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Ultimul bilanþ!
Lia Olguþa Vasilescu,
recent învestitã în
funcþia de ministru al
muncii în Guvernul
Grindeanu, a susþinut,
la finalul sãptãmânii, o
conferinþã de presã în
care a vorbit despre
realizãrile din cei
patru ani ºi jumãtate
de mandat în fruntea
Primãriei Craiova,
despre neîmpliniri, dar
ºi despre proiectele
viitoare.
de Dan Olteanu

D

upã o perioadã destul
de îndelungatã, determinatã de campania
electoralã pentru alegerile parlamentare din luna decembrie, Lia
Olguþa Vasilescu a susþinut o ultimã conferinþã de presã în calitate de primar, dupã cum singurã a descris-o, unde a vorbit despre perioada petrecutã în calitate de primar al Craiovei. Rând
pe rând, actualul ministru a
punctat cele mai importante proiecte derulate de actuala administraþie, începând cu investiþii11 - 17 ianuarie 2017

le în sãnãtate, investiþiile în domeniul învãþãmântului ori investiþiile în domeniul cultural ºi turistic. Edilul a amintit ºi despre
construirea unui nou stadion, o
investiþie de aproape 50 de milioane de euro. „Construim o arenã de fotbal de 30.000 de locuri,
finalizatã în proporþie de peste
80% în acest moment. Acesta
este unul dintre cele mai mari
proiecte ale Craiovei din ultimii
80 de ani. De asemenea, realizãm un stadion de atletism de
8.000 de locuri, proiect stopat în
acest moment pentru reproiectare. Am demarat un amplu proces de reabilitare a cantonamentului, aflat în faza de licitaþie, cu
douã terenuri de antrenament
deja amenajate. Anul acesta,
Craiova va avea cea mai mare
bazã sportivã din România, dupã
Bucureºti“, a precizat Olguþa
Vasilescu.

Investiþii
în transport
ºi în reþelele de apã
ºi canalizare
O investiþie extrem de importantã pentru Craiova este, fãrã
îndoialã, construirea Firului II

Izvarna, care, dupã finalizare,
va rezolva în totalitate problema alimentãrii cu apã a oraºului. „Am iniþiat, din fonduri europene, un proiect pentru construirea Firului 2 de aducþiune
a apei Izvarna, cu o valoare de
123 milioane de euro, fiind cel
mai mare contract din Europa
de Est. În 2018, la final, toatã
Craiova va trebui sã fie alimentatã cu apã de izvor, iar pentru
acest proiect procedurile de expropriere sunt demarate. Tot aici
trebuie amintit ºi faptul cã am
introdus reþele de alimentare cu
apã potabilã pe toate strãzile
aflate în domeniul public al
municipiului Craiova, în condiþiile în care am gãsit Craiova
alimentatã cu apã doar în proporþie de 60%. De asemenea,
am introdus reþele de canalizare în 30% din oraº, pe 200 de
strãzi, rãmânând aproximativ
10% din oraº fãrã canalizare,
dar cu contract semnat pentru
perioada imediat urmãtoare“, a
mai spus Olguþa Vasilescu.
Printre altele, fostul primar a
mai amintit ºi despre investiþiile în reabilitarea strãzilor, reabilitarea centrului istoric, investiþiile în achiziþia de autobuze

ori reabilitarea liniei de tramvai.

Regrete „chinezeºti“
Pe lângã realizãri, Lia Olguþa
Vasilescu a vorbit ºi despre proiectele care nu s-au concretizat,
de departe cel mai rãsunãtor fiind cartierul de locuinþe de pe
strada Caracal, cunoscut drept
„cartierul chinezesc“. Fostul
primar a spus însã cã proiectul
va merge mai departe, fãrã firma chinezã, fiind luatã în calcul ºi varianta ca lucrãrile sã fie
finanþate de la bugetul local.
„Avem deja pe ordinea de zi a
guvernului o hotãrâre în acest
sens, iar administraþia trebuie sã
ia o decizie, dacã va scoate din
nou la licitaþie acest proiect, sã
gãsim altã firmã, fie va continua chiar ea sã finanþeze lucrãrile, urmând sã recupereze banii (din vânzarea apartamentelor - n.red.). Partea chinezã a
avut doi ani la dispoziþie pentru
a rezolva situaþia, dar, din pãcate, nu a rezolvat-o“, a declarat Olguþa Vasilescu.

Olguþa - primarul
din umbrã
Chiar dacã a fãcut pasul cãtre

Bucureºti ºi în prezent e ministru în Guvernul Grindeanu, Lia
Olguþa Vasilescu a þinut sã le
transmitã craiovenilor cã va rãmâne alãturi de oraº pentru a se
asigura cã proiectele începute
vor fi duse la bun sfârºit. „Eu
nu i-am minþit pe craioveni. Am
spus de la început cã vreau sã
rãmân primar ºi nu voi pleca
decât dacã voi avea ºansa sã ajut
ºi mai mult oraºul. Am obþinut,
iatã, un post de ministru ºi cred
cã din aceastã posturã voi putea sprijini Craiova. Obiectivele mele în perioada urmãtoare
sunt legate de autostrada Craiova - Piteºti, de Spitalul Regional, de atragerea investitorilor
în zona Craiovei ºi de asigurarea finanþãrii pentru proiectele
începute“, a precizat Olguþa
Vasilescu, care a mai spus cã va
continua sã viziteze ºantierele
din Bãnie, chiar dacã nu la fel
de des cum se întâmpla pânã
acum. „Eu nu plec din Craiova.
Voi face naveta la Bucureºti, dar
nu îmi schimb domiciliul. Voi
merge ºi de acum înainte pe ºantiere ºi voi lucra îndeaproape cu
viitorul primar ºi cu echipa sa“,
a conchis fostul primar al Craiovei.
www.indiscret.ro
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Genoiu, eschive
politice cu gândul
la candidaturã!
de Cosmin Pretorian

I

storia politicã a fostului
om de afaceri Mihail
Genoiu, primarul interimar al Craiovei în prezent,
era una simplã ºi oarecum
lipsitã de importanþã pânã în
urmã cu doar o sãptãmânã.
Nimeni nu s-a obosit sã-i cearã carnetul de partid deoarece viceprimarul era vãzut
drept o „anexã“ a Liei Olguþa Vasilescu, o „umbrelã“ sub
care s-a adãpostit fostul edil
Vasilescu atunci când au început problemele sale cu
DNA. Pentru conformitate,
trebuie menþionat faptul cã
Genoiu „a pãºit“ pentru prima datã în politicã la braþ cu
pseudo-generalul Oprea, în
filiala doljeanã a Uniunii
Naþionale pentru Progresul
României (UNPR). Prin intermediul acestui partid a intrat în consiliul local atât în
mandatul trecut, cât ºi în cel
actual, fiind un fericit beneficiar al aranjamentului parafat la nivel local între PSD ºi
UNPR.

Genoiu se vede tot
uneperist
Dupã demisia lui Gabriel
Oprea, UNPR-ul a fost „înghiþit“ cu fulgi cu tot de Partidul Miºcarea Popularã, o
mutare politicã mãiastrã a lui
Traian Bãsescu, care, cel mai
probabil, a determinat intrarea în Parlament a partidului
fostului preºedinte al României. Numai cã nu toþi uneperiºtii s-au simþit fericiþi cu
aceastã mutare strategicã,
existând un grup de disidenþi
care au contestat în instanþã
fuziunea prin absorbþie a
UNPR-ului. Ei bine, taman
din aceastã vremelnicã disidenþã se nasc controverse în
ceea ce-l priveºte pe primarul interimar Genoiu.
Pânã mai deunãzi, acesta
nu a pus o clipã sub semnul
www.indiscret.ro
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Desemnarea lui Mihail Genoiu drept primar
interimar al Craiovei, deºi nu a surprins pe
nimeni, naºte o serie întreagã de nedumeriri la
nivelul clasei politice doljene. Nu persoana
desemnatã ar fi o problemã, Genoiu fiind viceprimar al Craiovei în ultimii cinci ani, ci apartenenþa sa politicã naºte mari semne de întrebare. Teoretic, viceprimarul craiovean este PMPist, dar practic are toate ºansele sã fie candidatul PSD pentru postul de primar la viitoarele
alegeri locale anticipate din vara acestui an.
întrebãrii fuziunea. Nu existã
niciunde o declaraþie a sa prin
care sã conteste absorbirea
UNPR-ului de cãtre PMP, însã
la fel de adevãrat este ºi faptul
cã nu s-a afiºat public niciodatã
alãturi de pemepiºti. Prima datã
când s-a dezis de Traian Bãsescu ºi de formaþiunea sa politicã
a fost imediat dupã desemnarea
sa drept primar interimar al Craiovei, deranjat cã majoritatea
mediei locale îl categorisea
drept „bãsist“ ºi „pemepist“.
„Eu sunt membru UNPR.
Fuziunea cu PMP este contestatã, nu s-a definitivat, deci nu
am cum sã fiu membru PMP.
Singurii care ºi-au pierdut calitatea de membri UNPR sunt cei
care au depus adeziuni la PMP
pentru a candida la alegerile
parlamentare”, a grãit Mihai
Genoiu, punându-i la punct pe
unii jurnaliºti rãuvoitori. Evident, nu dãdea bine pentru nimeni ca electoratul craiovean

sã-l vadã în fruntea urbei pe un
vajnic subordonat al mult hulitului preºedinte Traian Bãsescu.

Hop ºi Pãloiu
cu dovada!
Numai cã socoteala din primãrie nu se potriveºte deloc cu
cea de la partid! Dan Pãloiu,
vicepreºedinte al PMP Dolj, l-a
pus la punct din scurt pe colegul sãu de partid, Mihail Genoiu, într-o postare pe Facebook:
„(...) Vreau sã vã spun cã domnul Genoiu este membru PMP,
a participat la ºedinþele PMP din
campanie ºi nu numai (...)“. ªi
alþi membri ai PMP Dolj, sub
protecþia anonimatului, ne-au
relatat cã pe toatã perioada campaniei electorale pentru parlamentare, Genoiu a participat la
ºedinþele PMP, coordonând
practic campania pe Craiova a
formaþiunii politice conduse la
centru de Traian Bãsescu. Rezultatele nu au fost dintre cele

Postarea de pe Facebook a lui Dan Pãloiu

mai fericite, dar strãdanii ca lucrurile sã iasã bine au existat.
Tot Dan Pãloiu a avut ultimul
cuvânt în aceastã pseudodisputã politicã din ciclul „Eu nu sunt
biped, dar merg în douã picioare“. Pe pagina sa deja celebrã
de Facebook, acesta a publicat
trei fotografii cu primarul interimar al Craiovei: douã într-o

ºedinþã de partid la... filiala
doljeanã a PMP, alãturi de
candidaþii partidului, preºedintele Gheorghe Bicã ºi exsenatorul Ion Toma, ºi a treia
realizatã undeva mai prin
toamnã, dupã vestimentaþia
personajelor, în comuna Coþofenii din Faþã, alãturi de
aceiaºi Bicã ºi Toma.
11 - 17 ianuarie 2017

Vâlcea:
Licitaþia
4
ADMINISTRAÞIE
pentru deszãpezire
a îngheþat la contestaþii
Contracte reatribuite
temporar pentru doar
patru loturi de drum
naþional, din cele zece
care strãbat judeþul.
de Marielena Popa

P

robleme la deszãpezirea
drumurilor naþionale
din judeþul Vâlcea, în
plinã iarnã grea, întreþinute ºi de
o legislaþie a atribuirii licitaþiilor ce trebuie modificatã de urgenþã. Declaratã câºtigãtoare a
licitaþiei organizate în noiembrie 2016 de Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri Craiova, asocierea de firme SC Construcii Generale & Rosal Grup
SA, ce urma sã deszãpezeascã
timp de patru ani, a fost contestatã în instanþã de firma clujeanã “Diferit”.

Lãcrãmioara State, ºefa Seciei drumuri naþionale Râmnicu Vâlcea, a declarat cã din cele
zece loturi scoase la licitaþie au
fost încheiate contracte ferme
de deszãpezire doar pentru patru. “Pentru loturile Voineasa,
Râmnicu Vâlcea 2, Cerna ºi lotul Horezu s-a semnat deja contractul de deszãpezire. Pentru
alte trei loturi: Seaca, Vâlcea 1
ºi Popeºti, acest contract urmeazã sã se semneze. Pentru Vidra,
Zãtreni ºi Ioneºti, nu s-a prezentat nimeni la licitaþie, prin urmare procedura va fi reluatã”,
a precizat Lãcrãmioara State.
Aceasta a mai spus cã, marþi,
10 ianuarie a.c., pe toate drumurile naþionale din judeþul Vâlcea
se circula normal. SDN Vâlcea
a acþionat în aceastã perioadã cu
52 de autoutilaje, 86 de oameni,
fiind rãspândite circa 700 tone
material antiderapant.

961 kilometri de drumuri judeþene, deszãpeziþi de RAJDP
Vâlcea
Cei 961 de kilometri de drumuri judeþene din Vâlcea sunt
întreþinuþi de Regia Autonomã
de Drumuri ºi Poduri Vâlcea
(RAJDP). Valer Tudor, vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea, a declarat cã la începutul acestei sãptãmâni nu existau
probleme majore pe aceste drumuri ºi cã pentru deszãpezire sa lucrat cu circa 60 de utilaje,
aproximativ 100 de oameni ºi
s-au rãspândit aproape 350 de
tone de material antiderapant.
Deºi a existat o bunã mobilizare pentru a se face faþã acestor
condiþii dificile de iarnã, autoritãþile judeþului Vâlcea recunosc faptul cã, dacã nu au
existat probleme mari cu zãpada, este doar pentru cã nu a nins
foarte mult.

O comunã din
judeþul Vâlcea,
magnet pentru
investitorii
privaþi

Pentru trei loturi
de drum, nu s-a mai
prezentat nimeni
la licitaþie

La firmele din Pãuºeºti-Mãglaºi lucreazã 600 de localnici,
iar în 2017 numãrul
lor va creºte.

Cum procedura de atribuire
era blocatã, iar iarna se instalase, cei 495 de kilometri de drumuri naþionale din Vâlcea au
fost scoºi, recent, la licitaþie,
doar pentru acest sezon, pe loturi. Potrivit portalului Direcþiei
Regionale de Drumuri ºi Poduri
Craiova, la ºase din cele zece
loturi de drumuri naþionale din
judeþul Vâlcea, existã menþiunea ”proceduri în curs de derulare”.

de Marielena Popa
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omuna Pãuºeºti-Mãglaºi din judeþul Vâlcea este una dintre
cele mai atractive localitãþi
pentru investitorii privaþi de
top, graþie condiþiilor bune
puse la dispoziþie. Potrivit
primarului Alexandru Dediu
(foto), la firmele din Pãuºeºti
lucreazã circa 600 de localnici ºi în 2017 numãrul lor va
creºte.
„În acest an vom aduce în
Pãuºeºti-Mãglaºi o firmã foarte puternicã de instalaþii electrice, care va folosi forþã de
muncã localã. Se extinde firma Sano Vita, care îºi desfãºoarã o parte din activitate în
comuna noastrã ºi la care lucreazã 200 de localnici. De
aceea îi vom concesiona un teren de 6.000 m.p. pentru o
halã, lângã fostul poligon auto.
Foarte bine funcþioneazã ºi firma Sorg care produce cherestea, parchet, mobilier etc. ºi la
care sunt angajaþi circa 200 de

cetãþeni din Pãuºeºti-Mãglaºi.
În total, la firmele private din
comunã muncesc aproximativ
600 de localnici, iar cu investiþiile din acest an numãrul lor
va creºte”, a precizat primarul Dediu.
În acest context, edilul a
anunþat cã localitatea nu mai
are terenuri pentru concesionãri.

Proiectele
primãriei
pentru anul 2017
Primarul Dediu a mai declarat cã 2017 va fi anul unor
proiecte importante pentru
comunitate: „Încep lucrãrile
pentru 14 kilometri de trotuar
de o parte ºi de cealaltã a drumului naþional care traverseazã localitatea Pãuºeºti-Mãglaºi, extindem alimentarea
cu apã pe o lungime de un
kilometru ºi jumãtate în satul
Coasta, vom moderniza cãminul cultural din centru, vom
amenaja un teren de minifotbal la ºcoalã. Nu în ultimul
rând, vom demara prin Adi
Apa realizarea a peste 20 de
kilometri de reþea de canalizare, pe un proiect de anvergurã de 4,6 milioane de euro”.
www.indiscret.ro

O centralã pe rumeguº 5
prost administratã
a lãsat în ger oraºul Horezu
ADMINISTRAÞIE
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Primarul Sãrdãrescu:
“În câteva zile,
repunem în funcþiune
vechile cazane cu
motorinã ale liceului”

P

rimarul oraºului Horezu,
Nicolae Sãrdãrescu, a declarat pentru Indiscret în
Oltenia cã în câteva zile liceul va

La Liceul Horezu, unitate cu 2.400 elevi, cursurile au fost suspendate
www.indiscret.ro

avea cãldurã. Însã a precizat
cã apartamentele vor depinde
în continuare de Sacomet.
“Vom repune în funcþiune cazanele cu motorinã care încã
existã în liceu. Sunt mult mai
costisitoare, dar nu avem încotro. Am solicitat Prefecturii ºi Consiliului Judeþean Vâlcea un ajutor de urgenþã pentru plata combustibilului lichid care costã 80.000 de lei
lunar. În ce priveºte încãlzirea apartamentelor, practic,
primãria este depãºitã de situaþie ºi nu avem pârghiile legislative care sã ne permitã
ingerinþa în activitatea unei
firme private. Prin urmare,
când Sacomet va face rost de
câte o maºinã de rumeguº
pentru centralã, va fi cãldurã,
când nu, caloriferele vor fi cãlâi. Din pãcate, nu existã dublurã la cazane ºi pentru oraº.
Soluþia de viitor este ca Primãria Horezu sã construiascã
o centralã electricã pentru a nu

ne mai confrunta cu astfel de
situaþii”, a subliniat primarul
Sãrdãrescu.

O poveste
cu trimitere
în judecatã
În 2013, fosta conducere a
Primãriei Horezu a concesionat firmei Sacomet serviciul
de termoficare a oraºului.
Atunci, fostul primar, Ilie Fârtat, a semnat un document în
care se menþiona cã Sacomet
nu are datorii cãtre bugetul
local, document care nu corespundea realitãþii. Fârtat a fost
trimis în judecatã sub acuzaþia de uz de fals. În acelaºi
dosar, au mai fost trimiºi în
judecatã Victoria Gheoghescu,
angajat al Primãriei Horezu,
SC Sacomet SA, precum ºi
Florian Nicolãescu, administratorul acestei societãþi. Procesul se aflã pe rol.
11 - 17 ianuarie 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu
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Eminescu iar ºi iar

e împlinesc, la 15 ianuarie, 167 de ani de
la naºterea Luceafãrului, simbolul identitar ºi de
perenitate al poeziei noastre
de geniu ºi nu numai. Pentru
cã Eminescu a fost ºi un gazetar de geniu, ºi un român de
geniu. Aceºti 167 de ani, o picãturã în oceanul eternitãþii,
nu l-au urcat ºi nu l-au coborât, ci l-au pãstrat cu sfinþenie
acolo unde îi sunt menirea ºi
locul. A-i pomeni pe detractori înseamnã a le face hatârul, despre detractori numai
de bine. Se spune cã nimic nu
rezistã lui Cronos, care, precum cariul în grindã, roade
pânã nu mai roade. Creatori
universali au avut de suferit
pe seama decalajelor dintre
valoare ºi recunoaºtere, ca
înaintemergãtori în feluritele
arte (care, orice am spune, nu
se adreseazã veleitarilor).
Pentru ca, post-mortem, operele, inestimabile, cele care
înnobileazã bibliotecile, muzeele ºi dau mãreþie locurilor,
sã întregeascã patrimoniul
UNESCO. Revenind la Mihai
Eminescu, împãrtãºim opinia
potrivit cãreia, dacã îl recitim,
ºi trebuie, descoperim la el noi
subtililitãþi ºi armonii, ne pare
la fel de viu ca atunci când aºternea pe hârtie Memento
mori (Panorama deºertãciunilor) sau Scrisorile. Dacã nu
cumva ”mai viu”, fiindcã spiritul dãinuie trupului. Versuri
simple în aparenþã, pe care leam parcurs ca ºcolari alergând
dupã fluturi, apoi la maturitate, când iluzia se dizolvã în

realul de fiecare zi, trezesc altfel de ecouri ºi de profunzimi.
Sorbi din ele ca din izvor particule de har dumnezeit, te bucuri ºi te întristezi, pentru cã
nici tristeþea, ca terapie, nu-i
e datã oricui. Au trecut 167 de
ani de la naºterea sa, vor trece încã atâþia ºi încã atâþia în
succesiuni ºi cuibare mirobolante, când urmaºii urmaºilor
noºtri vor conºtientiza, iar ºi
iar, cã Eminescu nu e mai puþin elocvent în ceea ce priveºte brazda, sãmânþa ºi rosturile poetizante ale lumii. ”Sara
pe deal buciumul sunã cu
jale…”, recita Sadoveanu,
”Nu credeam sã-nvãþ a muri
vreodatã…”, recitã Caramitru, despãrþiþi de pojghiþa subþire a vreo douãzeci de luºtri.
Dacã Ion Caramitru e contemporanul nostru, pãcat cã Mihail Sadoveanu, vocea inconfundabilã a pastelurilor eminesciene, ca ºi a amintirilor lui
Creangã, zace, prea repede
pus la index, dacã nu la spate.
Televiziunile, interesate în recondiþionãri de arhivã (nimic
de reproºat), nu gãsesc undiþa
pentru capturile din arealul
eminescian, radioul nici atât.
Reluându-l pe Eminescu, dincolo de poezie, în litera ºi spiritul publicisticii, constatãm
cã, exigent ºi febril, el chiar
cutreierã printre noi, dovadã
cã în politicã ºi politichie nu
ninge altfel, dacã e sã suspinãm dupã zãpezile de altãdatã. Cu ºir de modele, cu ºiruri
de lichele, de trãdãtori ai românului de rând ºi ai României de peste rând.
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Nea „Goe“
de la Pieþe,
a doua demisie!

ACTUALITATE

Claudiu Neagoe, administratorul „plafonat“ al
SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL, a reuºit sã
surprindã, din nou, anunþându-ºi demisia din
funcþia pe care o mai pãrãsise în urmã cu un
an. Invocând faptul cã viceprimarul cu atribuþii
de primar este „îndreptãþit“ sã desemneze un
alt administrator, alãturi de care sã-ºi asume
rezultatele obþinute de societate pe viitor,
Neagoe, rãzgândacul de serviciu, dã o palmã
fostei administraþii care, în ciuda criticilor,
acceptase, în vara anului trecut, sã-i mai dea o
ºansã.
de Dan Olteanu

S

ensibil probabil la temperaturile scãzute,
Claudiu Neagoe a reuºit cea de-a doua demisie din
fruntea SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL, la fix un an dupã prima performanþã de acest gen.
Invocând faptul cã viceprimarul
cu atribuþii de primar, Mihail
Genoiu, este „îndreptãþit“ sã de-

semneze un alt administrator,
alãturi de care sã-ºi asume rezultatele obþinute de societate pe
viitor, acest „domnul Goe“ al
Craiovei aplicã, de fapt, o flegmã pe obrazul fostei administraþii, care, asumându-ºi criticile de
la acea vreme, a decis sã-i mai
dea o ºansã ºi sã-l instaleze, pentru a doua oarã, în postura de administrator al SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL. Recent, fostul pri-

mar al Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a declarat cã demisia lui
Neagoe nu a fost determinatã de
vreo neînþelegere cu actualul primar cu delegaþie, ci de faptul cã
al doilea sãu mandat în fruntea
societãþii ar fi fost unul „pe perioadã limitatã“. Totuºi, în vara
anului trecut, atunci când Claudiu Neagoe s-a reîntors la post
ºi, implicit, la plafonare, nu s-a
pus nicio secundã problema unui
mandat limitat pentru tânãrul
Neagoe, care declara cã-ºi redescoperise motivaþia pierdutã cu
ºase luni înainte, asta dupã ce
realizase cã, în mandatul sãu,
societatea înregistrase „cel mai
mare profit de la înfiinþare“. Aºadar, în acest moment este încã
neclar care este adevãratul motiv al plecãrii lui Neagoe din
fruntea SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL, dar nu ar fi exclus sã
descoperim cã „a treia oarã e cu
noroc“!
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“Dacã voi nu o vreþi,
eu o vreau”
Degringolada care a pus stãpânire pe învãþãmântul românesc în ultimii douãzeci ºi cinci
de ani, indiferent dacã la putere s-au aflat
„dreptacii“, „stângacii“ sau tehnocraþii, este
demonstratã foarte clar de situaþia prezentã a
numirii în postul de director al Grãdiniþei 52
„Phoenix“ a Georgetei Dogaru. Bâlbâielile
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj în acest
caz au determinat luni, 9 ianuarie, un protest
de amploare al cadrelor didactice din aceastã
unitate de învãþãmânt.
de Cosmin Pretorian

S

coasã din ruinã de administraþia Liei Olguþa Vasilescu în ultimii cinci ani, Grãdiniþa cu
Program Prelungit nr. 52
„Phoenix“ este în prezent
scena unui scandal de proporþii ca urmare a unor decizii
controversate ale conducerii
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
Totul a pornit de la decizia
fostei inspectoare generale,
actuala senatoare Lavinia Craioveanu, cea care, fãcând abstracþie de anumite prevederi
legale ºi de dorinþa Colegiului Profesoral al grãdiniþei, a
înscãunat-o în postul de director pe Georgeta Dogariu. Dar
iatã pe scurt faptele.

Una e propunerea...
Anul trecut, Ministerul
Educaþiei Naþionale a decis
organizarea de concursuri
pentru ocuparea funcþiilor de
director în toate unitãþile de
învãþãmânt din România. La
Grãdiniþa „Phoenix“, fosta
directoare nu a reuºit sã îºi
adjudece concursul. Având în
vedere acest aspect, în data
de 14 decembrie, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, sub
semnãtura Laviniei Craioveanu, inspectoarea generalã devenitã între timp senator PSD, a solicitat Consiliului Profesoral al unitãþii de învãþãmânt sã desemneze o
persoanã dintre cadrele didactice existente care sã ocupe postul de director interimar pânã la organizarea unui
nou concurs. În respectiva
adresã se menþiona faptul cã
persoana desemnatã ar trebui
www.indiscret.ro

sã îndeplineascã mai multe condiþii, printre care ºi aceea de a
fi membru al Corpului Naþional
de Experþi în Managementul
Educaþional. În aceeaºi adresã
însã, senatoarea Craioveanu
precizeazã faptul cã: „În situaþii excepþionale, dacã la nivelul
unitãþii de învãþãmânt nu existã
cadre didactice membre ale
Corpului Naþional de Experþi în
Managementul Educaþional, vã
rugãm sã propuneþi alt cadru
didactic care nu este membru al
CNEME, dar sã îndeplineascã
celelalte condiþii menþionate
mai sus“.
La o zi distanþã, întrunit legal
ºi având pe masã douã propuneri, Consiliul Profesoral al grãdiniþei o voteazã pe Carmen
Chiva sã îndeplineascã, temporar, pânã la organizarea unui
nou concurs, funcþia de direc-
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tor. În aceeaºi zi, într-o formã
oficialã, doleanþa cadrelor didactice de la „Phoenix“ pleacã
spre inspectorat.

...alta e persoana
numitã de Lavinia
Craioveanu
Surpriza apare peste ºase zile,
când, în dispreþ total faþã cadrele
didactice din Grãdiniþa „Phoenix“, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj desemneazã drept director interimar o altã persoanã
decât cea propusã de Consiliul
Profesoral al unitãþii, în persoana Georgetei Dogariu, educatoare într-o altã grãdiniþã. Revoltaþi, salariaþii Grãdiniþei
„Phoenix“ depun la douã zile un
memoriu cãtre inspectorat, însã,
în înþelepciunea ei, inspectoarea-ºefã Craioveanu preferã sã
le ignore demersul, nedând în
termen legal niciun rãspuns.
Între timp, Lavinia Craioveanu
a plecat din instituþie, îmbrãþiºând cariera parlamentarã, dar
nãravurile au rãmas aceleaºi pe
culoarele inspectoratului. Luni,
întrunit în ºedinþã, avându-i alãturi pe sindicaliºtii din învãþãmânt care nu mai prididesc în a
slaloma printre interesele personale ºi cele ale oamenilor pe

care îi reprezintã, Consiliul de
Administraþie al inspectoratului
a menþinut decizia luatã anterior, chiar dacã la uºã se aflau
23 de angajaþi ai grãdiniþei care
le solicitau imperativ sã respecte metodologia de numire a directorului interimar. „Pur ºi simplu îºi bat joc de noi! Nu se poate sã încalce în aºa mod legea
doar pentru a o proteja pe cea
care, dupã cum se spune, este
apropiata Laviniei Craioveanu.
Evident cã nu vom sta cu mâinile în sân ºi vom face demersurile legale pentru a invalida
aceastã decizie. Dacã avocaþii
noºtri considerã cã avem de-a
face cu fapte care frizeazã pe-

nalul, atunci vom merge ºi
vom face chiar plângere penalã“, le-a spus ziariºtilor
prezenþi pe holurile inspectoratului una dintre educatoarele din cadrul grãdiniþei.
Departe de a se fi încheiat,
scandalul de la „Phoenix“
scoate în evidenþã modul
abuziv în care, de multe ori,
se fac numirile în posturi
cheie la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj. Sistemul este
unul putred de ani de zile,
dar, din pãcate, nimeni nu se
oboseºte sã-l cureþe de impostorii care târãsc învãþãmântul românesc într-o fundãturã ce pare fãrã ieºire!
11 - 17 ianuarie 2017

8

SPECIAL

HOROSCOP
2017
de Virgil Dumitrescu

Capricorn
(21.12-19.01)
Reprezentaþi unicul gen
de nativi dãruit sã lege anul
nou de cel vechi ºi invers.
Continuaþi firesc orientãri11 - 17 ianuarie 2017

le profesionale, cele îmbrãþiºate de tutelarul Saturn, antrenând atât mintea (sãnãtoasã în
corp sãnãtos), cât ºi mâna de
lucru. Destule compatibilitãþi
ale acestui semn de pãmânt cu
celelalte, iar avantajele nu se
lasã aºteptate. Situaþia financiarã, starea de spirit ºi componenta sentimentalã alcãtuiesc un triunghi pe laturile cãruia Cocoºul de Foc (în horoscopul chinezesc) va cânta cu
aplomb. Dominant va fi ºi spiritul funciar cu toate ale sale:
proprietãþi, moºteniri, spaþiu
locuibil. Complementare:
hobby-urile, care nu vor fi forme fãrã fond. Punct ºi de la capãt, deci: se deschide o perspectivã în privinþa investiþiilor. Receptivi ºi sensibili, dar
bine calculaþi, capricornii vor
îmbina ca nimeni alþii utilul cu
plãcutul.

Vãrsãtor
(20.01-18.02)
Cerul natal, cum se spune, îºi
intrã imediat în rol. Dispuneþi
de o întreagã listã de relaþionãri
care în bunã parte transcend zodia. Gândiþi-vã de douã ori pânã
sã decideþi o datã, înconjuraþivã de persoane loiale. Uranus
ºi aspectele astrale pe care le
dezvoltã forþeazã riscurile: puteþi pierde însutit, puteþi câºtiga înmiit. Nativii colaterali supuºi testãrilor ºi probelor de încercare imprimã încredere.
”Marele benefic”, Jupiter, îºi
face simþitã prezenþa pe fâºia

dintre primãvarã ºi varã sau dintre toamnã ºi iarnã, iar influxurile privesc afacerile. Lunile de
solaritate maximã se dovedesc
prielnice în sãnãtate ºi, la tinereþe, în revãrsãri de adrenalinã.
Cea de-a XII-a casã, a limitelor, vã pune în situaþia de a face
un pas în spate pentru doi în
faþã. Nu este exclus un salt pe
scara competenþelor, unde figuraþi ca lider.

Peºti (19.02-20.03)
Semn de apã, Cocoº de Foc:

inadvertenþe, provocãri, dramolete, vi se scufundã ºi câteva corãbii. Nu va fi un 2017
facil, dimpotrivã, dar una e sã
urci o dunã de nisip ºi alta e
muntele. Echipaþi-vã cum ºtiþi
mai bine, reevaluaþi-vã cunoºtinþele. Apar pentru unii ”bibani” sau ”ºtiuci” trigoane cu
dureri de cap, dar ºi sextile în
care se potrivesc aºii din mânecã acolo unde v-aþi aºtepta
mai puþin. În sãnãtate, dacã se
iscã simptome cum cã ar fi ceva
de reparat, nu lãsaþi pe merge
ºi aºa. Merge altundeva: în îmbinãri, combinaþii, scheme. Cea
de-a III-a casã, a aptitudinilor,
controlatã de Venus, se conjugã perfect în acest areal. Financiar, vã miºcaþi în voie mai cu
seamã în al doilea semestru, datoritã ºi cuiva din strãinãtate.
Paradoxal, ambivalenþa, dedublarea, specifice zodiei, înlesnesc ieºirea fãrã zgârieturi
dintr-un conflict de interese.
www.indiscret.ro

medicalã cochetaþi, se poate
spune aºa, cu arsenalul militar,
adicã sunteþi sãnãtos tun.

tele grele fac legea în autocunoaºtere ºi instruire. Conjuncturile norocoase nu lipsesc, dar
presupun un simþ de anticipaþie. Dacã nu, vã iau pe nepregãtite (fãrãr dureri!) acolo unde
fazele intermediare ale Lunii
ºtiu ºi tac. Filtrând excesele de
orice fel, bateþi palma în sãnãtate. Dupã mutarea anului în
2016, reactivaþi ce e mai scump:
regina.

Berbec (21.03-20.04)
Odatã cu verdele crud, al cãrui corespondent sunteþi, vi se
insuflã tendinþa de a lua de la
capãt, într-o altã formulã, planurile de viitor. Mai ales pe cele
de serviciu. Nu forþaþi însã acolo unde ”nu se umblã”. Compatibilitãþile cunoscute îºi probeazã viabilitatea în stiluri de
stringentã modernitate. Decanul
propriu rescrie variante þinând
de o invitaþie specialã ºi de o
schimbare de profil. Fiþi ”deºtepþi la cap” în sezonul autumnal, când orice greºealã se plãteºte – la particular ºi la stat. Pe
revers, cãpãtaþi oarece independenþã financiarã. Doar n-o veþi
risipi-o îmboldiþi de un noroc
fluctuant ºi nesigur! Tutelarul
Marte, opozant Lunii ºi Soarelui, vã pune sã vã rãzboiþi cu
morile de vânt în chestiuni de
principii ºi moralitate. Dintre
copii ºi vârstnici se vor recruta
cei ce vor avea nevoie de sprijin pe ultimele lungimi ale anului în curs.

Gemeni (21.05-21.06)
Ezitãrile dintre da ºi ba, dintre alb ºi negru, ca fel de a fi al
zodiilor de aer, e caracteristic ºi
lui 2017. Indiferent de ce ºi
cum, e musai sã aveþi la îndemânã ºi un plan B. Potrivit lui
Mercur, care ghideazã atipic, va
trebui sã aplicaþi nu o datã soluþia de rezervã. Cum ar fi în
joburile care includ munca de
teren, implicit uzura vieþii de
familie. Uranus, din cea de-a
VIII-a casã a cerului, este patronul beneficiilor materiale, iar
acestea nu vor fi puþine. O ieºire din cadru nu constituie o fãrãdelege, dar se interpreteazã. În
sãnãtate, poate apãrea un neajuns: imunitatea. Jocul secund
al Soarelui ºi al Lunii îi motiveazã pe temerari, dacã mai e
cazul. Imprevizibilul scapã
uneori calculelor (socoteala de
acasã), dar orice rãu e spre bine.
Trãgând cu pixul pe sub toate
acestea, nu aveþi a vã lamenta,
iar colegii vã recunosc meritele
(pânã la proba contrarie).

Taur (21.04-20.05)
Venus, aflatã, cu discontinuitãþi, în graþiile Cocoºului de
Foc, îºi pregãteºte relansarea
abia din iunie. ”Mai bine mai
târziu decât niciodatã” va fi sloganul lui 2017, aºa cã marile
progrese în ale vieþii mai trebuie prospectate. Ceasul elveþian
al acestui semn de pãmânt, adicã intuiþia (casa a VI-a, sãnãtatea ºi munca), va indica ora
exactã a soluþiilor de urmat.
Abnegaþia ºi talentul, ca violon
d’Ingres, fac din taur un nativ
aparte al zodiacului. Conjuncþiile planetei tutelare cu Luna
prefigureazã un debut calm în
dragoste, ca ºi în rutina socialã.
ªansa de a câºtiga bani care picã
din cer - ºi da ºi ba; în înscrisurile unui ”pãmântean” sadea,
loteria e pagubã. Veþi continua
sã vã impuneþi în ceea ce va sã
zicã exuberanþa locului. Pe fiºa
www.indiscret.ro

al Cocoºului de Foc se suspendã. Bioritmul matinal e de mult
obiºnuinþã, poate doar meteosensibilitatea ieºitã în drum sã
vã deranjeze. Mercur v-a învãþat cum se face banul, iar trigoanele cu Venus ºi Marte, cum sãl scãpaþi printre degete. Precauþie în lunile fãrã soþ! Dacã vã
ºtiþi om de afaceri, lunile cu soþ
sunt cele ce vã surâd. Exact în
intervalul îmbogãþit de soare,
aveþi de ales în practici încã nebãtute în cuie. Se infiltreazã o
zodie de apã, gata sã se lase cu
tunete ºi fulgere. De reþinut, orice ”feciorelnic” se întinde în
aspiraþiile sale mai mult decât
îi e plapuma ºi asta e OK.

Leu (23.07-22.08)
În pofida ascensiunii chinezescului din poveste, nu se impune sã acþionaþi pompieristic.
E suficient controlul de rutinã
al ambiþiilor împinse pe nisipuri
miºcãtoare. Debutul calendaristic se urneºte cu anevoie în direcþiile dorite; mai vechi dispute revin la locul faptei. În general, acolo unde nu vã pricepeþi,
nu vã bãgaþi. În planul parteneriatelor se fisureazã ceva, dar
altceva le ia locul. Astrograma
saltã spectaculos în domeniul
ideilor, dar ºi al expertizei imediate (inventar fix, împrumuri
bancare). Nativii aparþinând colateralului de ambe sexe, racii
ºi fecioarele, sunt primii cu care
se recomandã sã împãrtãºiþi din
experienþã. Imediat dupã poziþionarea astrului zilei, o invitaþie în tandem, care nu se refuzã, stârneºte gâlceavã. Norocul,
echidistant, vã dã cu o mânã ºi
vã ia cu alta. Depinde ce, depinde când.

Rac (22.06-22.07)
Semn de apã (limpede),
Cocoº de Foc, adicã atracþie ºi
respingere. Traduse în compatibilitãþi ºi incompatibilitãþi, cu
Soarele în drept, suiþi afectiv/
efectiv noi trepte. Ceea ce înseamnã factori de bun augur
pentru proximitãþile apte sã le
valorifice. Controlatã de Saturn
în Capricorn, cea de-a VII-a
casã, cu aportul ei de energie
pozitivã, se distinge în cãsnicie
ºi dragoste. Muza nu se-amuzã!
Cuiul lui Pepelea: lâncezeala ºi
graba se bat cap în cap. Din varã
pânã în pragul toamnei, plane-

Balanþã
(23.09-22.10)
Vã impuneþi punctele de vedere chiar trãgând corãbii pe
nisip. Astrele proteguitoare,
majoritatea lente, vã elibereazã
de constrângeri. Câºtigaþi teren
pur ºi simplu, dar ºi teren de
exprimare vocaþionalã – IT,
management, arte. Ceva disconfort, în relaþia de cuplu sau de
viitor cuplu, nu este exclus. Saturn, în cea de-a IV-a casã a cerului, seamãnã trufie ºi orgoliu.
Venus se recalibreazã, pentru
ca, în cea de-a doua jumãtate a
lui 2017, sã izbândiþi într-o
schimbare de job. Orele astrale, dacã e sã vã sâcâie, se vor
localiza pe… ORL! Una dintre
spiþele cosanguine scârþâie spre
toamnã. Aliatul financiar sare
empatic, la timpul cuvenit, întrun demers major. Pendulaþi între introvertit ºi extravertit pânã
la limita divulgãrii unui secret
care vã poate costa. Apoi mai
vedeþi pe ce picior dansaþi în cuvenitele evaluãri din dotare.

Fecioarã
(23.08-22.09)
Aparþineþi unui semn zodiacal uºor adaptabil, recognoscibil prin fapte. La el, ºi pauza din
vorbire spune ceva. Odatã asumate calitãþile, multe din barierele ce þin de pregãtire se ridicã
singure. Performaþi cordial acolo unde cel de-al treilea cântat

Scorpion
(23.10-21.11)
Cocoºul de Foc se face simþit
în multiple faþete butonate de
Pluton. Vã reinventaþi acolo
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SPECIAL
unde v-aþi stresat cel mai
abitir în trecutul apropiat. Vã
cade cu tronc, dacã sunteþi
pe felie, cineva compatibil
din restul zodiilor acvatice.
Economiile bãneºti nu vã
dau afarã din casã, dar nici
nu vã ajutã s-o ”cumpãraþi”.
În sãnãtate, nu stricã din
când în când sã întrebaþi medicul de ce obosiþi frecvent.
Preocupãrile intelectuale ºi
cele fizice se îmbinã fericit,
cu primele daþi o micã loviturã. Activitãþile liberale vã
vin ca mãnuºa, iar ele rezoneazã mare parte din an.
Apropo, politicianismul ºi
cameleonismul vã repugnã.
Aveþi în vedere anumite
amenajãri interioare ºi le veþi
finaliza. Pe ”exterior”, drumeþii lungi ºi dese. Perioadele în care vã merge zeiss
vor fi martie, iulie ºi noiembrie. Relieful care vã prinde
cel mai bine: muntele.

Sãgetãtor
(22.11-20.12)
Oportunitãþi în comerþ, industrie, spaþiu locativ, dacã
sextilele Soare-Mercur nu îºi
schimbã configuraþia. Practic, datoritã generosului Jupiter, cresc ºansele de afirmare
ºi înavuþire. Afirmare însemnând ºi tot ce include mentalul. Starea de spirit trebuie
antrenatã atent, pe fondul
unor susceptibilitãþi ereditare. Primele ºase luni vor fi
dinamice, uºor încordate, în
derularea de mici afaceri ºi în
returnarea de credite. Celelalte, destul de relaxante. Surprize, surprize: un rol major
îl va avea alinierea de planete cu impact afectiv ºi emoþional. Amendament - nu daþi
vrabia din mânã… În socotelile cu destinul, autoritarismul este contraindicat. Relaþiile colaterale, astfel înþelese, nu vor întâmpina dificultãþi. Deviza, încã de la intrarea Soarelui în cadru: totul e
bine când se terminã cu bine.
11 - 17 ianuarie 2017
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ECONOMIE

Leul a recuperat
pierderile de la
sfârºitul lui 2016

P

rimele zile din 2017
au fost unele de bun
augur pentru leu, care
s-a apreciat faþã de principalele valute. Dacã anul trecut
s-a încheiat la 4,5411 lei, la
finalul perioadei analizate
media euro a coborât la
4,4971 lei, nivel minim începând cu 26 octombrie trecut,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între
4,493 ºi 4,501 lei, iar cotaþiile de la închidere au fost de
4,492 – 4,495 lei. Aprecierea
leului s-a datorat numirii
noului cabinet PSD de la Palatul Victoria, decizie care a
calmat investitorii ce întrezãreau o posibilã crizã politicã.
Pe de altã parte, reducerea
aversiunii faþã de risc ºi încetinirea ritmului de ieºire a
capitalurilor speculative au
permis monedelor de la marginea zonei euro, precum
leul, sã se aprecieze. Prognozele privind evoluþia raportului euro/leu converg spre o
medie anualã situatã în jurul
lui 4,5 lei, proiecþiile fluctuând între 4,46 ºi 4,51 lei.
Analiºtii cred cã principalii
factori de corecþie vor fi cei
externi, precum Brexit-ul sau
alegerile din Franþa ºi Germania. De altfel, BNR a decis sã menþinã dobânda sa
cheie la 1,75%, nivel stabilit
în mai 2015, ºi a pãstrat rezervele minime obligatorii
pentru valutã la 10%, respectiv la 8% pentru cele în lei.
Mãsurile indicã faptul cã pe
termen scurt nu sunt de aºteptat modificãri majore ale
cursului, în condiþiile în care guvernatorul Mugur Isã-

rescu a declarat cã rata anualã a inflaþiei ar putea fi sub
nivelul prognozat, de 2,1%.
Cursul dolarului american a
înregistrat cea mai mare scãdere, de la 4,3408, în prima
ºedinþã a anului, la 4,2458
lei, la finalul perioadei, când
cotaþiile din piaþã au fluctuat
între 4,229 ºi 4,262 lei.
Aceastã evoluþie oferã o gurã
de oxigen celor care au credite în dolari, având în vedere cã numeroase analize
anticipeazã atingerea paritãþii cu euro în prima jumãtate
a acestui an, în cazul în care
Fed va respecta programul
sãu de creºtere a dobânzii din
SUA. Media monedei elveþiene a scãzut, la rândul sãu,
de la 4,2210 la 4,1910 lei, în
timp ce pe pieþele internaþionale ea a fluctuat între
1,069 ºi 1,075 franci/euro.
Anul a început cu aprecierea
dolarului la 1,0341, nivel
care nu a mai fost atins din
2013, însã la finalul perioadei, când pieþele aºteptau
prima conferinþã de presã din
acest an a preºedintelui ales
Donald Trump, el a scãzut
faþã de euro pânã la 1,0627.
Este de aºteptat ca dolarul sã
revinã pe apreciere, dupã ce
salariul orar s-a majorat în
decembrie cu 10 cenþi, la
26,90 dolari, ceea ce se va
reflecta în creºterea inflaþiei
ºi va permite Fed sã continue ridicarea dobânzii sale
cheie, anul acesta fiind programate trei astfel de mãsuri.

Deputatul Stroe,
gata sã îºi asume
o candidaturã la
Primãria Craiova

Plecarea Liei Olguþa
Vasilescu în postul de
ministru al muncii în
guvernul PSD condus
de Sorin Grindeanu a
deschis perspectivele
alegerilor anticipate la
Craiova.
de Cosmin Pretorian
n tabãra liberalã, încã din
campania electoralã pentru
parlamentare, deputatul
Nicolae Giugea, preºedintele
organizaþiei judeþene a partidu-

Î

lui, ºi senatorul Mario Ovidiu
Oprea ºi-au arãtat disponibilitatea de a intra într-o competiþie internã pentru desemnarea
candidatului PNL la funcþia de
primar al Craiovei. Astãzi, în
exclusivitate pentru Indiscret în
Oltenia, ºi deputatul Ionuþ
Stroe, preºedintele PNL Craiova, a spus rãspicat cã îºi doreºte o nominalizare din partea
partidului. „Evident, îmi voi
asuma o eventualã candidaturã
la postul de primar al Craiovei!
Vom avea consultãri în sânul
filialei, probabil vom face ºi un
studiu sociologic pentru iden-

tificarea celei mai potrivite persoane pentru a intra în aceastã
competiþie, iar eu îmi anunþ de
pe acum disponibilitatea de a
candida. Ar fi o onoare pentru
mine sã fiu nominalizat de cãtre colegi ºi sunt convins cã în
varã, când probabil se vor organiza alegeri anticipate, putem
câºtiga alegerile“, a declarat
Ionuþ Stroe. Cel mai probabil,
viitorul candidat PNL va trebui
sã dea piept cu Mihai Genoiu,
actualul primar interimar al Craiovei, care, deºi încã membru al
PMP, se pare cã va fi candidatul PSD la fotoliul de primar al
Craiovei.

Analiza cuprinde
perioada 3 – 10 ianuarie

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.
11 - 17 ianuarie 2017
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nicipiului,
De zilele Mu

La Slatina va ploua cu premii
de Mihaela Bobaru

N

oua conducere administrativã a reºedinþei Oltului a decis sã renunþe
la manifestarea denumitã generic “Slatina, dragostea mea”,
iniþiatã în urmã cu aproape un
deceniu de fostul edil Darius
Vâlcov, pentru a marca atestarea documentarã a municipiului. Pentru a oferi locuitorilor
mai multã distracþie, oficialii au
decis sã organizeze douã sãrbãtori, una iarna, alta vara. Prima
sãrbãtoare, ”Gala Laureaþilor”,
va avea loc în partea a doua a
acestei luni, când, în plinã iarnã, va ploua cu premii. Peste
1.000 de persoane, firme, instituþii sau asociaþii nonguvernamentale vor primi premii ºi diplome. Astfel, municipalitatea
îºi va arãta recunoºtinþa pentru
contribuþia acestora la promovarea imaginii ºi dezvoltãrii
sale, iar cealaltã sãrbãtoare va
avea loc în varã.

Valoarea nu þine
cont de vârstã
Ca un omagiu adus trecutului de aproape ºase secole ºi jumãtate, administraþia municipalã va organiza, în perioada 20 –
24 ianuarie, manifestarea „Gala
Laureaþilor“, care îºi propune sã
evidenþieze cele mai importante momente ºi performanþe obþinute de slãtineni, firme din
municipiu, instituþii sau organizaþii nonguvernamentale, în
anul anterior. Dacã elevii ºi profesorii, sportivii ºi antrenorii
care au fãcut cinste oraºului prin
www.indiscret.ro

performanþele obþinute la concursurile ºcolare naþionale sau
internaþionale vor fi recompensaþi cu premii în bani, nici elevii cei mai buni din unitãþile de
învãþãmânt nu au fost uitaþi. Ei
vor intra în posesia diverselor
tipuri de burse. Instituþiile, firmele sau asociaþiile non-guvernamentale vor primi diplome ºi
trofee. Diplome, cadouri ºi premii în bani vor primi ºi cuplurile slãtinene care au împlinit anul
trecut o jumãtate de secol de
viaþã împreunã. Suma alocatã în
vederea organizãrii manifestãrii se ridicã, anul acesta, la
400.000 de lei.

Grosul premiilor
va merge la elevi
ºi profesori
Aproape 950 de elevi ºi dascãli din Slatina vor fi premiaþi
de Zilele Municipiului. Cei mai
mulþi dintre elevi vor intra în
posesia bursei “Eugen Ionescu”
în valoare de 100 de euro, a
bursei “Ion Minulescu” în valoare de 75 de euro, a bursei
“George Poboran” în valoare de
50 de euro ºi a Bursei speciale
pentru activitatea artisticã, în
sumã de 50 lei. Cei mai valoroºi elevi, profesori, sportivi ºi
antrenori, ale cãror performanþe au fost recompensate cu premii ºi medalii la competiþiile
naþionale ºi internaþionale, vor
primi diplome ºi premii în bani.
Sumele acordate variazã între
1.000 de lei ºi 130 de lei, în
funcþie de performanþã. Cei mai
mulþi bani vor fi încasaþi de cei
care ºi-au trecut în portofoliu

performanþe internaþionale. Profesorii Constantinescu Gabriela Laura, director al ªcolii
”Eugen Ionescu”, Popescu
Anastasiu Doru, de la Colegiul
Naþional “Radu Greceanu”, Ilie
Brãileanu, director Palatul Copiilor „Adrian Bãran”, ºi Enache Liviu Lucian, profesor la
Palatul Copiilor Slatina, vor fi
cei care vor intra în posesia
Marelui premiu. Elevii care vor
pune mâna pe cele mai mari premii sunt: Matei Alexandra Gabriela – Premiul I la Olimpiada
Internaþionalã de lecturã, Coneschi Vlad Silviu, Vãdãstreanu Robert, Constantinescu Liviu Gabriel – calificaþi în semifinala Olimpiadei Internaþionale de Roboticã din India, Rizea
Cristian Ionuþ – Locul I la Concursul Internaþional de Etnografie ºi Folclor, Enache Alina Luiza – Locul I la Concursul Internaþional de Orchestrã - Taraf.

Ambasadorii
municipiului de pe
terenul de sport
În atenþia autoritãþilor slãtinene vor fi sportivii ºi antrenorii
lor. Recompensarea acestora se
va face tot în funcþie de performanþele obþinute ºi de nivelul
concursurilor la care au obþinut
diplomele ºi medaliile. Nu mai
puþin de 26 de sportivi slãtineni,
care au obþinut performanþe deosebite la întrecerile internaþionale de tenis de masã, karate,
box ºi fotbal tenis, vor primi
premii de excelenþã în valoare
de 1.000 lei. Lista celor mai
valoroºi sportivi va fi deschisã

de speranþa tenisului de masã
românesc – Adina Diaconu,
campioanã mondialã de tineret
la dublu ºi multiplã campioanã
europeanã. Cel mai valoros antrenor slãtinean a fost desemnat,
în urma rezultatelor obþinute de
sportivii sãi, Petre Arnãutu. El
este cel ce îi pregãteºte pe tenismenii care iau grosul medaliilor la competiþiile pentru tineret, indiferent cã este vorba
de cele naþionale, balcanice,
europene sau mondiale.

Respect pentru
oamenii speciali
ai Slatinei
În cadrul ”Galei Laureaþilor”
se va acorda ºi Distincþia „Personalitatea anului”. Anul acesta, pesonalitãþile Slatinei au fost
desemnaþi: Adina Diaconu, pentru activitatea sportivã, profesorul pensionar Ion Mihai Giuran,
pentru activitatea socialã ºi Valerio Battista – Director executiv Prysmian Group Slatina,
pentru activitatea economicã.
Tenismena Adina Diaconu
este primul minor care devine
“Personalitatea anului”. În plus,
“campioana noastrã, campioana lumii” va deveni ºi Cetãþean
de onoare al Slatinei, marcând
o altã performanþã, fiind singurul elev recompensat astfel de
administraþia localã a Slatinei.
Sportiva Adina Diaconu, marea speranþã a României în tenisul de mas, are, la 17 ani, peste
200 de medalii la nivel de copii, cadeþi ºi juniori. Adina Diaconu a scris istorie, la finele
anului trecut, la Cupa Mondia-

lã de Tenis de Masã pentru Juniori, desfãºuratã în Africa de
Sud, Cape Town, unde, alãturi
de Andreea Dragoman, a adus
primul aur pentru România la
un campionat mondial de tenis
de masã. Bronzul cucerit însã la
individual, la aceeaºi competiþie, rãmâne cea mai importantã
medalie pentru româncã în
2016.
Ioan Mihai Giuran este recompensat pentru gestul sãu
umanitar din anul 2016. Pensionar, în vârstã de 86 de ani, el
a donat Secþiei de neonatologie
a Spitalului Judeþean de Urgenþã
Slatina douã incubatoare pentru
nou-nãscuþii aduºi pe lume înainte de termen, valoarea incubatoarelor fiind de 21.000 de
euro. Olteanul are o poveste
impresionantã de viaþã, în care
se combinã cuvinte precum suferinþã, exil ºi nobleþe. Printre
actele sale de caritate se numãrã ajutorul acordat în anul 2002
Bibliotecii Judeþene ”Ion Minulescu”, unde a fost înfiinþatã o
secþie de limba englezã, prilej
cu care a donat peste 350 de
volume.
Valerio Battista, Director
executiv Prysmian Group Slatina, pentru investiþiile din
parcul industrial ºi crearea de
noi locuri de muncã în Slatina. Grupul Prysmian va inaugura o fabricã ce va dubla capacitatea de producþie a cablurilor
optice ºi o linie care va produce
cabluri de înaltã tensiune, creând
astfel în Parcul Industrial aproximativ 378 de locuri de muncã.
La acestea se adaugã ºi crearea
unei academii de inginerie.
11 - 17 ianuarie 2017
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Apavil vã recomandã
protejarea apometrelor

P

entru a preveni deteriorarea apometrelor, ca
urmare a temperaturilor
scãzute, vã recomandãm urmãtoarele mãsuri:
- dacã apometrele sunt montate în cãmine, asiguraþi-vã cã
acestea au capacul închis, nu
lãsaþi capacul puþin ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei;
- dacã apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniþe,
asiguraþi-vã cã geamurile ºi uºile sunt închise;
- nu încercaþi sã protejaþi apometrele cu materiale textile
(haine, pãturi etc.), deoarece
acestea pãstreazã umiditatea.
Recomandãm utilizarea polistirenului pentru protejare;
- nu folosiþi focul ºi apa fierbinte pentru a dezgheþa apometrul ºi branºamentul. Încercaþi sã
le dezgheþaþi cu apã cãlduþã.
Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcþionarea
apometrelor la Dispeceratul societãþii - nr. tel. 0250/820.010,
0350/802.160.
Conform contractului privind
furnizarea (distribuirea) apei

potabile, canalizarea apei uzate, menajere ºi meteorice, precum ºi epurarea acestora în vederea evacuãrii în emisar, utilizatorii au obligaþia sã ia mãsuri conform recomandãrilor
operatorului, pentru protecþia
contra îngheþului a instalaþiilor de mãsurare din cãminul de
apometru, dacã acesta este
amplasat pe proprietatea sa.
De asemenea, în procesulverbal de montaj al apometrului este menþionat: „Contorul
rãmâne în grija consumatorului, iar acesta rãspunde de integritatea lui ºi protejarea acestuia împotriva îngheþului. În
cazul în care contorul s-a defectat din vina consumatorului,
acesta va achita costul deteriorãrii, inclusiv lucrãrile de demontare, reparare, verificare ºi
remontare”.
Reparaþia apometrelor constã
în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheþ. Fiecare reparaþie a
mijlocului de mãsurã este urmatã de verificarea metrologicã.
Aceasta este o condiþie impusã
de Biroul Român de Metrologie.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

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

Filarmonica din 13
Râmnicu Vâlcea:ACTUALITATE
Concert de
Anul Nou la nai
L

uni, 16 ianuarie 2017, ora 19,00, la Fi
larmonica „Ion Dumitrescu” din Râm
nicu Vâlcea, va avea loc tradiþionalul
CONCERT DE AN NOU. Spectacolul va fi
susþinut de Claudia Diaconu-Iordache – nai
ºi orchestra simfonicã a filarmonicii, avândul la pupitru pe Florin Totan. Concertul va cuprinde lucrãri de Wolfgang Amadeus MOZART, Johannes BRAHMS, Dmitri ªOSTAKOVICI, Pietro MASCAGNI, Johann
STRAUSS, Leroy ANDERSON, Grigoraº DINICU ºi James LAST.
(M.P.)

Preþul unui abonament
· 200 lei – întreg;
· 130 lei – elevi, studenþi, pensionari, persoane cu handicap mediu sau uºor.
În abonament sunt cuprinse concertele orchestrei simfonice, concertele corului ºi recitalurile. Prin abonament, melomanul are asi-

gurat locul.
Accesul este gratuit pentru:
– posesorii de legitimaþii eliberate de Guvernul României în baza HG NR.385/2004
– persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum ºi persoanele care le însoþesc sub
condiþia prezentãrii de cãtre solicitanþi a documentelor legal valabile care sã ateste calitatea pentru care a fost acordatã aceastã facilitate.

Preþul biletelor:
· Preþ unic – concerte extraordinare: 30 100 lei/concert);
· Preþ întreg – concerte simfonice: 20 lei;
· Preþ redus (elevi, studenþi, pensionari,
ºomeri ºi persoane cu handicap mediu sau
uºor): 10 lei;
· Preþ redus – concerte educative: 5 lei/elev.
Programul Agenþiei de bilete: 14:30-20:00.
Tel: 0350.800.949

Iarna dificilã nu închide ºcolile din Vâlcea
colile din judeþul Vâlcea vor
funcþiona în condiþii normale în zilele urmãtoare, a
anunþat Prefectura Vâlcea printr-un
comunicat de presã. Totuºi, în situaþii excepþionale, temeinic motivate (defecþiuni ale sistemului de
încãlzire, înregistrarea localã a unor
temperaturi foarte scãzute), primarii localitãþilor, în calitate de preºedinþi ai comitetelor locale pentru
situaþii de urgenþã, pot lua decizia
punctual de suspendare a cursurilor într-o unitate de învãþãmânt, cu
condiþia înºtiinþãrii Inspectoratului

Publicitate

ª

ªcolar Judeþean Vâlcea ºi numai
dupã obþinerea acordului conducerii instituþiei menþionate. Pe de altã
parte, prefectul Radu Renga a menþionat cã toþi primarii au obligaþia
de a identifica persoanele aflate în
dificultate (fãrã adãpost, singure) ºi
de a interveni în sprijinul acestora
în cel mai scurt timp.
Pe drumurile naþionale, judeþene ºi de interes local din judeþul
Vâlcea, circulaþia se desfãºoarã în
condiþii de iarnã, neînregistrânduse niciun sector de drum blocat.
(M.P.)
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Pentru consumatori,
anul 2016 a adus
modificãri foarte
importante. Impactul
cel mai mare îl au
schimbãrile cu privire la credite, precum
introducerea dãrii în
platã sau posibilitatea convertirii în altã
monedã a creditelor
în valutã. În acelaºi
timp, o altã noutate
despre care s-a
vorbit mult în 2016
se referã la interzicerea completã a fumatului în spaþiile publice închise. Noi am
identificat, în total,
13 aspecte de care ar
trebui sã þinã cont
de-acum orice consumator.

1. Noi reguli pentru
creditele în valutã
Persoanele care se împrumutã în valutã, printr-un credit garantat cu un imobil, pot
cere oricând convertirea acestuia într-o altã monedã. Este
interzisã majorarea sau introducerea ºi perceperea de noi
comisioane, tarife ºi speze în
perioada de derulare a acestor
contracte de credit. Nu este
acceptatã nici introducerea de
clauze care sã permitã creditorului sã modifice unilateral
contractul, fãrã a avea acceptul consumatorului, exprimat
printr-un act adiþional.

2. S-a introdus
darea în platã
pentru credite
Persoanele fizice care nu
mai pot plãti creditul ipotecar
au posibilitatea sã-l stingã prin
cedarea cãtre bancã a dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, evitând situaþia de a rãmâne datoare bãncii
creditoare chiar ºi dupã valorificarea bunului respectiv.
Prevederea nu se aplicã însã
creditelor contractate prin programul „Prima casã”.

3. Recuperatorii
de datorii trebuie
„sã þinã distanþa”
Recuperatorii de creanþe nu
mai pot contacta datornicii la
locul de muncã al acestora ºi
11 - 17 ianuarie 2017
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Toate modificãrile legislative în favoarea
consumatorului în 2016
nici în intervalul orar 20:00 –
09:00. În plus, recuperatorilor
le este interzis sã foloseascã tehnici de hãrþuire sau abuz, ameninþãri sau alte tehnici agresive
ºi trebuie sã atenþioneze datornicii cã au dreptul sã conteste
atât existenþa debitului, cât ºi
cuantumul acestuia.

4. Executarea silitã
se face din nou
în baza acordului
instanþei
Executorii judecãtoreºti nu
mai au competenþa de a încuviinþa executarea silitã, activitatea fiind atribuitã din nou instanþelor de executare. Aºadar,
din februarie anul acesta, executorul judecãtoresc trebuie sã
cearã instanþei sã încuviinþeze
executarea silitã pentru a putea
pune în aplicare un titlu executoriu.

5. Modificãri
la garanþiile
produselor
Garanþiile produselor, atât
cele legale, cât ºi cele comerciale, se prelungesc automat cu
perioada în care produsul respectiv a fost nefuncþional, adicã timpul efectiv dintre semnalarea problemei cãtre comerciant ºi aducerea produsului în
starea normalã de funcþionare

sau predarea/notificarea de ridicare a produsului. Durata reparãrii sau înlocuirii produselor
se stabileºte de comun acord,
dar nu poate fi mai mare de 15
zile calendaristice.

zã pot fi sancþionate gradual, la
a treia abatere riscând chiar închiderea unitãþii. În acelaºi
timp, legea prevede amenzi ºi
pentru persoanele fizice care
fumeazã unde nu este permis.

6. Firmele care
îºi pãcãlesc clienþii
pot fi obligate
sã dea banii înapoi

8. Þigãrile cu arome
dispar de pe piaþã

Dacã un comerciant a fost
sancþionat de autoritãþi pentru
practici comerciale incorecte,
acesta poate fi obligat ºi la restituirea cãtre clienþi a banilor
cheltuiþi de aceºtia, ca o sancþiune complementarã, pe lângã
amenda contravenþionalã. Iar
dacã nu se conformeazã ºi nu
dau banii înapoi, firmele riscã
o amendã cuprinsã între 5.000
ºi 50.000 de lei.

7. Fumatul, interzis
complet în spaþiile
publice închise
Din martie, fumatul este interzis complet în toate spaþiile
publice închise, inclusiv în baruri, discoteci ºi restaurante, în
spaþiile închise de la locul de
muncã, în locurile de joacã pentru copii (chiar ºi cele în aer liber), în unitãþile de învãþãmânt
ºi în cele destinate protecþiei ºi
asistenþei copilului. Persoanele
juridice care nu se conformea-

Þigãrile cu arome sau aditivi
speciali, precum vitamine, cafeinã, taurinã, adicã cele care au
miros sau gust diferit de cel al
tutunului, vor dispãrea de pe
piaþã în 2017. Deja a fost interzisã producerea acestora, dar
încã se pot comercializa stocurile existente pânã în mai 2017.

10. Faci reclamaþii
cu privire la
furnizarea gazelor
ºi nu primeºti
rãspuns? Trebuie
sã fii despãgubit
Operatorul de gaze este
obligat sã rãspundã la sesizãrile sau reclamaþiile clienþilor
cu privire la distribuþia gazelor, începând din 1 octombrie.
Dacã acesta nu se conformeazã, trebuie sã plãteascã (la cerere) despãgubiri în bani pentru fiecare zi în care clientul
nu primeºte rãspuns.

9. Comunicarea
în roaming
11. Facturile de
a devenit mai ieftinã cãldurã ºi gunoi,
Din aprilie, românii care cã- titluri executorii
lãtoresc în Uniunea Europeanã
pot vorbi în toate statele membre la aceleaºi costuri din þarã,
dar operatorii de telefonie pot
adãuga o taxã suplimentarã de
maximum cinci eurocenþi/minut
pentru apelurile efectuate. Acelaºi tarif se aplicã ºi pentru fiecare megabit de internet folosit.
Apelurile primite nu pot fi taxate cu mai mult de 1,14 eurocenþi/minut. În plus, din iunie
2017, tarifele de roaming în interiorul statelor membre ale
Uniunii vor fi eliminate complet.

S-a stabilit recent cã facturile pentru apã, canalizare, cãldurã ºi gunoi trebuie achitate
în cel mult 15 zile calendaristice de la emitere, nu în 15 zile
lucrãtoare de la primire, iar neplata acestora la timp poate
duce mai uºor la o executare
silitã. Concret, facturile pentru serviciile menþionate sunt
considerate titluri executorii,
aºa cã pentru recuperarea banilor nu mai este nevoie de
acþionarea consumatorilor în
justiþie.

12. În curând,
vei putea scoate
bani de pe card
din unele magazine
Începând de la 1 ianuarie,
clienþii care au card bancar ºi
care fac o achiziþie vor putea
obþine un avans de numerar de
maximum 200 de lei de la anumite magazine care au terminale de platã (POS-uri).

13. Monitorul
preþurilor este, în
sfârºit, funcþional
Pe final de 2016 s-a lansat
Monitorul Preþurilor, un site
unde pot fi consultate ºi comparate preþurile alimentelor de
bazã vândute de marile magazine, însã deocamdatã doar
pentru Bucureºti ºi judeþul Ilfov. Astfel, cumpãrãtorii pot
gãsi cele mai bune oferte direct din faþa calculatorului sau
a telefonului mobil.
Marius Vicenþiu Coltuc,
avocat
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

CSU Craiova, a treia
la ”media tribunelor”

P

de Lucian Pretorian

D

upã ce, sezonul trecut, baschetul craiovean pãrea sã intre pe
fãgaºul normal, cu un buget
serios pentru o echipã ce
aducea constant 3.500 de
spectatori la salã, debutul actualului sezon venea sã distrugã speranþele oltenilor la
un rezultat notabil în Liga
Naþionalã. Cu un director demisionar care a fãcut tot posibilul sã sugrume baschetul,
dar cu o dorinþã nebunã a
unor oameni care au refuzat
sã accepte moartea celui mai
de succes sport de salã, baschetul a pornit la drum ezitant, reuºind parcã printr-o
minune sã se califice în prewww.indiscret.ro

mierã în Final 8 Cupa României, dar a rãmas corigent în
Liga Naþionalã.
Cu o linie de clasament ce nu
îi mai menþine pe alb-albaºtri
pe locurile de play-off, restartul echipei de baschet a pornit
odatã cu revenirea lui Dariuos
Hargrove, a continuat cu repatrierea celui mai titrat baschetbalist român, Cãtãlin Burlacu,
ºi s-a desãvârºit odatã cu reîntoarcerea fiului rãtãcitor al Craiovei, nimeni altul decât zburãtorul Travis Bureau. Cu un
lot format din cinci jucãtori
strãini care au confirmat în
România, dar ºi cu jucãtori români foarte apreciaþi în LNBM,
SCM U Craiova poate spera ca,
odatã cu meciul de la Phoenix
Galaþi, sã reînceapã panta as-

cendentã.
Privind puþin înapoi, realizãm cã aceastã echipã s-ar
fi putut situa pe un cu totul
alt loc în clasament dacã în
varã se pornea în aceastã formulã, dar, din pãcate, privirea fostului handbalist Marius Barcan a fost îndreptatã
cãtre alte secþii ale clubului,
lãsând la coada listei echipa
cu cea mai mare prizã la craioveni.
Cu speranþa cã drumul reînceput de echipa de baschet
îºi va urma cursul normal,
putem îndrãzni sã credem cã
acest sezon ar putea aduce o
calificare eroicã în play-off,
iar în sezonul urmãtor sã
ducã SCM Craiova pe podiumul Ligii Naþionale.

general, cu 3.053 de spectatori,
în urma Stelei (5.578) ºi a lui
Dinamo (5.272). Dacã Steaua –
Dinamo a avut o prezenþã de
27.027 de spectatori, la Steaua
– CSU Craiova participarea a
fost de 13.000 de spectatori. De
menþionat cã alb-albaºtrii, în
condiþiile finalizãrii noului stadion pe locul vechiului ”Ion
Oblemenco”, au trebuit sã joace ”acasã” în cartierul Romaneºti sau la Drobeta-Turnu Severin, unde, prin alternanþã, a
mai jucat ºi Pandurii Târgu Jiu.
Existã toate condiþiile ca, odatã
cu darea în folosinþã a noii arene (costând nu mai puþin de 50
de milioane de euro), publicul
craiovean sã revinã la bunele
obiceiuri, când cãciulile zburau
prin aer. E trist cã, poate cu excepþia naþionalei ºi a echipelor
angrenate în cupele europene,
fotbalul e mai mult absent decât prezent pe stadioanele patriei. Explicaþiile sunt multe ºi
nu ocolesc lipsa finanþatorilor,
scandalurile de orice culoare,
arbitrajele. Prosport adaugã ºi
”sistemul idiot” cu play-off ºi
play-out, despre care s-a pronunþat la timpul cuvenit ºi Indiscret în Oltenia. Pe lângã aceea cã inovaþia e implementatã
în foarte puþine þãri europene,
ea a avut ºi puterea de a rãsturna ierarhiile, ceea ce pune în
discuþie sezonul regulat. Am
mai auzit ”idioþenia”, vânturatã în trecut, cum cã mai multe
derby-uri înseamnã bãtaie pe
bilete ºi implicit calitate. ”Azi
o vedem ºi nu e…”

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Restartul
baschetului
craiovean

rosport a avut fericita
idee de a întocmi un clasament al numãrului de
spectatori care au asistat ”pe
viu” la cele 147 de partide din
turul actualei ediþii de campionat în Liga lui Gino. Prilej de a
trage un nou semnal de alarmã
asupra crizei de identitate în
care se zbate fotbalul românesc.
Ei bine, avem o medie generalã
care ar trebui sã dea de gândit
forurilor competente: 2.279 de
spectatori. Dacã fotbalul nu e al
publicului, al celor ce-l iubesc
ºi îl sprijinã, atunci al cui? De
acord cã prezenþa pe stadioane
nu constituie singurul criteriu,
un alt criteriu raportându-se la
cei din faþa ecranelor. Ecrane
care se întrec în a asigura orice,
inclusiv confort. Dacã aºa stau
lucrurile, pentru cine ºi pentru
ce se mai construiesc noile stadioane, adevãrate bijuterii
OZN? Doar pentru a ne consola în ideea cã viitorul sunã
bine?! Prosport a socotit prezenþa în tribune de care s-a bucurat fiecare dintre cele 14 competitoare, acasã ºi în deplasare,
apoi a calculat prezenþa la general. CSU Craiova nu stã rãu
deloc. La partidele de acasã, au
participat, în medie, 3.350 de
spectatori. Locul 4 dupã Steaua (4.584), Dinamo (4.115) ºi,
surprizã, FC Botoºani (3.800).
La partidele din deplasare, CSU
prinde podiumul, cu 2.757 de
spectatori, dupã Steaua (6.572)
ºi Dinamo (6.430). Destul de
mare decalajul, totuºi. CSU
Craiova îºi pãstreazã locul la

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
Fostul senator
Coca a plecat
din PSD Vâlcea
Unul dintre cei mai longevivi activiºti ai PSD Vâlcea, secretarul executiv Laurenþiu Coca, fost senator de
Vâlcea, a pãrãsit organizaþia judeþeanã. În prezent,
Coca este funcþionar la Senatul României, situaþie în
care nu mai poate ocupa o
funcþie politicã. Însã “om de
rând” în partid poate sã fie,
prin urmare, s-a înscris în
organizaþia PSD a Sectorului 6. Iar Bucureºtiul este o
rampã excelentã de relansare, aºa cã surprizele pot apãrea oricând. Bun, a plecat
Coca, mai de voie, mai de
nevoie, întrebarea este cine
va ocupa funcþia de secretar executiv al PSD Vâlcea?
Funcþie de top, parol!

Absenþi!
Ce a fãcut deputatul PNL
Cristian Buican, preºedintele Comisiei pentru administraþie publicã ºi amenajarea
teritoriului, în prima zi de
lucru a acestei comisii? I-a
pus “abseni” pe Liviu Dragnea ºi Nicuºor Dan, care au
lipsit la ºedinþa de comisie.

Amnistia,
un fel de moaºte!
Ce aºteaptã Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea, ca pe sfintele moaºte?
Pãi aºteaptã amnistia mult
vehiculatã pentru a scãpa de
situaþia de incompatibilita-

te doveditã în care se gãseºte. Hm, posibil sã aibã noroc, având în vedere interesele ”de sus de tot”.

Sã fi demisionat
Udubae?
Gheorghe Udubae (PNL),
primarul comunei Bujoreni,
ar fi demisionat zilele trecute. În lipsa unui comunicat
oficial, trecem informaþia la
aceastã rubricã de zvonuri.
Se pare cã Udubae este depãºit de problemele primãriei, dar ºi de niºte scandaluri pe bandã rulantã cu fostul secretar. Tot mai bine la
Riviera, domnu’ primar!

Frumoasa ºi
deszãpezirea

Începe recensãmântul populaþiei
canine din Râmnicu Vâlcea
Primul pas pentru
eradicarea fenomenului câinilor fãrã stãpân

M

arþi, 10 ianuarie
2017, la nivelul municipiului Râmnicu
Vâlcea va demara recensãmântul populaþiei canine, acþiune
iniþiatã de cãtre reprezentanþii
Corpului de Control al Primarului – inspectori zonali, ai Serviciului relaþii, îndrumare asociaþii de proprietari ºi ai Poliþiei Locale, în baza HCL nr.
286/2016 privind adoptarea
unor mãsuri pentru controlul
reproducerii câinilor cu sau fãrã
stãpân din municipiul Râmnicu Vâlcea.
În cadrul acestei acþiuni, agenþii municipalitãþii, care se vor

Cea mai frumoasã dintre
cele mai frumoase, primãriþa comunei Suteºti, Carmen
Lixandru Stãnescu, fatã hãrnicuþã, se pozã, zilele trecute, în localitate, cu preºedintele CJ Vâlcea. Postã poza pe
facebook ºi o comentã astfel: “Ne-a surprins plãcut
prezenta domnului Presedinte al Consiliului Judeþean
Vâlcea in comuna noastrã
pentru a se asigura de bunul
mers al deszãpezirii”. Ce au
înþeles unii din asta? Cã primãriþa nu este în stare sã facã
deszãpezirea ºi cã a venit
conducerea CJ sã o ajute:
“La Creþeni a deszãpezit
Spîrleanu, iar la Suteºti altcineva cã pe dumneavoastrã
va depãºea situaþia”, a comentat o postacã pe numele
ei Florentina Stãtescu. Ei, aº!
+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

identifica prin intermediul legitimaþiilor de serviciu, vor vizita
fiecare gospodãrie sau apartament în vederea evidenþierii, pe
baza unui formular de identificare, a câinilor deþinuþi pe proprietatea respectivã. Totodatã,
recenzorii vor identifica ºi câinii fãrã stãpân existenþi în zonele ce le-au fost arondate, inclusiv prin fotografierea acestora.
Cu aceastã ocazie, proprietarii de câini vor fi înºtiinþaþi cã,
în conformitate cu prevederile
legale din domeniu, au obligaþia de a-ºi microcipa animalele
în vederea înregistrãrii în RECS
(Registrul de Evidenþã al Câinilor cu Stãpân). În felul acesta, se va preîntâmpina abandonarea câinilor pe domeniul public, fenomen care reprezintã

un factor important în creºterea
populaþiei canine fãrã stãpân
din Râmnic.
Deþinãtorii de câini din municipiu sunt rugaþi sã ofere toate informaþiile necesare persoanelor care vor efectua acest recensãmânt.
Aceastã acþiune – estimatã a
dura câteva luni – este prima
din seria de mãsuri impuse de
HCL nr. 286/2016 (recensãmânt – microcipare – sterilizare) care vor duce, în final, la
eradicarea fenomenului câinilor
fãrã stãpân din oraº.
Potrivit estimãrilor Direcþiei
Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor (DSVSA),
în Râmnicu Vâlcea existã circa
4.500 de câini vagabonzi.
(M.P.)

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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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

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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