2153 ºi 4,2266
lei, iar cursul de la finalul perioadei a fost stabilit la 4,2224
lei. Poziþiile de protecþie luate
înainte de finalul anului au
asigurat o uºoarã creºtere a
euro la 1,0424 – 1,0470 dolari, dupã scãderea din 20 decembrie la minimul ultimilor
circa 16 ani de 1,0352 dolari,
ca o consecinþã a creºterii dobânzii din SUA. Aceastã apreciere este caracteristicã pentru
perioada finalului de an. Analiºtii de la Morgan Stanley ºi
Goldman Sachs considerã cã
euro va ajunge la paritate in
cursul anului viitor, iar cei de
la Deutsche Bank prognozeazã scãderea euro sub pragul de
0,95 dolari din cauza ieºirilor
de capital din regiune.
Analiza cuprinde
perioada 20 – 27 decembrie
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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.
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Expoziþia „Ineditul
din colecþiile de
ªtiinþele Naturii“
Cunoaºterea colecþiilor unor reprezentanþi de
seamã ai cercetãrii româneºti în domeniul
ºtiinþelor naturii (Nyarady, Pãun, Al. V. Grossu,
I. P. Licherdopol, Virginia Marinescu, Firu,
Stãnoiu, Mircea Popescu, Dionisie Linþia, Constantina Sorescu etc.) constituie o modalitate
de valorificare a tezaurului natural existent în
Patrimoniul Cultural Naþional al României.

muzeal.
Expoziþia, realizatã de muzeografii dr. Olivia Cioboiu, dr.
Claudia Goga ºi dr. Mirela Ridiche, a fost vernisatã miercuri,
21 decembrie 2016, la sediul
Secþiei de ªtiinþele naturii din
str. Popa ªapcã nr. 8.

A

cesta este ºi scopul menionatei expoziþii: de a
prezenta importanþa istoricã, ºtiinþificã ºi documentarã a colecþiilor biologice provenite din donaþii, achiziþii ºi colectãri în teren, care constituie
material de comparaþie în activitatea de cercetare efectuatã de
specialiºtii secþiei.
Expoziþia temporarã are un
caracter sistematic ºi ecologic,
fiind expuse piese inedite din
colecþiile de ºtiinþele naturii:
moluºte (gasteropode, bivalve,
cefalopode) ºi alte nevertebrate
(celenterate, crustacee, echinoderme), peºti, amfibieni, reptile,
pãsãri ºi mamifere, existente în
patrimoniul muzeului. Colecþiile s-au constituit pe parcursul
deceniilor ºi cuprind un numãr
de 114.314 piese muzeale.
Fãrã îndoialã, expoziþia se
constituie într-o acþiune cultural- educativã pentru toate categoriile de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cãrora încercãm sã le trezim interesul pentru cunoaºterea patrimoniului

Activitate intensã la Apavil Centru Sud
SC APAVIL SA a
desfãºurat în sãptãmâna 19 – 25 decembrie o serie de activitãþi în municipiul
Drãgãºani ºi în comuna Prundeni.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate douã avarii la
reeaua de apã pe strãzile Tacoescu ºi Cãpitan Hoarcã.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
z s-au verificat ºi s-au curãþat cãminele de racord ale scãrilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole ºi guri de scurgere;
z s-au curãþat ºi s-au decojit
de vopsea echipamentele (pompe, motoare ºi conducte din sala
veche STAP Nr. 1);

z s-a acþionat pentru recuperarea debitelor restante de la
rãu-platnici;
z s-a verificat ºi s-a refãcut
acostamentul la blocurile unde
s-au montat cãmine de apometru;
z 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 pompare ºi repompare din Prundeni;
z au fost verificaþi parametrii apei potabile furnizate în
Sistemul Drãgãºani ºi Sistemul
Prundeni, ca ºi ai apei menajere epurate descãrcate în Contracanalul Olt.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cur-

sul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite 5 cãmine
de apometre 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. Au continuat lucrãrile pentru realizarea contorizãrii scãrilor de bloc, montându-se un numãr de 3 cãmine de apometru.
www.indiscret.ro

Punct de lucru pentru 11
situaþii de urgenþã la Horezu
ACTUALITATE

Obiectivul a fost
realizat prin contribuþia financiarã a 11
localitãþi
de Marielena Popa

M

arþi, 20 decembrie
2016, la Horezu-Vâlcea a fost inaugurat
Punctul de lucru pentru intervenþii în cazuri de situaþii de
urgenþã din oraº. Situat în imediata apropiere a primãriei,
Punctul de lucru - aflat în subordinea Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „General Magheru” Vâlcea - are în dotare o
maºinã de intervenþie cu apã ºi
spumã, cu modul de descarcerare ºi prim-ajutor. Staþia va
deservi 11 localitãþi: Horezu,
Cerniºoara, Copãceni, Mateeºti,
Mãldãreºti, Oteºani, Popeºti,
Slãtioara, Stroeºti, Tomºani ºi
Vaideeni, care au contribuit financiar la realizarea acestui obiectiv. Utilitãþile, terenul ºi clãdirile au fost puse la dispoziþie
cu titlu gratuit de cãtre Primãria Horezu.
„Prin înfiinþarea Punctului de
lucru se reduce timpul de intervenþie cu 32 de minute, timp de

intervenþie ce este vital pentru
eficienþa acþiunilor de intervenþie. Vrem ca pe viitor sã dezvoltãm acest Punct de lucru, în ideea de a mai aduce o maºinã de
pompieri, precum ºi o ambulanþã pentru prim-ajutor medical ºi
descarcerare. Sunt promisiuni
de dezvoltare a Punctului de
lucru printr-un proiect european, printr-o clãdire nouã, cu
spaþii moderne, dotate conform
specificului activitãþii noastre”,
a spus col. Ionel Nuþã, inspector-ºef al ISU Vâlcea.
La eveniment au participat
prefectul judeþului Vâlcea,
Radu Renga, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, primarul oraºului Horezu, Nicolae Sãrdãres-

cu, primarul comunei Vaideeni,
Daniel Bãluþã, primarul comunei Slãtioara, Sorin Romcescu,
primarul comunei Stroeºti,
Toma Ciolacu, primarul comunei Tomºani, Dumitru Pearcu,
primarul comunei Bãrbãteºti,
Constantin Banacu, primarul
comunei Costeºti, Toma Peºtereanu, primarul comunei Mãldãreºti, Ion Bociog.
Primarul Nicolae Sãrdãrescu
a declarat cã Punctul de intervenþie Horezu va avea anul vii-

tor în jur de 45 de specialiºti ºi
cinci-ºase maºini de intervenþie.
Prefectul Radu Renga a anunþat cã va face demersuri pentru
dotarea acestui Punct de lucru
cu o maºinã de intervenþie montanã.
Preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, le-a mulþumit specialiºtilor ISU pentru curajul ”de a
scoate oamenii din încurcãturã”
ºi le-a promis sprijin.

Medalii rare
din colecþia
Muzeului Olteniei
Muzeul Olteniei Craiova, Secþia de istoriearheologie, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, a vernisat,
în data de 22 decembrie 2016, la sediul din
strada Madona Dudu,
nr. 14, expoziþia temporarã „Medalii rare
din colecþia Muzeului
Olteniei“.

E

xpoziþia reuneºte raritãþi
medalistice care au aparþinut unor colecþii publice sau private remarcabile, aflate în prezent în patrimoniul Muwww.indiscret.ro

zeului Olteniei. Menþionãm
dintre ele: colecþia „Alexandru
ºi Aristia Aman”, colecþia „Corneliu Bãlãcescu”, colecþia „Marius Metzulescu” sau colecþia
„Constantin Argetoianu”.
Între cele aproape 100 de
medalii care vor fi expuse publicului doljean, ºi nu numai,
amintim: Medalia Inaugurãrii
Academiei Mihãilene, din anul
1838, cea mai veche medalie
deþinutã de Muzeul Olteniei,
Medalia Revoluþiei de la 1848,
Medalia cãsãtoriei lui Carol I cu
Elisabeta de Wied, Medalia Comemorativã a Rãzboiului de Independenþã, Medalia Inaugurãrii Podului Carol I, Mãrturiile

de botez ale Principilor Carol ºi
Nicolae.
Este pentru prima datã când
sunt aduse în faþa publicului, în
cadrul unui eveniment expoziþional, toate aceste medalii rare
ºi preþioase, realizate, unele din
ele, de artiºti de talie europeanã
precum Wilhelm Küllrich, Anton Scharff, Tony Szirmai sau
Frederick Storck.
Expoziþia va putea fi vizitatã
la sediul Secþiei istorie-arheologie, din strada Madona Dudu,
nr. 14, de marþi pânã duminicã,
orele 9.00-17.00, pânã la sfârºitul lunii aprilie.
28 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017
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Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
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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

În Ajunul Crãciunului, medicii ºi
13
bolnavii din Spitalul Judeþean au ACTUALITATE
fost colindaþi de preoþi ºi credincioºi
n Ajunul Praznicului Naºterii Domnului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, preoþi ºi
credincioºi au colindat ºi au oferit daruri bolnavilor, aparþinãtorilor acestora ºi personalului
medical din Spitalul Judeþean
Vâlcea. Evenimentul, organizat
de Arhiepiscopia Râmnicului, sa desfãºurat prin participarea
membrilor Centrului Catehetic Sfântul Ioan Botezãtorul,
coordonator Pr. Proteasa Nicolae, Seminarul Teologic Sfântul
Nicolae, Pãrintele Laurenþiu
Barbu alãturi de enoriaºi ai Parohiei Sfântul Apostol Andrei, Parohia Sfânta Filofteia –
Spital, Biblioteca Judeþeanã
”Antim Ivireanul”, Europe Direct, coordonator Dana Rãdulescu, Cozia Racing Team, coordonator Dora Sãvulescu, Li-

Domnului este sãrbãtoarea care
ne convinge, iarã ºi iarã, cã nu
suntem singuri, cã nu suntem ca
vântul care nici nu vine bine cã
ºi dispare, nu suntem ca iarba
câmpului care repede uscânduse nu mai este, nu suntem ca
zãpada care îndatã se topeºte, nu
suntem ca fumul care se risipeºte, suntem cu Dumnezeu ºi cu
Sfinþii Lui. Omul nu e singur,
ci veºnic va fi cu Dumnezeu!”
Colindul nu poate rãmâne doar
o modalitate de pãstrare a tradiþiilor poporului român, ci mai
ales un prilej în care descoperim bucuria comuniunii oamenilor, participarea celor sãnãtoºi
la suferinþa celor bolnavi, în
împreunã slãvire a lui Dumnezeu, la Praznicul Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
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Î

ceul Sanitar Antim Ivireanul, coordonator, doamna Proteasa Mãdãlina, ºi a unui grup de
colindãtori din oraºul Cãlimãneºti, sub coordonarea doamnei
Elena Neagu. Aflat în mijlocul
bolnavilor, medicilor, preoþilor
ºi colindãtorilor, Pãrintele consilier Cristian Bãnuþã a transmis
binecuvântarea ºi purtarea de
grijã a Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie pentru toþi fiii duhovniceºti, mesaj prin care i-a
încredinþat pe toþi cei prezenþi
cã „trebuie sã încercãm fiecare,
cu posibilitãþile noastre, sã arãtãm aproapelui cã Hristos Domnul este cu noi ºi în fiecare dintre noi. Sã ne arãtãm uniþi întru
credinþã: „Ca toþi sã fie una,
dupã cum Tu, Pãrinte, întru
Mine ºi Eu întru Tine, aºa ºi
aceºtia în Noi sã fie una, ca lumea sã creadã cã Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21). … Naºterea

www.indiscret.ro
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Ghidul juridic de vacanþã în

UTILE

D

acã plãnuieºti sã-þi petreci sãrbãtorile de iarnã pe alte meleaguri
decât cele româneºti, ar fi bine
sã ai câteva informaþii necesare înainte sã tragi uºa în urma
ta. Spre exemplu, ºtiai cã în
unele þãri centura de siguranþã
trebuie purtatã obligatoriu ºi de
cei care stau pe locurile din
spate, iar poliþia ia foarte în
serios respectarea acestei obligaþii? Sau cã în altele se plãteºte o taxã pentru fiecare autostradã traversatã ºi deþinerea
unor aparate antiradar este
consideratã infracþiune?
Pentru a evita situaþiile neplãcute din vacanþã, înainte de
a pleca ar trebui sã te informezi
cu privire la condiþiile de zbor
sau la regulile de circulaþie pe
drumurile din strãinãtate, dar
ºi cu privire la chestiuni ce þin
de îngrijirile medicale de care
ai putea avea nevoie. Ar trebui
sã ºtii, spre exemplu, cã în unele state deþinerea aparatelor
antiradar reprezintã infracþiune, cã taxele de drum diferã
foarte mult de la o þarã la alta
sau cã unele amenzi nu pot fi
plãtite cu cardul pentru anumite categorii de drum, ºi asta
poate duce la sechestrarea maºinii. În plus, este vital sã îþi
notezi numerele de urgenþã ºi
datele de contact de care te-ai
putea folosi în þara strãinã.
Înainte de toate, cel mai important lucru este sã le spui
celor dragi þie unde anume vei
pleca, iar aici ne referim la date
cât mai concrete: în ce oraº, la
ce hotel, în ce perioadã ai cazarea, când vei zbura ºi, eventual, chiar numele zborului.
Informarea celor dragi este
importantã în primul rând pentru aceºtia, pentru ca, în cazul
în care þi se întâmplã ceva, sã
deþinã date cât mai concrete pe
care sã le poatã furniza autoritãþilor.
În orice caz, ar trebui sã ºtii
cã toþi cetãþenii români care
cãlãtoresc în strãinãtate au la
dispoziþie aplicaþia „Cãlãtoreºte în siguranþã” a MAE-ului
(poate fi descãrcatã gratuit din
„App Store” ºi „Google
Play”), care oferã informaþii,
recomandãri de cãlãtorie ºi
posibilitatea de a fi alertaþi, în
cazul în care apar situaþii speciale, precum ºi serviciul de
alertã prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS
îþi poate salva viaþa!” Intere28 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017

seazã-te de condiþiile de zbor
dacã pleci cu avionul.
Dacã te vei deplasa cu avionul, ar fi bine, înainte de a ajunge la aeroport, sã mai verifici o
datã condiþiile de zbor pe care
þi le impune compania cu care
vei cãlãtori. Asigurã-te cã ºtii ce
produse ºi ce cantitãþi de lichide poþi lua în bagajul de mânã.
Iar dacã tot am menþionat bagajul de mânã, trebuie sã mai
ºtii ºi cã unele companii de zbor
au condiþii mai limitate cu privire la bagajul de mânã gratuit
– compania Wizz Air, spre
exemplu, îþi oferã gratuit în preþul biletului un bagaj de mânã
relativ mic ca dimensiuni, pe
când cei de la Ryan Air îþi oferã
posibilitatea de a lua dupã tine
în cabinã atât geanta personalã,
cât ºi un alt bagaj de mânã.
Orice cadou pe care vrei sã-l
duci cuiva din strãinãtate, dacã
este ambalat, ar sta mai bine în
bagajul de calã decât în cel de
mânã. De ce? Pentru cã în bagajul de mânã produsele nu trebuie sã fie ambalate în hârtii de
cadouri etc., iar cei de la control îþi vor rupe cel mai probabil ambalajul ca sã vadã conþinutul. De asemenea, deºi poate
pãrea evident, nu ai voie sã
transporþi petarde sau tot felul
de artificii ºi pocnitori.
Cei care merg la schi ºi vor
sã-ºi aducã echipamentul personal trebuie sã ºtie care sunt con-

diþiile generale de transport ale
companiei pentru astfel de obiecte. De cele mai multe ori,
transportul lor va presupune
costuri suplimentare deloc de
neglijat.
Notã: Cei care vor sã cãlãtoreascã în Franþa cu avionul ar
face bine sã se informeze înainte cu privire la eventualele
greve ale transportatorilor francezi ºi care le-ar putea nãrui planurile de vacanþã. Într-o notã
uºor umoristicã, ar trebui sã ºtiþi
cã, în Franþa, grevele de orice
fel se întâmplã aproape sãptãmânal.

Ce trebuie sã ºtii
dacã pleci
cu maºina
Drumul cu autoturismul, mai
ales în condiþii meteo îngreunate ºi dacã e vorba de distanþe
foarte mari, îþi solicitã o conduitã mult mai disciplinatã la volan. Regulile conducerii preventive impun ca, în astfel de situaþii, sã faci opriri dese pentru
odihnã ºi sã eviþi sã conduci
noaptea, ca sã nu mai spunem
de adaptarea vitezei la condiþiile de drum. Nu ar fi o mare tragedie dacã ar trebui sã-þi amâni
cu o zi, sã spunem, sejurul la
schi, dacã se anunþã condiþii
meteorologice vitrege în ziua
planificatã pentru plecare.
Normele de circulaþie sunt –

sau ar trebuie sã fie – destul de
cunoscute pânã la frontierã, dar
odatã ce treci graniþa României
ar fi bine sã îþi aminteºti cã eºti
sub incidenþa regulilor din statul strãin în care te afli. Asta înseamnã sã te documentezi înainte cu privire la anumite prevederi importante în materie de
reguli de circulaþie, de acte necesare pe care trebuie sã le ai
asupra ta, de lucruri pe care poþi
sau nu poþi sã le transporþi sau
în ce cantitãþi sunt admise.
Numeroase persoane s-au
plâns în Forumul AvocatNet.ro
de problemele cu legea pe care
le-au întâmpinat pe drumurile
din strãinãtate, iar lipsa de informare s-a dovedit a fi un aspect determinant aproape întotdeauna.
Iatã o scurtã trecere în revistã
a aspectelor importante pe care
ar trebui sã le iei în seamã dacã
pleci cu maºina în:
Austria: va trebui sã cumperi
de la punctele de trecere a frontierei/benzinãrii/magazinele de
difuzare a presei o vinietã, iar
preþul acesteia porneºte de la
8,70 de euro (8,90 euro de la 1
ianuarie 2017) pentru zece zile;
vinieta se lipeºte în mod obligatoriu pe parbrizul maºinii, la
loc vizibil, altfel amenda este de
120 de euro; aparatele antiradar
sunt interzise; este obligatoriu
sã ai anvelope de iarnã ºi sã circuli cu farurile aprinse în tot

timpul deplasãrii; limitele maxime de vitezã sunt: 50 km/h în
localitãþi, 100 km/h pe ºoselele
rapide ºi pe drumurile naþionale, 130 km/h pe autostrãzi;
Bulgaria: vinieta poate fi
achiziþionatã de la punctele de
trecere a frontierei, de la benzinãrii sau de la poºtã, iar preþul
diferã în funcþie de categoria de
vehicul ºi de perioada de valabilitate (pentru ºapte zile, spre
exemplu, pentru un autovehicul
din categoria Euro 0, I, II se plãtesc 87 de leva, adicã aproape
200 de lei); folosirea aparatelor
antiradar este interzisã, iar anvelopele de iarnã sunt recomandate, în timp ce lanþurile pentru
zãpadã sunt obligatorii în anumite condiþii ºi pe unele tronsoane de drum; limitele de vitezã sunt urmãtoarele: 50 km/h
în localitãþi, 90 km/h în afara
localitãþilor, 140 km/h pe autostrãzi;
Elveþia: la intrarea în Elveþia
este posibilã verificarea stãrii
autoturismului, astfel încât
acesta sã corespundã normelor
tehnice conform reglementãrilor legale elveþiene; vinieta costã aproximativ 40 de euro ºi
poate fi cumpãratã de la punctele de trecere a frontierei, fiind
obligatorie lipirea ei pe parbrizul maºinii; este indicatã folosirea cauciucurilor de iarnã, iar
centura de siguranþã este obligatorie pentru toate locurile din
www.indiscret.ro

maºinã (amenzile pentru cei
care stau în spate ºi nu poartã
centurã sunt destul de mari);
deþinerea ºi folosirea aparatelor
antiradar constituie infracþiune,
iar limitele legale de vitezã sunt
urmãtoarele: 50 km/h în localitãþi, 80 km/h în afara localitãþii,
120 km/h pe autostrãzi;
Franþa: anvelopele de iarnã
nu sunt obligatorii, iar toate autostrãzile din Franþa sunt supuse unei taxe, variabilã în funcþie de distanþã ºi de regiune;
aparatele antiradar sunt interzise, iar amenda se poate ridica
pânã la 1.500 de euro; exact ca
în Elveþia, portul centurii de siguranþã este obligatoriu pentru
toate locurile din maºinã; în localitãþi, limita de vitezã este de
50 de km/h, iar pe autostrãzi –
de 130 km/h;
Germania: aparatele antiradar sunt interzise, precum ºi folosirea telefonului mobil la volan; parcarea este permisã numai în locurile speciale, contracost (tichetele se cumpãrã de la
aparatele de taxare din parcãri
sau de la centrele de difuzare a
presei); din raþiuni de protecþie
a mediului, în anumite zone nu
se poate circula decât dacã autovehiculul are placheta “Feinstaubplakette”; pentru a procura o astfel de plachetã, poþi merge la oficiile de înmatriculare a
vehiculelor, iar lipsa ei poate
aduce amenzi de 40 de euro
pentru fiecare zonã delimitatã
ecologic în care circuli fãrã ea
(Berlinul este, spre exemplu, o
zonã delimitatã ecologic ºi unde
se poate circula doar având o
atare plachetã); în ceea ce priveºte limitele de vitezã, acestea
sunt: 50 km/h în localitãþi, 70100 km/h în afara localitãþilor,
130 km/h pe autostrãzi;
Italia: accesul pe autostrãzi
este permis doar dacã achiþi ta-

xele specifice, iar cartea verde
este obligatorie; în plus, pe autostrãzi amenzile nu pot fi plãtite cu cardul, iar neplata acestora poate atrage punerea sub
sechestru a maºinii (costurile
pentru recuperarea ei nu sunt
deloc neglijabile); aparatele antiradar sunt interzise, iar limitele de vitezã sunt mai variate
ca în alte þãri, dupã cum urmeazã: pe strãzi urbane (centrul localitãþilor) – 50 km/h, pe strãzi
urbane de periferie („circonvallazione” – centurã) – 70 km/h,
pe drumuri extraurbane (provinciale ºi statale) – 90 km/h,
pe drumuri extraurbane principale (cu caracteristici de autostradã) – 110 km/h, pe autostrãzi
– 130 km/h;
Ungaria: accesul pe autostradã se face în baza unei viniete,
care poate fi achiziþionatã de la
punctele de trecere a frontierei,
de la benzinãriile din Ungaria,
benzinãrii Mol din România sau
online, iar preþul pentru o sãptãmânã este de circa 10 euro;
lanþurile pentru zãpadã sunt
obligatorii în anumite condiþii,
iar aparatura antiradar este complet interzisã; limitele de vitezã
sunt urmãtoarele: 50 km/h în localitãþi, 90 km/h în afara localitãþilor, 110 km/h pe ºoselele rapide,130 km/h pe autostrãzi.

Informaþii utile
pentru urgenþe
Ghidul MAE prevede, de asemenea, pentru fiecare dintre
aceste þãri, informaþii mai detaliate cu privire la soluþiile pe
care le ai la dispoziþie în cazul
în care ai suferit un accident
auto, rãmâi fãrã actele de identitate ºi alte situaþii de urgenþã.
În cazul în care ai nevoie de
asistenþã, numerele de urgenþã
pentru Austria, Bulgaria, Elve-
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þia, Franþa, Germania, Italia,
Ungaria se regãsesc în documentul anexat acestui articol.
De asemenea, redacþia AvocatNet.ro a realizat un material cu informaþiile necesare
atunci când ai un accident de
maºinã în strãinãtate, material ce poate fi consultat aici.
În privinþa îngrijirilor medicale, este recomandat sã ai
o asigurare medicalã de cãlãtorie, dar ºi sã îþi procuri cardul european de sãnãtate înainte sã pleci din þarã. Cardul
este necesar spre a putea plãti
pentru îngrijiri medicale ºi
medicamente tot atât cât plãtesc ºi cetãþenii asiguraþi ai
acelui stat strãin.
Cât priveºte medicamentele, douã aspecte importante
trebuie reþinute: în primul
rând, multe dintre statele de
mai sus fac controale serioase privind medicamentele pe
care le avem asupra noastrã
la trecerea frontierei ori la
controlul bagajelor de mânã
(recomandarea celor de la
MAE este ca medicamentele
sã se regãseascã în ambalajele lor originale, nu scoase din
foliile sau cutiile lor).
În al doilea rând, cei care
au nevoie de medicamente
trebuie sã ºtie cã, în toate
aceste þãri, antibioticele nu se
elibereazã fãrã reþetã. Pentru
mai multe detalii despre posibilitatea de a lua medicamente în strãinãtate pe bazã
de reþetã de la medicul român,
puteþi consulta acest articol.
Important! În Uniunea Europeanã ºi în Elveþia, numãrul de urgenþã general este
112.
Av. Marius
Vicenþiu Coltuc
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

ªumudicã peste Lucescu?
Niciodatã!

R

edactori, fotbaliºti, antrenori ºi oficiali l-au
votat pe Marius ªumudicã antrenorul anului 2016.
Nimic ieºit din ”comunã”, zicea
Marin Sorescu. N-au avut de
ales, pentru cã, de regulã, antrenorul campioanei devine
”antrenorul anului”, cum titreazã clasamentele, Astra fiind cea
care a triumfat la încheierea
ediþiei 2015-2016. Pãrerea analiticã a specialiºtilor, întoarsã,
bãnuiesc, pe toate feþele, concordã, volens-nolens, cu pãrerea ultimului consumator de
Golden Brau, care, printre sughiþuri, aflã numele campioanei
en titre ºi cine a pregãtit-o. Vezi
Doamne, spre a-ºi asigura ”trofeul”, însuºi antrenorul Astrei,
în deplin consens ºi obiectivitate, s-a votat ca fiind cel mai
tare din parcarea Ligii lui Gino.
Ca unul care ºtie cã ºi-a condus
astralii pe durata unui mandat
incomplet, Cristi Petre ºi preparatorul fizic succedându-i-se la
timonã, o fi având oarece temeri
cã rateazã momentul. ”E grav
dacã e aºa!” a meditat, pozând
în Pleºu, merituosul preparator
de alibeci. Surprinzãtor este altceva: cã dupã ªumudicã, în opþiunea aleºilor care au ales, apare Mircea Lucescu, tehnicianul
de la Sankt Petersburg, dupã ce
s-a despãrþit de ªahtior. Acum
vreo zece ani, pe o lungã listã
de bravisimi români derivând
întocmai din percepþia generalã, ªtefan cel Mare se situa pe
locul 1, Eminescu pe 3, Richard
Wumbrand pe 5, Brâncuºi pe 9,
Nadia Comãneci pe 10 º.a.m.d.

Deºi votul individual era
sublim, votul colectiv era vraiºte. Ca ºi în cazul lui Mircea Lucescu, de la Sankt Petersburg,
cel ce-a ajuns sã-i sufle-n ceafã
lui Marius ªumudicã de la Astra Giurgiu. La fel de paradoxal, Olãroiu, de la Al-Ahli Dubai, câºtigãtor a 13 trofee în 9
ani, apare pe locurile 4-5 fiftyfifty cu Laurenþiu Reghecampf,
de la Steaua, al cãrui ultim trofeu, dobândit cu nesãbuitã uºurinþã, este al impopularitãþii.
Aici chiar cã e de prospectat ce
anume ombilic îi leagã pe aceºti
”fraþi siamezi” de conjuncturã.
De prisos a mai sublinia cã nici
Sankt Petersburg ºi nici Al-Ahli
nu evolueazã în campionatul
României, iar Marius ªumudicã a fost paralel ºi de neatins cu
Mircea Lucescu. Aceeaºi observaþie în legãturã cu Laurenþiu
Reghecampf vizavi de Olãroiu.
Pe de altã parte, Pustai ºi Mulþescu ar fi meritat mai mult de 1
punct (?!) comparativ cu Edi
Iordãnescu ºi Reghe, care au
acumulat 1,5 respectiv 5,5
puncte. De asemenea, cum spuneam, e aberant sã decretezi cã,
în conºtiinþa neamului românesc, oricâte probe de sol ai livra laboratoarelor, Nadia Comãneci se uitã de sus la domnitorul Constantin Brâncoveanu.
Vorba lui ªumi: ”E grav dacã e
aºa!” Doar mentalul aþipit al
faurului de turnuleþe aeriene
face ca un antrenor de talia lui
Mircea Lucescu sã fie eclipsat,
într-un clasament ºleampãt, azi
de ªumudicã, mâine de Reghe,
cu mâna sa dreaptã cu tot.
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Centrul comercial Oltenia Sucpi,
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Alãturi de urãrile tradiþionale
de sãrbãtori, vã transmitem
mulþumirile noastre pentru
încrederea acordatã.
Vã dorim dumneavoastrã,
familiilor ºi colaboratorilor,
un Crãciun fericit
ºi un an plin de
realizãri atât în
plan personal,
cât ºi în plan
profesional.
La mulþi ani!
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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

CENTRUL
COMERCIAL
OLTENIA
SUCPI

Indiscreþii
Indiscreþii de
de Vâlcea
Vâlcea
„Esteticã” de cimitir
În cimitirele Râmnicului,
kitschul pare iremediabil scãpat de sub control. Aceasta
este o mostrã din cimitirul privat, situat în zona de nord a
oraºului. Oare, cum suportã
priveliºtea ochiul de estet al

montate 400 de lãmpi de iluminat public, cu sprijinul magazinelor Valoris.

Preacucernice,
preacucernice!!!!

Liberalul Cotescu
pune umãrul
la programul
de guvernare al PSD

Cã veni vorba. Ce se spune
despre unul dintre preoþii-parohi care a primit, zilele trecute, titlul de Cetãþean de Onoare
al municipiului Râmnicu Vâlcea: a fost vãzut fãcându-le femeilor semne obscene din maºinã, întreba fetele, la spovedit,
dacã au prestat sex oral ºi cerea
amãnunte, fãcea camãtã cu valutã pe terasã. Preacucernice,
preacucernice!!!!

Stroeºti, Las Vegas
de Vâlcea
Toma Ciolacu, primarul din
Stroeºti, spune cã în localitatea
pe care o conduce, noaptea e ca
ziua. Motivul: recent, au fost

La mulþi ani!
Constantin Rãdulescu,
Preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea
+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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Dupã articolul din ediþia online a sãptãmânalului Indiscret
în Oltenia, titrat „Adrãnel Cotescu, un liberal la mâna PSDului”, în care opinam cã nu
poate fi preºedinte al PNL Vâlcea din cauzã cã postul sãu de
director în Ministerul Dezvoltãrii þine de voinþa actualei puteri, sunã domnul Adrãnel:
„M-am întors în minister ºi lucrez la programul de guvernare (!??!). M-aº bucura ca ºi mai
multe localitãþi din Vâlcea sã
intre în Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã”.
Quod erat demonstrandum!

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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Noul An sã vã gãseascã
în mijlocul celor dragi,
sã vã aducã liniºte ºi fericire
în suflete ºi în case, ºi
sã poarte cu sine bunãstare
ºi prosperitate.

ÎPS Varsanufie, acest Înalt Ierarh de salon? O inspecþie prin
„curte” n-ar strica.

