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ACTUALITATE

Record de olteni în
Guvernul Grindeanu
de Mihaela Bobaru

J

udeþul Olt este reprezentat în Guvernul
Grindeanu pe lângã ministrul de justiþie, Florin Iordache, ºi cel al IMM-urilor,
Florin Jianu, ºi de patru secretari de stat: Mariana Sofia
Moþ, la justiþie, Emil Florin
Albotã-ºef la ISC, Daniel
Dumitru Botãnoiu la agriculturã ºi Cãtãlin Rotea la dezvoltare regionalã. Unii dintre
ei au experienþã guvernamentalã, alþii fiind pentru prima
datã într-o astfel de funcþie.
Cu toþii sperã sã facã faþã sarcinilor pe care le vor primi ºi
sã contribuie la implementarea reformelor care sã contribuie la dezvoltarea statului în
general ºi a fiecãrui român în
special.

Magistratul
Mariana Moþ
s-a transferat
la minister
Prima numire într-o astfel
de funcþie a fost a judecãtoarei Mariana Sofia Moþ, ºefa
Secþiei a II-a Civile din cadrul Curþii de Apel Craiova.
CSM a aprobat sãptãmâna
trecutã solicitarea ministrului
18 - 24 ianuarie 2017

justiþiei, Florin Iordache, de
transferare a magistratului oltean în funcþia de secretar de
stat. Detaºarea s-a fãcut pentru
trei ani. Ministrul caracalean ia cooptat în echipa sa, ca secretari de stat, pe Oana Hãinealã ºi
Constantin Sima.
Oana Hãinealã a fost membru
al Consiliului Superior al Magistraturii timp de ºase luni, terminându-ºi mandatul la începutul
acestui an. Noul secretar de stat
a candidat pentru funcþia de procuror general al României. Nu a
ocupat acest post pentru cã nu a
fost propusã de ministrul justiþiei, funcþia în cauzã fiind ocupatã de Constantin Lazãr.
Constantin Sima a fost pânã
acum procuror în cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie ºi preºedinte
al Asociaþiei Procurorilor din
România. Sima are o vechime
de peste trei decenii în magistraturã.

Albotã s-a transferat
de la Educaþie la ISC
Emil Florin Albotã este cel
de-al doilea secretar de stat din
Olt. El a fost numit, prin ordin
al prim-ministrului Sorin Grindeanu, în funcþia de inspectorºef al Inspectoratului de Stat în
Construcþii, cu rang de secretar

de stat. Albotã este inginer doctor în construcþii, iar pânã în
toamna anului trecut a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
ocupându-se de domeniul investiþiilor.
„Am îndrãznit sã cred în oameni, în prieteni, în munca în
echipã, în valoare, în speranþã… Cu voinþã, demnitate ºi
perseverenþã, am fãcut tot ceea
ce mi-a stat în putinþã pentru a
promova viziunile ºi proiectele
noastre de viitor. Am dãruit încredere ºi am fost mandatat, la
rândul meu, cu încredere. Profesionalismul ºi seriozitatea
mea vor gira acum noua responsabilitate primitã: aceea de
a reprezenta Oltul ºi oltenii,
marea mea familie, din fruntea
unei instituþii a statului: Inspectoratul de Stat în Construcþii.
Vã asigur cã voi onora cu aceeaºi responsabilitate ºi seriozitate încrederea acordatã, depunând toate eforturile pentru a
mã ridica la nivelul aºteptãrilor!”, a postat Albotã pe facebook, în urma numirii în funcþie.

PSD Dolj, bine reprezentat
la Bucureºti

D

upã foarte mulþi ani în care, deºi nu ducea lipsã de rezultate, filiala era mai mereu sãritã atunci când se împãrþeau posturile, PSD Dolj a reuºit, dupã alegerile din
11 decembrie, sã-ºi facã simþitã prezenþa în Guvernul Grindeanu. Astfel, dupã o lungã perioadã, organizaþia condusã de la
Dolj a impus un ministru în actualul cabinet, în persoana Liei
Olguþa Vasilescu, noul ministru al muncii ºi justiþiei sociale.
Totodatã, pe lângã funcþia de ministru ocupatã de fostul primar al Craiovei, PSD Dolj ºi-a trecut în cont ºi un post de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, acolo unde a fost numit
Ovidiu Flori, pânã în prezent primar al comunei Iºalniþa. Numirea sa în aceastã funcþie poate fi garanþia de care Doljul are
nevoie pentru a vedea demarat ºi, de ce nu, finalizat proiectul
autostrãzii Craiova - Piteºti.
De precizat cã, pe lângã Olguþa Vasilescu ºi Ovidiu Flori, la
acest capitol trebuie amintit ºi numele preºedintelui PSD Dolj,
senatorul Claudiu Manda, care a obþinut funcþia de vicepreºedinte al Senatului României, poziþie cu greutate care vine sã
confirme faptul cã Doljul are un cuvânt greu de spus în PSD.

A revenit pe funcþie
dupã trei luni
Daniel Botãnoiu este cel deal treilea oltean din eºalonul doi
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al noului Executiv. El revine
în funcþie la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
dupã doar trei luni. În vârstã
de 49 de ani, Botãnoiu este
doctor în ’tiinþe agricole. Botãnoiu a absolvit Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã Bucureºti,
dar ºi Facultatea de Drept din
cadrul Universitãþii Ecologice Bucureºti. Dumitru Daniel
Botãnoiu a mai deþinut aceastã funcþie din mai 2012 pânã
în octombrie 2016.
,,Revin în Ministerul Agriculturii decis sã contribui la
transpunerea în practicã a
Programului PSD pentru
agriculturã, spre binele fermierilor români ºi al statului.
Cunosc bine ministerul, angajaþii de aici ºi sunt convins
cã vom duce la bun sfârºit angajamentele luate în campania electoralã. Pentru a face
din agricultura româneascã
una performantã, trebuie sãi sprijinim pe fermieri. Acest
lucru îl putem face prin acordarea de sprijin, programe ºi
investiþii în infrastructura
specificã. Îmi doresc ca ei sãºi primeascã la timp subvenþiile, nivelul acestora sã fie
cât mai mare pentru a-i ajuta cu adevãrat, sã beneficieze de finanþare pentru a-ºi
dezvolta fermele, a crea locuri de muncã ºi a contribui
astfel la dezvoltarea satului
românesc”, a susþinut Botãnoiu la scurt timp dupã învestirea în funcþie.

A candidat
la primãrie ºi
a ajuns la minister
Cãtãlin Rotea este ultimul
oltean numit în funcþia de secretar de stat. Acesta ocupã
funcþia în cadrul ministerului
condus de Sevil Shhaideh.
Noul secretar de stat de la
Dezvoltare Regionalã a candidat în vara trecutã, din partea PSD, pentru funcþia de
primar al oraºului Balº ºi a
pierdut la doar câteva zeci de
voturi. În trecut, Rotea a mai
deþinut funcþia de prefect al
judeþului, susþinut de PNL,
fiind cel mai tânãr reprezentant al guvernului în Olt.
La scurt timp dupã numirea în funcþie, Cãtãlin Rotea
ºi-a exprimat speranþa cã va
reuºi sã contribuie la o mai
bunã legãturã între administraþia centralã ºi cea localã. El
a susþinut cã se pune la dispoziþia primarilor care au proiecte depuse pentru a primi
finanþare europeanã, pe care
doreºte sã-i sprijine în demersurile lor de a dezvolta comunitãþile pe care le conduc.
www.indiscret.ro

Revolt
a cadr
elor didactice şi nedidactice din grădiniţă
olta
cadrelor
capătă v
alenţele unui război de gherilă
valenţele
Scandalul numirii noii directoare la Grãdiniþa 52
„Phoenix“ este departe de a se fi încheiat, chiar
dacã, vremelnic, favorita fostei inspectoare
generale Lavinia Craioveanu ºi-a preluat postul.
Zeci de angajaþi ai grãdiniþei, personal didactic
ºi nedidactic, au semnat o petiþie adresatã
actualei inspectoare generale, Monica Sunã,
prin care i-au solicitat sã revinã asupra deciziei
de numire a Georgetei Dogaru în postul de
director interimar.
de Cosmin Pretorian

I

mpunerea noii directoare
a Grãdiniþei 52 „Phoenix“
de cãtre Consiliul de Administraþie a Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj la presiunile fostei inspectoare generale, senatoarea Lavinia Craioveanu, a creat o stare de revoltã
generalizatã a angajaþilor unitãþii de învãþãmânt.

Consiliul de
Administraþie al IªJ
a dus la îndeplinire
ordinul senatoarei
La mijlocul sãptãmânii trecute, cu mic-cu mare, personalul
didactic ºi nedidactic al grãdiniþei a semnat un memoriu adresat noului inspector general interimar, Monica Sunã, prin care
îi solicita revenirea asupra înscãunãrii Georgetei Dogaru în
postul de director ºi repunerea
în funcþie a fostei directoare,
Zoia Ciciu.
„Dorim ca noul director sã fie
tot doamna Ciciu Maria Zoia
din urmãtoarele motive:
Suntem singura unitate ºcolarã cãreia în data de 21.12.2017
nu i s-a respectat propunerea
fãcutã de cãtre Consiliul Profesoral. Aºa cum se ºtie, Consiliul de Administraþie al IªJ Dolj
a propus o altã persoanã din altã
unitate ºcolarã ca director la

niþei, lucru fãrã precedent în
ultimii ani, ºi a numit-o samavolnic pe Georgeta Dogaru în
postul de director al grãdiniþei.

3

DEZVÃLUIRI

grãdiniþa noastrã.
În baza notei transmise în teritoriu de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, considerãm cã
doamna Ciciu Maria Zoia poate sã revinã în funcþia de director pânã la organizarea examenului, dat fiind faptul cã în acea
ºedinþã de Consiliu de Administraþie al IªJ Dolj am fost singura unitate ºcolarã soluþionatã
altfel decât a dorit Consiliul
Profesoral“, se menþioneazã în
memoriul transmis actualei conduceri a inspectoratului.
Georgeta Dogaru, actuala directoare interimarã a Grãdiniþei
”Phoenix”, este o apropiatã a
senatoarei Lavinia Craioveanu,
dupã cum susþin surse din cadrul inspectoratului. Aceleaºi
surse ne-au relatat faptul cã,
deºi nu a fost prezentã în ºedinþa Consiliului de Administraþie
al inspectoratului, actuala senatoare Craioveanu a lãsat cu
„limbã de moarte“ foºtilor subordonaþi ca numirea noului director sã se facã rapid ºi persoana sã fie cea desemnatã chiar de
cãtre ea, înainte de a renunþa la
postul de inspector general în
favoarea mandatului de senator.
Umil, Consiliul de Administraþie al inspectoratului a ignorat
cu desãvârºire recomandãrile
ministerului tutelar ºi doleanþa
Consiliului Profesoral al grãdi-
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„Plouã“ cu memorii
în scandalul „Phoenix“
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S

C Apavil SA le recomandã în continuare
consumatorilor din
Râmnicu Vâlcea, Bujoreni,
Dãeºti, Cãlimãneºti ºi Brezoi
sã nu bea apã de la chiuvetã
ºi sã nu o foloseascã pentru
gãtit. Societatea de captare,
tratare, distribuþie ºi epurare
a apei din judeþul Vâlcea precizeazã cã populaþia va fi înºtiinþatã în momentul în care
apa se va încadra în parametrii de potabilitate. Aceastã
situaþie este cauzatã de o avarie majorã, în prezent remediatã, la conducta de apã DN
1200 mm, în zona oraºului
Brezoi.
(M.P.)

douã comune nu pot
consuma apã potabilã

Anunþ privind
calitatea apei
Urmarea avariei majore la
conducta de apã DN 1200
mm remediatã în data de
14.01.2017 comunicãm tuturor consumatorilor din Municipiul Rm. Vâlcea, Bujoreni, Dãeºti, Cãlimanesti,
Brezoi cã în data de

16.01.2017, împreunã cu Direcþia de Sãnãtate Publicã
Vâlcea s-au recoltat ºi analizat probe de apã.
De asemenea s-au verificat
Staþiile de potabilizare din
Brezoi - Valea lui Stan ºi din
Rm. Vâlcea - Nord constatându-se cã sursa lac Brãdiºor nu înregistreaza modificãri de calitate iar Staþia Valea lui Stan din Brezoi funcþioneazã în parametrii tehnologici iar apa furnizatã de
APAVIL SA se încadreazã în
parametrii Legii 458/2002R.
Apa din sistemul de distri-

Concert dedicat Zilei
Culturii Naþionale la
Arhiepiscopia Râmnicului

C

Teatrul Mic din Bucureºti, care
a recitat din lirica eminescianã.
În cadrul concertului, domnii Raul Cârstea ºi Adi Manolovici au prezentat publicului,
din care au fãcut parte oameni
de culturã, profesori ºi elevi de
la liceele din Râmnicu Vâlcea,
versuri din operele lui Adrian
Pãunescu, Virgil Carianopol,
Marius Dumitrescu, Camelia
Radulian, Constanþa Buzea.

Vã mulþumim pentru înþelegere!

Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

u binecuvântarea ºi în
prezenþa Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
în cadrul manifestãrilor dedicate Zilei Culturii Naþionale, sâmbãtã, 14 ianuarie 2017, în Sala
Iosif Episcopul - Centrul Cultural Sfântul Ierarh Calinic de
la Cernica, a avut loc Concertul extraordinar susþinut de
Acoustic Gentleman - Raul Cârstea ºi Adi Manolovici.
Evenimentul a fost deschis de
actorul Cristian Iacob, de la

buþie din Rm. Valcea prezintã
culoarea modificatã, parametrii
turbiditate ºi culoare înregistrând valori peste concentraþia
maximã admisã conform legislaiei amintite mai sus.
Rugãm toþi abonaþii afectaþi
sã-ºi asigure în continuare o rezervã minimã de apã pentru
consum ºi uz casnic pe perioada menþionatã. În vederea reducerii riscurilor pentru sãnãtate
datorate consumului de apã recomandam utilizarea apei din
reþea ca agent termic ºi pentru
satisfacerea nevoilor menajere.
Ne cerem din nou scuze pen-

tru acest inconvenient ºi vã
asigurãm cã în aceastã perioadã echipele de intervenþie ale APAVIL SA fac în
continuare eforturi susþinute
pentru remedierea situaþiei
neplãcute în cel mai scurt
timp posibil ºi dispun de stocuri de substanþe adjuvante
tratãrii apei din sistemul de
distribuþie în vederea aplicãrii tuturor mãsurilor tehnice
pentru încadrarea în parametrii de calitate prevãzuþi de
Legea 458/2002R.
Întrucât apa este tulbure la
robinetele consumatorilor revenim cu recomandarea cãtre utilizatori ca aceºtia sã
lase sã curgã cantitatea de
apã necesarã eliminãrii apei
cu impuritãþi, cheltuielile
ocazionate de cantitatea de
apã eliminatã fiind suportate de cãtre APAVIL SA pentru toþi clienþii cu care aceasta are încheiat contract.
Vom reveni cu un anunþ
privind calitatea apei din reþea la momentul în care
aceasta se va încadra în toþi
parametrii de potabilitate
prevãzuþi de Legea 45 8/
2002R ºi va putea fi utilizatã
ca apã potabilã.
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Por
ţia
orţia
de v
enin!
venin!
de Marielena Popa

Dragã PNL Vâlcea,
mai trãieºti?

P

entru cã actuala putere
deszãpezeºte ºi fãrã incantaþiile mele, m-am
gândit, dragã PNL Vâlcea, sã te
întreb: ce mai faci?
Mai exiºti? Îþi duc grija, fiindcã într-o þarã întreagã la minte
opoziþia este garantul democraþiei, iar învârtirea în cercul stângii nu poate dura la infinit. Numai cã tu, dupã ce ai pierdut ºi
al doilea rând de alegeri – ediþia de iarnã – , dai semne îngrijorãtoare cã aluneci... ºi tot aluneci! „Moartea pe schiuri”, ce
titlu pentru prezumtivul final al
unui partid! Cum stai cu reforma? Cãci înainte de parlamentare, liderul tãu, onor Cristian
Buican, promisese cã va scoate
din agonie Organizaþia Municipalã Râmnicu Vâlcea. Cã va
aduce intelectuali, oameni influenþi ºi respectaþi în urbe, difuzori de mesaje. Revoluþie, nu
alta! În afarã de nea Nae Dinescu, demn urmaº al Revoluþiei
Socialiste din Octombrie, a mai
convins pe careva?
Este o vorbã: cã lupta pentru
revenirea la putere începe din
ziua urmãtoare pierderii alegerilor. Însã în aceastã dinamicã
esenþialã este sã ai cu cine. Mã
uit la consilierii tãi judeþeni,
dragã PNL-ule, ºi am episoade
depresive. Cu douã-trei excepþii, sunt oameni-marionetã, blazaþi, mediocri. O gaºcã tristã,
dar plinã de umor! Apropo, cine

e lider de grup în mandatul
ãsta? Tot specialistul în dezacordul dintre subiect ºi predicat? Halal, partid de blazon!
Cam multã infatuare pentru o formaþiune care a pierdut alegerile atât de ruºinos!
Într-o perioadã ce ar trebui
sã fie a reconstrucþiei, a revenirii cu picioarele pe pãmânt, a criticilor la foc continuu la adresa puterii, nici
mãcar comunicate de presã
nu prea mai primeºte massmedia localã de la tine. Trebuie sã ºi le caute singurã pe
niºte aºa-zise portaluri naþionale! Ce ifose, dã-te naibii
jos de acolo!
Dragã PNL Vâlcea, eu vorbesc despre reconstrucþie, iar
cabala are altã treabã. Se
anunþã niºte alegeri interne,
parcã! Am îndoieli cã toate
funcþiile din partid vor fi declarate vacante ºi cã în aceastã primãvarã se va întâmpla
ceva esenþial. Liderul tãu judeþean & CO a trudit în aºa
fel, încât sã nu existe nimeni
cu atâta tupeu ºi competenþã
ca sã le ia locul.
Aºa cã, dacã mai poþi, aº
dori de la tine niºte acþiune.
Pune ºi tu umãrul ca marele
PNL sã nu se micºoreze pe zi
ce trece. În acest moment,
pericolul ieºirii din istorie al
intrãrii în rahat pare aproape
iminent; aproape!

„Nu este posibil
ca la privatizarea
Oltchim sã participe
firme care
se ocupã de tãierea
fierului vechi”
Fostul ministru al
economiei, Constantin Niþã, este de pãrere cã Oltchim Râmnicu Vâlcea se aflã în
pericol de a ajunge la
fier vechi, potrivit
Mediafax.
de Marielena Popa

Publicitate

A
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genþia Mediafax citea
zã o postare de pe blogul fostului ministru,
care considerã o „mare greºealã” sistemul împãrþirii patrimoniului pe bucãþi. „Îmi pare bine
sã aud cã anul 2016 se va încheia cu un profit net de aproximativ 5 milioane de euro (n.r.
- pentru Oltchim). În acelaºi

timp, din pãcate, se pare cã
procesul de privatizare va continua pe sistemul împãrþirii
patrimoniului pe bucãþi care
vor fi vândute ca atare. Mare
greºealã! Sper ca noul guvern
sã nu aprobe o asemenea procedurã de vânzare pe bucãþi”, a opinat Constantin Niþã. Fostul ministru crede cã nu este
posibil ca, la procesul de privatizare, sã participe firme care
se ocupã de tãierea fierului
vechi. „Nu ne obligã nimeni sã
o privatizãm cu orice preþ.
Compania trebuie listatã la
Bursã prin majorare de capital, iar sumele obþinute pot fi
investite în retehnologizarea
unor secþii/sectoare de producþie. Nu este posibil ca la procesul de privatizare sã partici-

pe firme care se ocupã de tãierea fierului vechi”.
Sursa citatã mai consemneazã cã, în opinia lui Niþã, noul
ministrul al economiei trebuie
sã se implice foarte serios pentru a încerca salvarea Oltchim
ºi pãstrarea locurilor de muncã
de aici.
Intrat în insolvenþã în ianuarie 2013, Combinatul Oltchim
Râmnicu Vâlcea parcurge cea
mai lungã astfel de perioadã din
istoria unei companii cu capital
majoritar de stat. Compania
este deþinutã de Ministerul Economiei cu 54,8% din acþiuni,
PCC SE cu 18,3182%, Polyolt
Holding Limited - 14,0251%,
alþi acþionari persoane juridice
- 1,4832% ºi acþionari persoane fizice - 11,3673%.
18 - 24 ianuarie 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Ar fi fost prea frumos
la plecarea Olguþei

F

ostul primar al Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu,
lasã în urmã un cumul
de realizãri una mai vizibilã
decât alta în percepþia publicã.
Locuitorii cartierelor care au
resimþit lipsa de calitate a apei
ar plasa pe loc fruntaº firul 2
de aducþiune Izvarna. Cei cu
venituri mici, acutizante mai
ales iarna, nu ar minimaliza
scãderea preþului la gigacalorie. Alþi craioveni ar spune
bogdaproste pentru cã au scãpat de colþii maidanezilor. Întrucât Oltenia e o eternã Terra
Nova, iar Universitatea tânjea
dupã un oval modern, stadionul care prinde contur ar avea
ºi el întâietate. Ca ºi, pe alt
plan, reabilitarea Parcului ”Nicolae Romanescu”, a centrului
civic al Bãniei. Ca ºi Spitalul
Municipal care va fi dat în folosinþã nu peste multã vreme.
Ca ºi modernizarea unor ºcoli,
ca ºi reabilitarea liniei de tramvai. Pentru cã nu suntem mânãstirea Caºin, ne oprim aici cu
plusurile bifate în cei peste
patru ani de mandat al Liei
Olguþa Vasilescu în postura de
edil al Craiovei. La ultima sa
conferinþã de presã, din 8 ianuarie (despre care a consemnat ºi Indiscret în Oltenia), ea
s-a oprit, cu fair-play, ºi la neîmpliniri, cum e cartierul chinezesc de pe strada Caracal. O
altã iniþiativã puþin amintitã
este ratarea de cãtre Craiova a
titlului de capitalã culturalã
europeanã în 2021. Mai de
efect, poate, având în vedere
dimensiunea manifestãrilor

cultural-artistice, a activitãþilor
edilitare subordonate, decât
micile ziduri chinezeºti de pe
strada Caracal. Nu aducem
prin asta vreun reproº nici mãcar ultimului asistent din uriaºul angrenaj care a pus pe ºine
un proiect atât de ambiþios. Zic
angrenaj oltenesc pentru cã au
fost implicate toate judeþele din
regiune, fiecare cu specificul
sãu. Craiova a pierdut (pe moment, ne place sã credem) bãtãlia pentru europenismul cultural, în disputã cu municipii
cel puþin la fel de merituoase –
Bucureºti, Timiºoara, Cluj-Napoca, Baia Mare etc. Cum se
ºtie, Timiºoara e cea care a întrunit opþiunile juriului ºi nu are
rost sã tragem spre bãnãþeni cu
coada ochiului. Dacã însãºi capitala þãrii a risipit aceastã râvnitã învestiturã ºi nu se lamenteazã, de ce ne-am lamenta
noi? Dar nici fãrã sânge la un
aºa proiect nãruit, nu se cade.
În perioada premergãtoare jurizãrii, n-a existat manifestare
culturalã neînrolatã genericului ”Craiova – capitalã culturalã europeanã 2021”. Prin
asumarea afectivã ºi efectivã a
insuccesului, care nu e o catastrofã, s-ar fi descãrcat o parte
din gestiunea de suflet care a
dat glas proiectului. Pentru cã
nu poþi pierde ceea ce nu ai. Iar
Craiova dispune indubitabil de
instituþii culturale ºi artistice
valoroase, de personalitãþi
marcante. Ca ºi întreaga Oltenie, de altfel, a cãrei capitalã
istoricã a fost ºi rãmâne. Visul
continuã.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
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www.indiscret.ro
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INTERVIU
de Cosmin Pretorian
Reporter: Cum aþi descrie
Craiova dupã demisia primarului PSD ºi plecarea acestuia la Bucureºti?
Ionuþ Stroe: Dupã mine,
era clar cã va pleca odatã ce
a acceptat sã candideze la parlamentare, chiar dacã a încercat sã dezmintã public acest
lucru. Ceea ce pentru Craiova nu este un lucru rãu. În
definitiv, Craiovei i se oferã
o nouã ºansã de a avea întradevãr un bun ºi eficient administrator. Eu prefer modelul primarului decent ºi vizionar, în detrimentul unui primar vocal, dar fãrã substanþã, un primar doar de imagine.
Ce face Craiova acum? În
acest moment, Craiova este
administratã în mod inert de
un viceprimar care nici mãcar nu aparþine partidului
majoritar din consiliu, respectiv PSD. Starea de incertitudine trebuie sã se încheie cu
organizarea unor alegeri care
sã legitimizeze un primar
adevãrat. Cât priveºte oraºul
nostru, el traverseazã cea mai
dificilã perioadã din punct de
vedere socio-economic de
dupã revoluþie. Dacã nu vom
înþelege cã cei 17 sau 20.000
de beneficiari de ajutor social
nu sunt vreo mândrie, s-ar
putea sã adâncim aceastã stare. Însã, dacã ne dorim un viitor pentru acest oraº, cuvântul cheie îl reprezintã INVESTIÞIILE. Care, din pãcate, au
cam ocolit Craiova.
ªtiu cã oamenii sunt pesimiºti ºi cã nu au vreo speranþã cã autoritãþile pot demara
un proces de reconstrucþie,
însã viitorul primar, indiferent de majoritatea din consiliu, va trebui sã ia frâiele în
mânã ºi sã creeze un cadru
stabil ºi propice pentru investiþiile necesare. Singura ºansã
a Craiovei este atragerea cât
mai multor investiþii din zona
capitalului privat ºi a celor
care sunt dispuºi sã facã afaceri în Craiova, dar ºi din
zona investiþiilor publice
(fonduri europene ºi bugete
locale). Este esenþial ca politicienii ºi administraþia sã înþeleagã cã acesta este cel mai
important lucru pentru Craiova.

„La Craiova, Zona
Metropolitanã
nu funcþioneazã!“
Rep: Nu e prima oarã când
spuneþi acest lucru. Tot vorbiþi
despre investiþii. Ce se întâmplã cu cele demarate anul trecut, de care vorbeaþi în campanie?
I.S.: Stadionul, Spitalul Regional ºi Autostrada CraiovaPiteºti sunt 3 exemple clare de
investiþii publice care trebuie nu
doar sã continue, ci sã fie multiplicate. Ele se aflã în diverse
faze de realizare. Dar, am convingerea cã traiectoria lor este
ireversibilã ºi voi avea grijã sã
le urmãresc desfãºurarea îndeaproape, astfel încât niciun
”moft” politic sã nu le mai poatã bloca.
Ce nu avem în Craiova la un
nivel optim sunt investiþiile
strãine directe ºi o strategie economicã localã. Asta trebuie sã
aducã noul primar, un plan de
viitor acestui oraº. Sunt trei elemente cheie care îþi pot construi
politica în domeniul atragerii
investiþiilor.
1. Stabilirea obiectivelor concrete prin atragerea investiþiilor
ºi rolul acestora în economia
Craiovei;
2. Cadrul legislativ ºi instituþional local care sã stabileascã
sub ce condiþii îºi desfãºoarã
activitatea eventualii investitori
(regulamente, hotãrâri de consiliu local, posibilitãþi ºi parcuri
industriale) ºi, mai ales, care
sunt instituþiile cu care aceºtia
vor intra în contact. Corvoadã
birocraticã;
3. Pârghiile economice (facilitãþi, beneficii, avantaje ºi/sau
restricþii). Adicã prin ce sunt
sprijinite/influenþate investiþiile,
aici la noi (mai ales în comparaþie cu alte oraºe care se bat
pentru acelaºi lucru).
Rep.: Daþi-ne concret câteva
exemple...
I.S.: Cel mai relevant exemplu este legat de dezvoltarea
zonei metropolitane, care poate fi cheia atragerii investiþiilor
ºi a fondurilor europene. La
Craiova ea nu funcþioneazã sau,
dacã vreþi, doar pe hârtie. Dacã
extindem ºi pregãtim cadrul ºi
spaþiul necesar dezvoltãrii economice a acestui oraº, împreunã cu comunele vecine, putem
ajunge mult mai rapid la competitivitate economicã, putem
atrage eficient fonduri ºi investitori, putem dinamiza sectoarele construcþiilor, serviciilor, a
industriilor uºoare sau chiar a
agriculturii ºi industriei aferente care sunt specifice zonei
noastre.
Experienþa oraºelor mari din
state ale Uniunii Europene a
demonstrat cã zonele metropo-

litane bine conduse asigurã dezvoltarea oraºelor pe baza unor
proiecte mari, care sunt realizate
în mod incluziv de administraþie, educaþie/cercetare (universitate) ºi mediul de afaceri/economia localã. Luaþi exemplul
Oradei. E incredibil modul în
care s-a dezvoltat în ultimii 10
ani ºi nivelul veniturilor ºi posibilitãþilor oamenilor de acolo.
Acest plan bine realizat ºi stabilit þi-ar putea genera enorme
beneficii economice derivate
din creºterea atractivitãþii zonei
pentru investitori, þi-ar putea
aduce îmbunãtãþirea infrastructurii tehnico-edilitare ºi de
transport, decongestionarea
oraºului, a aglomerãrii urbane,
accesarea fondurilor structurale ale UE, extinderea reþelelor
de utilitãþi ºi, poate cel mai important lucru de care acest oraº
are nevoie, crearea de locuri de
muncã ºi creºterea nivelului de
trãi al populaþiei.
În viitor, aceastã este ºi o
competiþie nedeclaratã a acestui oraº cu celelalte din regiune
pentru a deveni ºi în termeni
reali capitala Olteniei.

„Avem nevoie
sã câºtigãm
alegerile la Craiova
ºi putem sã o facem“
Rep.: Bun, administrativ am
înþeles despre ce e vorba. Politic, care credeþi cã mai este
ºansa dreptei în Craiova?
I.S.: ªansa dreptei e o sintagmã pe care o tot aud mai ales
când se pierd alegerile. Unde a
fost dreapta înainte de alegeri,
când ar fi trebuit sã se uneascã,
bloc, în faþã PSD?! Rãsfiratã...
Glumind, evident, dreapta are
acum primar interimar, cãci
PMP se revendicã a fi de dreapta. Serios vorbind însã, nu mai
e cazul sã amintim de doctrine
ºi ideologii când problemele
politice sunt atât de vascularizate, când oamenii nu mai înþeleg combinaþiile politice fãcute
cu uºile închise ce dau naºtere
la asemenea situaþii hilare.
Ce pot spune însã este cã
aceia care cred în politica de
dreapta au ºansa acum sã îºi
analizeze greºelile ºi, la rece, sã
ia deciziile cele mai corecte. O
reaºezare politicã este obligatorie pentru noi. În viziunea mea,
mult mai importanþi sunt cei
care nu sunt neapãrat înregimentaþi politic, dar care gândesc
liberal ºi vor sã voteze o viziune liberalã. Cred cã este momentul ca proiectele concrete sã
câºtige în faþã demagogiei ºi a
discursului sterp, negativ. Sã
deschidem ochii la lecþia primitã ºi sã lãsãm mentalitatea rigidã pentru o abordare cu adevãwww.indiscret.ro

Pr
eşedint
ele PNL Cr
aio
va, deput
atul Ionuţ S
tr
oe, a identif
icat car
act
erisPreşedint
eşedintele
Craio
aiov
deputatul
Str
troe,
identificat
caract
acterisor
ului primar liber
al: să ffie
ie un lider rrecunoscut,
ecunoscut, un tip mor
al,
viitor
orului
liberal:
moral,
ticile viit
cu no
e şi pr
egătir
e, cu imagine bună şi capacit
at
ea de a sstrânge
trânge
egătire,
capacitat
atea
nott orie
oriettat
ate
pregătir
nu doar par
tidul în jur
ul său, ci şi tto
ot ce înseamnă dr
eap
aio
va
partidul
jurul
dreap
eaptt a în Cr
Craio
aiov

7

INTERVIU

„Trebuie sã desemnãm
rapid candidatul
la Primãrie!“
rat ”liberalã” a problemelor comunitãþii pe care o reprezentãm.
O viziune modernã, tânãrã ºi
flexibilã. Politica de dreapta are
nevoie sã devinã credibilã, sã îºi
înnoiascã comunicatorii ºi liderii ºi sã ofere celor care o susþin
(membrilor, simpatizanþilor, celor care au aºteptãri de la noi,
care ne cred sau ne urmãresc)
un sistem clar de motivare, implicare ºi chiar promovare a celor care manifestã interes în a
face politicã. Eu sunt de pãrere
cã soarta partidului depinde
într-o bunã mãsurã de oamenii
din afarã lui, ei se pot implica,
ei pot îmbunãtãþi corpul ºi oferta
partidului, pot susþine sau nu,
ceea ce va însemna, îmi doresc
eu, un PNL schimbat în bine.
Poate mai mult ca în alte pãrþi,
în Craiova sunt sigur cã putem
sparge monotonia de partid cu
culturã tradiþionalist-politicã
sufocantã ºi limitativã sau mentalitãþile rigide. Stilul învechit
de conducere politicã este total
depãºit. Noul mod de a conduce aceastã organizaþie pe care
încerc sã-l promovez implicã
creativitate, de care pânã acum
am vorbit prea puþin în politicã: sã descoperi oamenii talentaþi ºi competenþi, sã le provoci
intelectul, sã-i angrenezi într-un
mecanism politic viu, care sã
genereze idei, viziune ºi implicit apreciere publicã. Miza e sã
te foloseºti de toþi oamenii la
adevãratul lor potenþial, nu sã-i
excluzi sau sã-i îndepãrtezi. Îmi
place Bill Clinton ºi ceea ce
mereu a susþinut: “nu ne putem
lipsi de niciun om!”
Rep.: Ce face PNL la Craiova? De ce are nevoie ca sã-ºi
revinã?
I.S.: În primul rând, de câºtigarea alegerilor la primãrie.
Acesta e obiectivul, dar ºi mijlocul prin care se poate atinge
www.indiscret.ro

schimbarea la faþã a PNL. Nu
existã scurtãturi ºi nici artificii. Ne aºezãm cu toþii la
masã ºi ne punem la treabã.
PSD poate fi combãtut cu
argumente ºi politici publice
reale ºi adecvate.
Dar, ca sã ajung cu organizaþia acolo, trebuie în primul rând sã recunosc greºelile fãcute. Primul pas înseamnã cã îþi asumi responsabilitatea, arãþi cã, deºi ai
greºit, rãmâi om de onoare.
Sã reparãm situaþia politicã
localã prin mãsuri necesare
descrise parþial în rãspunsul
anterior ºi sã ripostãm politic, sã comunicãm mai mult
ºi mai eficient, cu mai puþine vorbe tãioase sau scandal
steril ºi cu mai multe idei ºi
soluþii, atât politice/administrative, cât mai ales cu oameni buni, morali ºi pregãtiþi. Alt pas rapid trebuie sã-l
reprezinte desemnarea candidatului la primãrie. Poate
chiar printr-o competiþie internã. Responsabilitatea
acestuia va fi mare: îºi va
asumã nu doar proiectul pentru Craiova, ci mai ales pentru Craiova de dreapta, liberalã. Are nevoie sã fie un lider recunoscut, un tip moral,
cu notorietate ºi pregãtire, cu
imagine bunã ºi capacitatea
de a strânge nu doar partidul
în jurul sãu, ci ºi tot ce înseamnã dreapta în Craiova.
Cred cã am o percepþie corectã asupra alegerilor din
acest an, când afirm cã lupta
cu PSD-ul va fi infernalã,
mulþi poate nici mãcar nu-ºi
fac mari speranþe, însã am un
sentiment de încredere cã în
acest an, mai mult cã altãdatã, exact forþa ºi dimensiunea
acestui partid socialist, atât
de dãunãtor, i-ar putea aduce împreunã pe toþi care luptã pentru cauza dreptei. Oameni buni avem, însã ceea ce
lipseºte acestui oraº e o formã de participare din partea
lor. Suntem obligaþi sã ne
schimbãm în ce-am fãcut
pânã acum, sã devenim mult
mai deschiºi, sã-i cointeresãm ºi sã comunicãm în mod
nemijlocit ºi fãrã ascunziºuri
cu ei.
18 - 24 ianuarie 2017
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la guvernare, pesediºtii
doljeni intrã ºi în sediu nou
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Organizaþia judeþeanã a PSD a semnat
sãptãmâna trecutã
contractul de vânzare-cumpãrare cu
Primãria Craiova,
la aproape doi ani
dupã ce Consiliul
Local Municipal
aprobase, de principiu, tranzacþia.
Pesediºtii au de
achitat aproape un
milion de lei pentru
sediul din centrul
Craiovei, renunþând
la statutul de
chiriaºi.
18 - 24 ianuarie 2017

de Nicuºor Fota

P

otrivit preºedintelui
executiv al PSD Dolj,
deputatul Ion Cãlin,
tranzacþia a fost perfectatã recent, pesediºtii doljeni având la
dispoziþie trei ani pentru a achita contravaloarea imobilului, posibilitate prevãzutã de lege.
„Contractul a fost încheiat pe 11
ianuarie, în toate condiþiile prevãzute de lege ºi de hotãrârile
adoptate de Consiliul Local
Municipal. Preþul este cel al pieþei, aºa cum a reieºit din raportul de evaluare. Tot potrivit legii, organizaþia PSD Dolj achitã
un avans de zece la sutã din
sumã, iar restul preþului va fi

achitat, în rate, timp de 36 de
luni, alãturi de dobânda stabilitã
tot prin lege. În perioada urmãtoare, vom intra acolo cu o echipã de arhitecþi autorizaþi pe monumente de interes local, pentru
a vedea care este starea clãdirii
ºi a demara procesul de reabilitare, care este unul destul de
complex, aºa cum meritã un monument de arhitecturã de interes
local. Nu vã pot spune la aceastã orã când ne vom muta în noul
sediu, pentru cã nu ºtim deocamdatã cât va dura reabilitarea imobilului. Aici va funcþiona organizaþia judeþeanã ºi vor fi organizate cabinetele parlamentare
pentru cei 9 parlamentari de
Dolj”, a declarat Ion Cãlin.

Manda: ”E un efort
financiar serios”
Preºedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, spune cã noua achiziþie va lãsa urme serioase în
trezoreria partidului, dar cã social-democraþii sunt deciºi sã se
înhame la cheltuialã. „Este un
proces care a durat destul de
mult, cred cã mai bine de un an.
Este un sediu închiriat iniþial
organizaþiei municipale, pe care
am decis apoi sã-l cumpãrãm,
posibilitate prevãzutã de lege.
Suma este de aproximativ 10
miliarde de lei vechi, ceea ce
reprezintã un efort financiar serios pentru organizaþia judeþeanã a PSD Dolj, dar este un efort

pe care ne-am angajat sã-l facem pentru cã organizaþia avea
nevoie de un asemenea sediu.
Personal mã mândresc cã am
putut finaliza acest demers ºi
sperãm ca, în cel mai scurt timp,
sediul sã fie reabilitat ºi sã devinã funcþional, un sediu care sã
facã cinste ºi celor care vor conduce pe mai departe organizaþia”, a declarat preºedintele PSD
Dolj, Claudiu Manda. De menþionat cã sediul în care funcþioneazã la ora actualã organizaþia
pesediºtilor, împãrþit cu Biblioteca Francezã, necesitã de asemenea lucrãri de reabilitare consistente, motiv pentru care pesediºtii doljeni ºi-au organizat
staff-ul de campanie la ultimewww.indiscret.ro

le douã scrutine în deplasare, în sedii închiriate temporar, evenimente cu mare
aflux de oameni nemaifiind
organizate acolo de pe vremea USL.
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PSD Dolj, singurul
cumpãrãtor din
trio-ul iniþial
Achiziþia PSD Dolj vine
dupã doi ani de aºteptare,
demersul fiind iniþiat în luna
martie a anului 2015. La
acea datã, Consiliul Local
Municipal aproba vânzarea
cãtre partidele chiriaºe a trei
sedii de partid: cel deþinut de
PSD pe strada ”Mihail Kogãlniceanu”, cel al UNPR
Dolj de peste drum din Bazarul Craiovei, precum ºi cel
în care funcþioneazã organizaþia municipalã a PNL
Dolj, situat pe strada ”Nicolae Iorga” din cartierul Rovine. „Se aprobã vânzarea,
cãtre Partidul Social Democrat-Organizaþia Judeþeanã
Dolj, a spaþiului care aparþine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaþã de 788,13 mp., situat în
str. Mihail Kogãlniceanu,
nr.12, în imobilul care face
parte din categoria II B monument de arhitecturã de interes local cod LMI Dj-II-mB-08028, precum ºi a terenului-curte (terasã) aferent,
în suprafaþã de 124 mp. (...)
Preþul de vânzare a bunurilor prevãzute la art.1 din prezenta hotãrâre va fi stabilit
pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobãrii Consiliului Local al
Municipiului Craiova. (...)
Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale ºi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliarã la Oficiul de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Dolj,
prevãzute de lege, vor fi suportate de cãtre Partidul Social Democrat - Organizaþia
Judeþeanã Dolj”, se arãta în
hotãrârea adoptatã, în martie 2015, de CLM Craiova.
Dupã o jumãtate de an, în
octombrie 2015, aleºii locali
au aprobat ºi raportul de
evaluare pentru imobilul cu
pricina, preþul fiind stabilit
la 993.510 lei, fãrã TVA. De
menþionat cã în aceeaºi
ºedinþã de consiliu local au
intrat la aprobat ºi rapoartele de evaluare pentru sediile
PNL ºi UNPR, acestea fiind
retrase de pe ordinea de zi
la cererea partidelor cu pricina, care s-au declarat nemulþumite de preþurile stabilite de evaluatori.
www.indiscret.ro

Edilul liberal din Mischii,
primul transfer politic
al ALDE de dupã alegeri
Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, a
anunþat vineri - 13 ianuarie, în cadrul unei
conferinþe de presã susþinute la sediul ALDE
Dolj, cã a decis sã se alãture partidului condus
de Cãlin Popescu-Tãriceanu, motivând cã îºi
doreºte sprijin pentru dezvoltarea comunitãþii.
Edilul a precizat cã nu va demisiona din PNL,
aºteptând, probabil, sã fie exclus pentru a nu-ºi
pierde mandatul. Ceea ce, în mod surprinzãtor,
nu s-a întâmplat, conducerea PNL Dolj fiind
preocupatã sã... tacã!
de Dan Olteanu
„Sunt de 12 ani în administraþia publicã ºi, dupã cum am
mai spus, am o singurã dorinþã,
aceea de a dezvolta comunitatea pe care o reprezint. Fiecare
edil îºi are în programul ºi viziunea sa acest lucru. Din discuþiile pe care le-am avut cu
domnul deputat (Ion Cupã –
n.red.), consider cã pot sã fac
acest lucru. Consider cã, împreunã cu dânsul, putem face o
echipã care sã se dezvolte la nivelul judeþului Dolj ºi care sã
aibã un cuvânt de spus în ceea
ce priveºte problemele judeþului, atât în municipiu, cât ºi în
administraþiile locale“, a declarat Gheorghe Popa în cadrul
unei conferinþe de presã susþinute la sediul ALDE Dolj. Acesta a adãugat cã nu a apucat sã
informeze conducerea PNL

Dolj cu privire la decizia sa.
„Nu a fost o decizie uºoarã. Mia fost greu, pentru cã am foarte
mulþi prieteni în PNL Dolj. Sper
sã-ºi pãstreze fair-play-ul ºi sã
rãmânem prieteni ºi în continuare. Nu am apucat sã-i anunþ de
decizia mea, dar bãnuiesc cã o
sã afle de la dumneavoastrã. Eu
am fost întotdeauna un om de
dreapta, sunt membru PNL din
1990 ºi consider cã rãmân de
dreapta dacã vin alãturi de
ALDE. Nu vreau nicio funcþie,
vreau doar sprijin pentru dezvoltarea comunitãþii mele. Comuna are nevoie de canalizare
ºi de conectare la reþeaua de apã
a Craiovei, pentru cã în lunile
de varã sistemul nostru nu face
faþã, precum ºi de colectarea deºeurilor în sistem centralizat“,
a mai spus edilul din Mischii.
Surse politice susþin cã edilul
din Mischii va fi urmat ºi de alþi

primari liberali care, în perioada urmãtoare, se vor alãtura
ALDE Dolj.

Conducerea ALDE
Dolj aºteaptã „toþi
liberalii de bunã
credinþã“
La rândul sãu, preºedintele
ALDE Dolj, deputatul Ion
Cupã, a declarat cã nu a purtat
negocieri cu edilul din Mischii
ºi nici cu alþi primari ai PNL, ci
doar „discuþii“ prin care le-a
transmis cã uºa le este deschisã
în ALDE. „Salutãm decizia
domnului Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii, de a exprima public susþinerea sa pentru politicile ALDE ºi pentru
mãsurile economice ºi sociale
ale guvernului coaliþiei PSDALDE. ALDE Dolj reafirmã
deschiderea sa de a primi în casa
liberalismului pe toþi liberalii de
bunã credinþã din judeþul Dolj
care se regãsesc în politicile partidului nostru ºi în filosofia de
conducere a treburilor publice,
propusã de Coaliþia pentru Dezvoltare ºi Democraþie PSDALDE. Urmeazã o perioadã importantã pentru societatea româneascã în bãtãlia pentru normalitate în viaþa publicã. Cei care
cred în valorile democraþiei au-

tentice, în statul de drept funcþional, în urgenþa creºterii calitãþii vieþii ºi în imperativul sprijinirii capitalului românesc, trebuie sã se afle de aceeaºi parte
a baricadei. ALDE Dolj apreciazã eforturile pe care aleºii locali
le fac pentru a asigura bunul
mers al lucrurilor în comunitãþile lor. ALDE Dolj are uºa deschisã pentru dialog cu toþi primarii ºi aleºii locali din judeþ în
vederea gãsirii, la nivel local ºi
central, a celor mai bune soluþii
pentru dezvoltarea mai rapidã a
comunitãþilor locale din judeþul
nostru“, a precizat liderul
ALDE Dolj.

Liniºte la PNL
Aºa cum spuneam, deºi toatã
lumea aºtepta o reacþie din partea conducerii PNL Dolj, ea a
întârziat sã aparã, alimentând ºi
mai mult zvonurile cã organizaþia se aflã într-o comã profundã, provocatã de rezultatul catastrofal de la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Lipsa de reacþie a conducerii PNL
Dolj s-ar putea însã sã coste
scump filiala, determinând ºi
mai mulþi primari sã urmeze
exemplul edilului din Mischii ºi
sã pãrãseascã o organizaþie incapabilã parcã sã mai ia vreo
decizie.
18 - 24 ianuarie 2017
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Edilii localitãþilor doljene ºi-au fãcut
planuri pentru anul în curs, majoritatea
propunându-ºi ducerea la bun sfârºit a
proiectelor deja demarate. Sunt ºi
comune unde nu intrã în calcul investiþiile majore, lipsa banilor fiind vinovatã
de aceastã situaþie, dar avem ºi localitãþi, la nivel de judeþ, unde primarii au
în plan asfaltãri de drumuri, ridicarea
unor construcþii noi (grãdiniþe, sãli de
sport, cãmin cultural), alimentare cu
apã curentã sau canalizãri. În vreme ce
edilii locali din partea PSD sunt convinºi cã lucrurile reintrã pe un fãgaº
normal, din punct de vedere financiar,
primarii liberali sperã ca noul guvern
sã nu împartã bugetul dupã culoarea
politicã. Cu sau fãrã investiþii, aleºii
spun cã vor socoti fiecare leuþ în parte,
realitatea ultimilor ani învãþându-i cã le
va fi mai bine sã strângã cureaua.

ECONOMIE

A

Euro
Euro s-a
s-a stabilizat
stabilizat
la 4,50 lei

doua sãptãmânã din
2017 a fost pozitivã
pentru leu, care s-a
apreciat faþã de principalele
valute, recuperând, totodatã,
din pierderile suferite în ultimele zile ale anului trecut.
Finalul perioadei a fost marcat de apariþia unor informaþii
conform cãrora premierul britanic Theresa May pregãteºte
o retragere din zona de liber
schimb cu Uniunea Europeanã ca, în schimbul libertãþii, sã
limiteze imigraþia ºi sã încheie
acorduri de liber schimb cu alte
þãri. Aceasta a produs o scãdere a lirei sterline sub pragul de
1,20 dolari, aproape de minimul ultimilor 32 de ani,
de 1,1841 dolari, atins în octombrie trecut, evoluþie care a
afectat euro, dar ºi monedele
aflate la marginea zonei.
Cursul euro a scãzut în 13
ianuarie la 4,4920 lei, medie
care reprezintã minimul ultimelor aproape 3 luni. Finalul
perioadei a fost negativ, iar
media a urcat la 4,5064, leul
preluând trendul negativ din
regiune. Tranzacþiile din ultima ºedinþã a intervalului s-au
realizat într-un culoar îngust,
4,497 – 4,507 lei, cu închiderea la 4,498 – 4,502 lei.
Investitorii aºteaptã acum
informaþii privind modul în
care va fi construit bugetul pe
2017, în condiþiile în care coaliþia câºtigatoare a alegerilor
din decembrie trecut a fãcut
promisiuni mari privind relaxarea fiscalã. Chiar dacã INS
a anunþat cã rata anualã a inflaþiei a fost în decembrie de 0,5%, comparativ cu aceeaºi
lunã din 2015, iar media aferentã pe 2016 a fost de -1,5%,
BNR estimeazã, în minuta ultimei sale ºedinþe de politicã
monetarã, cã economia româ-

neascã va încetini în acest an,
dupã uºoara accelerare din ultimul trimestru al lui 2016.
De altfel, conform raportului privind Perspectivele Economiei Globale al Bãncii
Mondiale, creºterea economicã a României se va situa în
acest an la 3,7%, comparativ
cu avansul de 4,7% din 2016.
Cursul dolarului a coborât
de la 4,2458 la 4,2204 lei, însã
la finalul intervalului, când
cotaþiile au fluctuat între 4,223
ºi 4,259 lei, media a urcat la
4,2559 lei.
Media monedei elveþiene a
scãzut, la rândul sãu, de la
4,1910 la 4,1858 lei, minim al
ultimei luni, pentru a încheia
perioada la 4,2081 lei, în timp
ce pe pieþele internaþionale ea
a fluctuat între 1,071 ºi 1,075
franci/euro.
Dolarul american a cunoscut a doua sãptãmânã consecutivã de scãdere faþã de euro.
Dupã un început de an fast,
moneda unicã atingând minimul ultimilor 14 ani de 1,0341
dolari, în perioadã analizatã
perechea a crescut de la
1,0511 la 1,0673 dolari, însã
sfârºitul perioadei a adus cotaþii de 1,0580 – 1,0636 dolari.
Euforia de pe pieþe, apãrutã dupã victoria în alegeri a
lui Donald Trump ºi a republicanilor, începe sã se estompeze în locul ei apãrând scepticismul din partea investitorilor, care au început sã îºi
reducã estimãrile privind mãsurile promise de stimulare
fiscalã ºi de creºtere a cheltuielilor cu infrastructura din
SUA.
Analiza cuprinde
perioada 10 – 16 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.
18 - 24 ianuarie 2017

Ion Rãcãreanu
de Octavia Hantea

L

a nivelul comunei Brãdeºti, acolo unde edilul este membru PSD,
acþiunile de dezvoltare a satelor componente se deruleazã continuu, dupã cum susþine Ion Rãcãreanu. Primarul
ºi-a propus, pentru anul în
curs, o ºi mai bunã organizare a activitãþii întreprinse de
ani buni, investiþiile avute în
plan referindu-se la asfaltare,
noi construcþii, reþeaua de canalizare sau eficientizarea
iluminatului public. „Bugetul

A

urmeazã a fi stabilit, dar noi
avem proiecte pe care le realizãm cu fonduri europene. Am
semnat deja, urmând sã scoatem
la licitaþie, proiectele privind ridicarea unui numãr de trei grãdiniþe ºi construirea unui cãmin
cultural. Anul acesta vom continua cu asfaltul. Astfel, urmeazã, pe diferite mãsuri, sã asfaltãm aproximativ 30 de kilometri
de drum, ºi cu acestea cam încheiem asfaltarea la nivel de comunã. În martie a.c., vom depune proiectul de canalizare. Lam întocmit, este gata ºi sperãm
la un punctaj foarte bun. Am

luat în calcul pentru 2017 ºi eficientizarea sistemului de iluminat. Vom opta pentru acele becuri-LED, pentru cã scad cheltuielile cu mai mult de 50%,
ceea ce este un lucru bun pentru bugetul nostru. Noi nu am
mãrit taxele ºi impozitele, fapt
pentru care orice economie este
binevenitã. Din pãcate, avem ºi
ceva arierate, dar nu sunt în
sumã mare ºi deja le-am transmis Consiliului Judeþean Dolj ºi
vom vedea ce este de fãcut ºi
cu acestea. Sunt convins cã vom
rezolva ºi am încredere în noul
guvern. Cu siguranþã, lucrurile
vor intra pe drumul lor normal
ºi rãu nu are de ce sã ne fie”, a
precizat Rãcãreanu.

Asfaltãri, reabilitãri
de ºcoli ºi poate
canalizare, în
comuna Castranova
Nici edilul comunei Castranova, Dumitru Mãceºanu,

Comunicat ABA Olt

dministraþia Bazinalã de
Apã Olt, instituþie publicã, cu sediul în Rm.
Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.6,
judeþul Vâlcea, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante corespunzãtoare funcþiilor contractuale de execuþie pe perioadã nedeterminatã:
 Inginer – 1 post în cadrul
Compartimentului Radiocomunicaþii, Transmisii Date ºi Mentenanþã Echipamente
Condiþii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de
licenþã;
- specializare: telecomunicaþii ºi electronicã;

- certificat de specializare lucru la înãlþime ºi alpinism utilitar;
- permis de conducere categoria B;
- minimum 10 ani vechime în
specialitatea studiilor.
 Hidrolog – 1 post în cadrul Serviciului Prognoze Bazinale, Hidrologie ºi Hidrogeologie
Condiþii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de
licenþã;
- facultatea de geografie.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art.3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin

H.G.286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Concursul se va desfãºura la
sediul Administraþiei Bazinale
de Apã Olt din str. Remus Bellu, nr.6, Rm. Vâlcea, judeþul
Vâlcea, dupã cum urmeazã:
- 13.02.2017 ora 10:00 - proba scrisã;
- 17.02.2017 ora 10:00 - interviu.
Data-limitã pânã la care candidaþii pot depune actele pentru dosarul de concurs este
02.02.2017 (inclusiv), la sediul
Administraþiei Bazinale de Apã
Olt.
Informaþii suplimentare sunt
afiºate pe site-ul ºi la sediul instituþiei, relaþii la numãrul de telefon: 0250739.881 int.118 sau
119.
www.indiscret.ro
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Primarii
doljeni,
obiective la
început de an

ADMINISTRAÞIE

voile cetãþeanului”, a declarat
Mãceºanu.

Reþea de apã, cãmin
cultural ºi bazã
sportivã la Predeºti

Dumitru
Mãceºanu
membru PNL, nu a exclus posibilitatea demarãrii unor proiecte mai mari. Astfel, pe lângã funcþionarea în parametri
normali a unitãþii administrativ-teritoriale, Mãceºanu are în
plan lucrãri de asfaltare, reabilitãri de ºcoli sau obþinerea de
fonduri pentru proiectul de canalizare. „Mai sunt multe de
fãcut la noi în comunã, dar
cu rãbdare ºi cu dorinþa de
a le realiza, sunt convins cã
vom reuºi. Spun cu rãbdare
pentru cã nu depinde doar
de noi, ºi aici fac referire la
aspectul financiar. Aºteptãm
cifrele noului buget ºi le aºteptãm cât mai repede. Au
crescut cheltuielile de funcþionare a aparatului administrativ ºi, clar, ar fi bun un
buget mai mare comparativ
cu cel de anul trecut. Un lucru bun este cã nu mai avem
datorii. Cât priveºte investiþiile, urmeazã sã scoatem
la licitaþie un proiect privind
asfaltarea drumului care
leagã Castranova de satul
Zãnoaga, proiect realizat cu
bani obþinuþi de la Ministerul Dezvoltãrii. Am obþinut
48 de miliarde de lei vechi
www.indiscret.ro

ºi urmeazã, imediat dupã încheierae licitaþiei ºi dupã ce
vremea ne permite, sã dãm startul lucrãrilor. Vor veni bani
anul acesta ºi datoritã înfiinþãrii GAL-ului din zona noastrã.
Avem proiecte pentru reabilitarea ºcolilor care chiar impun
astfel de lucrãri. Tot legat de
asfaltare, vom depune proiect
ºi pentru drumurile de exploatare agricolã, documentele fiind gata de depunere. Nu am
uitat nici de cãminul cultural,
fonduri urmând sã obþinem de
la Compania Naþionalã de Investiþii. Aº mai vrea sã rezolvãm ºi cu reabilitarea sediului
primãriei, dar acest lucru nu
este chiar o urgenþã. Concluzionând, ne vom miºca ºi în
acest an, cât ne vor permite sursele financiare. Cel mai mare
proiect al nostru, momentan,
rãmâne reþeaua de canalizare,
dar aici vom mai vedea cum se
aranjeazã lucrurile. Eu sunt optimist ºi sper ca noul guvern sã
fie corect la împãrþirea fondurilor bãneºti. Sper cã se vor mai
schimba treburile ºi la noi ºi cã
nu va mai conta apartenenþa
politicã. Refuz sã cred cã nu se
va þine cont de prioritãþi, de ne-

Investiþii vor avea loc ºi în
comuna Predeºti. Primarul Florian ªerban, membru PNL, trage nãdejde cã bugetul îi va permite funcþionarea în condiþii fireºti, realizarea lucrãrilor complexe urmând a fi posibilã fie
cu fonduri europene, fie cu bani
obþinuþi prin intermediul anumitor mãsuri sau ordonanþe de
guvern. „Ne-am propus ca în
acest an sã rezolvãm cu reþeaua
de apã în satul Predeºti, pentru
cã este o necesitate majorã. Vom
redepune ºi proiectul privind
asfaltarea DC 77. Avem în vedere ºi drumurile de exploarea
agricolã ºi, prin O.G.28, sperãm
sã obþinem fonduri pentru asfaltare strãzi ºi uliþe, aºa cum prevede ordonanþa. Vrem sã reabilitãm ºi sã dotãm cãminul cultural, sã extindem primãria, sã
creãm ºi sã dotãm un loc de recreere pentru copii. Ne trebuie
ºi o bazã sportivã în comunã,
toate aceste proiecte amintite în-

Gheorghe Popa
semnând, în cifre, aproximativ
10.000.000 de lei. Faptul cã nu
avem datorii este un lucru bun
pentru noi. Avem ºi un fond de
rulment care ne ajutã, momentan, sã ne menþinem respiraþia.
Încercãm sã facem economii.
De exemplu, pentru deszãpezire avem utilaje proprii ºi este
mult mai bine aºa. Aºteptãm
bugetul ºi sper, fiind chiar optimist, cã noul guvern nu va þine
cont de apartenenþã. Cã suntem
PSD, PNL, ALDE sau mai ºtiu
eu ce, pânã la urmã reprezentãm interesul oamenilor. Faptul
cã cetãþenii au nevoi, au aºteptãri, acest lucru ar trebui sã conteze, nu culoarea partidului”, a
menþionat ªerban.

„Un bun gospodar
trebuie sã fie realist,
înainte de toate”
Un plan de bãtaie a întocmit
ºi primarul comunei Mischii,
Gheorghe Popa, proaspãt membru ALDE. Acesta este ceva mai
rezervat în privinþa investiþiilor

Florian ªerban

de mare amploare ºi spune cã
„un bun gospodar trebuie sã
fie realist, înainte de toate”.
„Dacã ar fi sã enumãr obiective, de dragul înºiruirii lor,
aº face acest lucru foarte lejer. Deocamdatã aºteptãm sã
vedem bugetul pentru acest
an ºi vom raporta totul la
ceea ce este urgent. Nu vreau
sã avem probleme cu funcþionarea , cu ºcolile, cu ceea
ce avem zilnic musai de realizat. Normal cã ar fi mult de
vorbit despre investiþii. Aºteptãm acel masterplan de
apã ºi canalizare ºi sperãm sã
rezolvãm aspectul privind
reþeaua de canalizare. Este
greu de suportat ideea cã o
comunã atât de aproape de
Craiova nu are canalizare.
Nu a depins doar de noi realizarea acestui obiectiv, dar
mi-aº dori ca lucrurile sã se
miºte un pic începând cu
acest an. Oamenii cer acest
lucru. Mereu spun cã au reþea de gaze ºi nu au canalizare. Pentru asfaltarea anumitor strãzi ne bazãm pe bani
de la Guvern, dar asta vom
vedea la momentul potrivit.
Ca ºi proiect mai mic este
forarea celui de-al ºaselea
puþ. Este nevoie de acest lucru pentru cã vara suntem
obligaþi sã restricþionãm apa
curentã. Nu vrem sã mai
avem astfel de situaþii neplãcute. Din fondul de rulment
avem 3.500.000 de lei ºi nu
avem nicio datorie, niciun
arierat. Ne limitãm la cât ne
permite bugetul pentru cã aºa
procedeazã un bun gospodar.
Cel puþin, aceasta este pãrerea mea”, a precizat Popa.
18 - 24 ianuarie 2017
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ACTUALITATE

Activitate intensã
la Apavil Centru Vest
neºti, Pãuºeºti - Otãsãu ºi Frânceºti, ca ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de apã Predeºti ºi Corbi
(comuna Nicolae Bãlcescu), a
staþiei de epurare Valea Bãlceasca, a staþiei de apã ªirineasa ºi
a staþiilor de epurare ªirineasa
ºi Slãviteºti, a staþiilor de pompare ºi repompare Romani –
Pãdureþu (Bãbeni);
- s-a asigurat buna funcþionare a reþelei de canalizare Corbi
– Rotãreºti (comuna Nicolae
Bãlcescu);
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a STAP ªirineasa;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi 17 din comuna Nicolae Bãlcescu;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-au monitorizat lucrãrile de
introducere conductã de canalizare executate pe Calea lui
Traian din oraºul Bãbeni;
- s-au înlocuit robineþi defecþi
în comunele ªirineasa ºi Nicolae Bãlcescu, precum ºi în oraºul Bãbeni;
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
în toatã aria de operare, acolo
unde acestea nu corespundeau
din punct de vedere metrologic
sau erau deteriorate.

Publicitate

SC APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 12 – 16 decembrie
2016 o serie de activitãþi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate douã avarii la
reþeaua de apã pe strãzile Tudor
Vladimirescu ºi Berzei din Bãile Govora ºi una în satul Predeºti din comuna Nicolae Bãlcescu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord din Bãile
Govora ºi Buneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele staþiilor de repompare
Nicolae Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-au executat lucrãri de
schimbare a branºamentelor
sparte în Bãile Govora, Mihãeºti,
Frânceºti ºi Pãuºeºti - Otãsãu;
- s-au executat douã branºamente noi pe strãzile Pieþii din
oraºul Bãile Govora ºi Tãtãrani
din oraºul Bãbeni;
- s-au schimbat patru apometre sparte în Pãuºeºti - Otãsãu,
Mihãeºti, Buneºti ºi Bãile Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti Otãsãu ºi Buneºti), la staþiile de
epurare de la Mihãeºti ºi Buneºti ºi a staþiilor de repompare
din Pãuºeºti - Otãsãu ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihãeºti, Bu-
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Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Cum a rãmas Vâlcea
fãrã meseriaºi

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

L

Profesorul Remus
Grigorescu, specialist
în date statistice ºi
director al Bibliotecii
Judeþene ”Antim
Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, afirmã cã
Vâlcea se aflã printre
judeþele cu cea mai
rapidã scãdere a
numãrului elevilor
înscriºi în învãþãmântul profesional.
de Marielena Popa

De la 7.500 de elevi
în 1992, la 933
în 2015
Potrivit lui Remus Grigorescu, judeþul Vâlcea se situeazã în
primele cinci unitãþi administrative în ce priveºte numãrul mic
al elevilor înscriºi în ºcolile profesionale.
„Dupã anul 1990, numãrul
elevilor înscriºi în învãþãmântul profesional la nivel naþional
a scãzut, în mod dramatic, întrun ritm mediu anul de aproximativ 7%. Dacã în 1992 numãrul elevilor era de 334 de mii
de persoane, în 2015 s-a ajuns
la aproximativ 69 de mii de
elevi. Din pãcate, în judeþul
Vâlcea ritmul de scãdere a fost
unul accelerat, situând judeþul
în primele cinci unitãþi administrative dupã ritmul mediu anual.
În Vâlcea, în anul 1992, erau
înscriºi în învãþãmântul profesional un numãr de 7,5 mii
elevi, pentru ca în anul 2015 sã
fie înscriºi doar 933 de elevi.
Ponderea elevilor din învãþãmântul profesional în total elevi
înscriºi în sistemul naþional de
www.indiscret.ro

educaþie a înregistrat o scãdere
semnificativã de la 7,2%, în
1992, la 0,3%, în 2011, crescând relativ uºor spre 1,9% în
anul 2015”, a comentat profesorul Grigorescu (foto medalion) pe pagina sa de facebook.
El a menþionat cã informaþiile provin de la Institutul Naþional de Statisticã, iar prelucrarea
lor îi aparþine.
Potrivit unui sondaj realizat
anul trecut de Centrul Judeþean
de Asistenþã Psihopedagogicã

Vâlcea, doar 2 la sutã dintre elevii de clasa a VIII-a au declarat
cã vor opta pentru aceastã formã de învãþãmânt.

Craiova, încotro?

a nici o jumãtate de an
dupã alegerile locale,
Craiova rãmâne fãrã primar ca urmare a opþiunii
doamnei Olguþa Vasilescu de
a merge în Parlamentul României ºi la conducerea Ministerului Muncii ºi Justiþiei Sociale. Dacã doamna Vasilescu era
persoana cea mai indicatã sã
ocupe aceastã funcþie, având în
vedere cã vine din judeþul cu
una dintre cele mai mari rate
ale ºomajului din þarã, dacã au
fost înºelate aºteptãrile celor
care au votat-o în iunie 2016
sã ocupe funcþia de primar al
Craiovei, sunt întrebãri care
pot genera dezbateri prelungite, însã întrebãri al cãror rãspuns se va afla cel mai bine de
la cetãþenii Craiovei.
Luna aceasta, urmeazã sã se
desfãºoare ºedinþa Consiliului
Local în care va avea loc dezbaterea referitoare la proiectul
de buget pentru anul 2017, iar
indiferent de faptul cã la conducerea primãriei se aflã un
primar interimar, indiferent de
cine deþine majoritatea în consiliul local, indiferent de faptul cã urmeazã alegeri pentru
funcþia de primar în vara acestui an, este imperios necesar sã
se termine cu logica electoralã
ºi sã se vinã cu propuneri de
finanþare pentru proiecte menite sã ducã la dezvoltarea durabilã a urbei noastre. Abilitatea doamnei ex-primar în a
bombarda cu pachete sociale
ºi în a-ºi lipi imaginea de puþinele proiecte finalizate, dublate de un marketing electoral
exacerbat, au condus-o la o
aroganþã ce i-a permis sã nu
þinã cont niciodatã de argumentele consilierilor aflaþi în
opoziþie ºi sã exulte în privinþa „mãreþelor realizãri” pe care
le-a avut. Însã, comparativ cu
situaþia altor oraºe din þarã,
vom constata cã realitatea nu
este atât de mãreaþã, iar dacã
ne raportãm la dimensiunea
bugetului Craiovei, vom observa cã banii puteau fi administraþi mult mai eficient. Ceea ce

s-a fãcut nu este deloc foarte
mult pentru un municipiu cu
atâþia contribuabili, aºa cum
este Craiova!
Lãsând la o parte faptul cã
aproape toate proiectele au
avut termenele iniþiale de execuþie depãºite, sunt propuneri
care s-au dovedit a fi adevãrate gogoºi electorale, cum ar fi
construcþia cartierului de locuinþe pentru tineri – celebrul
“cartier chinezesc”; sunt proiecte cercetate de DNA din
cauza neregulilor la lucrãrile
de construcþie, cum ar fi Water Park-ul din Luncã, unde lipsa autorizaþiilor este adevãratul motiv pentru care nu se
avanseazã procedurile ºi nicidecum celebra „lipsã a salvamarilor” pe care o sugera
doamna primar; sunt proiecte
unde administraþia condusã de
doamna Vasilescu ºi-a dovedit
limitele, cum ar fi consolidarea Colegiului Carol I, unde
s-a cerut finanþare pentru acest
demers, ulterior banii nemaifiind utilizaþi din cauzã cã soluþia tehnicã propusã de administraþie era inadecvatã; ºi mai
existã un tip de proiecte, cele
care nu au depãºit niciodatã
stadiul de „proiecte electorale” ºi mã refer aici în special
la promisiunile fãcute în cartierele periferice ale Craiovei,
unde asfaltul este o raritate, iar
uneori nu existã nici reþea de
canalizare, cetãþenii acestor
zone fiind probabil „contribuabilii cei mai îndrãgiþi” de actuala administraþie, întrucât
aceasta nu le întoarce absolut
nimic!
Politica asistenþialã ºi marketingul electoral trebuie lãsate de-o parte, iar administraþia are obligaþia sã vinã cu
proiecte care sã genereze dezvoltare economicã realã. Dacã
nu vom atrage investitori serioºi, care sã creeze locuri de
muncã remunerate cu salarii
competitive, vârfurile facultãþilor craiovene vor pãrãsi în
continuare oraºul nostru, în
cãutare „de mai bine”!
18 - 24 ianuarie 2017
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reditele în franci elveþieni acordate cetãþenilor vor trebui sã fie
convertite în lei, conform prevederilor adoptate recent de
cãtre deputaþi. „Pentru creditele acordate în franci elveþieni, creditorii sunt obligaþi
sã efectueze conversia în LEI
a soldului creditului exprimat
în franci elveþieni”, scrie în
document. Astfel, conversia
va fi fãcutã printr-un act adiþional la contractul de credit,
la cursul de schimb de la data
încheierii contractului. În
plus, va fi interzisã „introducerea în actele adiþionale de
conversie a altor prevederi
decât cele impuse prin legislaþie”, scrie în proiect, cu precizarea cã, dacã bãncile vor
ignora interdicþia, dispoziþiile nelegale vor fi considerate
automat nule.
„În cazul în care împrumutatul a contractat un împrumut
pentru achiziþionarea unui
imobil, teren, construcþie, reabilitare, consolidare, extindere, în actul adiþional încheiat
cu ocazia conversiei, creditul
va fi încadrat corespunzãtor
ca «imobiliar», «ipotecar», indiferent cum a fost denumit/
vândut/raportat iniþial produsul bancar în franci elveþieni”,
este punctat în proiectul de
lege.
Cursul de schimb folosit la
conversie va fi cel al Bãncii
Naþionale a României (BNR)
din data încheierii contractului/convenþiei de credit în
franci elveþieni. Banca va trebui sã comunice în maximum
30 de zile atât actul adiþional,
cât ºi noul plan de rambursare
pentru lunile rãmase, acestea
urmând sã fie înmânate „cel
mai târziu la urmãtoarea scadenþã dupã intrarea în vigoare
a prezentei legi”.
Dacã nu vor converti creditele din franci elveþieni în
lei, bãncile vor risca o amendã cuprinsã între 20.000 ºi
100.000 de lei. Totodatã, reprezentanþii Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor vor putea sã dispunã aducerea contractului în
cauzã în conformitate cu prevederile legale (în cel mult 15
zile) ºi sã propunã aducerea
tuturor contractelor similare
în conformitate cu prevederile legale (în maximum 30 de
zile).
18 - 24 ianuarie 2017

De conversia
creditelor
se vor putea bucura
toþi consumatorii
Pentru a beneficia de conversia obligatorie a creditelor în
franci elveþieni, debitorii vor
trebui doar sã fie consideraþi
consumatori, adicã persoane fizice care acþioneazã în scopuri
ce se aflã în afara activitãþii lor
comerciale sau profesionale.
8,46%, atât reprezentau debitorii cu credite în franci elveþieni,
la finele lunii aprilie 2016, din
numãrul debitorilor cu credite
în valutã (305.242), potrivit datelor BNR.
În ceea ce priveºte alte douã
condiþii prevãzute într-o formã
anterioarã a documentului, respectiv ca debitorii sã se gãseascã, la momentul analizei conversiei, într-un grad de îndatorare de peste 50% din venitul
lor, iar creditele sã aibã o valoare cumulatã de maximum
250.000 de franci elveþieni (la
momentul semnãrii contractelor), acestea au fost eliminate
din forma finalã a proiectului de
lege.
De asemenea, faþã de forma
iniþialã, a fost introdusã posibilitatea ca bãncile ce au fãcut
deja conversii sã revinã la contractele iniþiale în franci elveþieni, pentru a face o nouã conversie în condiþiile noii legi.
Pe deasupra, dispoziþiile
aprobate de deputaþi se vor aplica inclusiv contractelor de credit în franci elveþieni, pentru
case ºi terenuri, care se vor afla
în derulare la intrarea în vigoare a propunerii de act normativ.
În aceste cazuri, modificarea
contractelor se va face fãrã sã
fie implicate costuri sau garanþii suplimentare din partea persoanelor fizice. „Modificarea

contractelor aflate în derulare se
va face prin acte adiþionale convenite cu instituþiile de credit
sau instituþiile financiare nebancare, fãrã a implica costuri sau
garanþii suplimentare din partea
consumatorilor”, este subliniat
în iniþiativa legislativã.
De asemenea, conversia va fi
valabilã pentru contractele externalizate, vândute sau cesionate, precum ºi celor care au
fost executaþi silit: „Dispoziiile
(…) se aplicã ºi contractelor de
credit care au fost externalizate/vândute/cesionate, precum ºi
în cazul contractelor încheiate
cu consumatori care au fost supuºi executãrii silite, indiferent
de titularul creanþei, de stadiul
ori de forma executãrii silite
care se continuã contra debitorului, caz în care consumatorul
se poate adresa instanþei în vederea recalculãrii debitului
(…)”.
Conversia creditelor din
franci elveþieni în lei este privitã de deputaþi ca o mãsurã de
protecþie a consumatorilor,
având în vedere efectele crizei
financiare recente. Totodatã,
aceºtia au luat în considerare ºi
hotãrârile judecãtoreºti prin
care s-a dispus îngheþarea cursului leu-franc elveþian la nivelul din momentul acordãrii împrumutului.

sunt valabile exclusiv pentru
contractele de credit pentru case
ºi terenuri încheiate începând cu
ultima zi a lunii trecute.
„Creditorul se asigurã cã, în
cazul în care un contract de credit se referã la un împrumut în
valutã, contractul prevede dreptul consumatorului de a putea
converti, oricând pe parcursul
relaþiei contractuale, contractul
de credit într-o monedã alternativã. Pentru a beneficia de dreptul prevãzut (…), consumatorul
depune o cerere scrisã”, este
explicat în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 52/2016,
actul normativ ce reglementeazã de-acum creditele pentru
imobile.
Aºadar, dacã un debitor vrea
sã apeleze la varianta conversiei
într-o monedã alternativã, ban-
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De conversia creditelor se vor putea bucura
toþi consumatorii

ca nu poate impune restricþii
ºi trebuie sã punã la dispoziþie
produsele din oferta proprie.
Oferta se transmite consumatorului în 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de
conversie.
Referitor la moneda alternativã, aceasta poate fi moneda
în care debitorii îºi primesc
venitul sau deþin activele care
finanþeazã creditul ori moneda statului membru al Uniunii
Europene în care au sau au
avut (la încheierea contractului) reºedinþa. În aceste situaþii, conform OUG nr. 52/2016,
conversia se face la cursul de
schimb comunicat de BNR în
ziua solicitãrii conversiei.
„Creditorii efectueazã ºi pun
la dispoziþia consumatorului,
la momentul solicitãrii conversiei creditelor, fãrã costuri ºi
comisioane suplimentare, o
simulare privind graficul de
plãþi, atât în moneda contractului, cât ºi în moneda de
conversie. Modificarea contractelor aflate în derulare se
va face prin acte adiþionale
convenite cu creditorii, fãrã
costuri, respectiv comisioane
percepute de creditori sau alte
garanþii din partea consumatorilor”, este punctat în actul
normativ.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc

Guvernul
a stabilit deja reguli
generale
pentru conversia
creditelor
Din data de 30 septembrie,
consumatorii care contracteazã
credite în valutã (adicã în altã
monedã decât cea naþionalã) au
posibilitatea legalã de a solicita
conversia într-o altã monedã în
orice moment. Totuºi, regulile
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

Publicitate

Consiliul Director al Asociaþiei Chinologice Oltenia
convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã, în data
de 04 februarie 2017, ora 10, la sediul asociaþiei din
Craiova, strada Fraþii Buzeºti, nr. 25.

SPORT

Simona Halep
ne bagã-n ceaþã

D

I

nvestiþiile strãine atrase
de judeþul Olt au generat cifre de afaceri de
6,4 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), iar companiile
cu capital strãin au creat
aproape 10.000 de locuri de
muncã în anul 2015. Pe primul loc în topul investitorilor strãini din judeþul Olt,
dupã cifra de afaceri generatã, se aflã Olanda, cu 3,39
miliarde de lei. Urmeazã Italia (1,8 miliarde de lei), Germania (901 milioane de lei)
ºi Turcia (107 milioane de
lei), potrivit unui studiu Creditinfo, companie specializatã în furnizarea produselor ºi
serviciilor de management al
riscului comercial.
La nivel naþional, companiile din România care au investitori strãini au înregistrat
o cifrã de afaceri totalã de
peste 250 miliarde de lei (55
miliarde de euro) în anul
2015 ºi au creat peste un milion de locuri de muncã. Pe
primul loc sunt firmele olandeze, cu o cifrã de afaceri de
aproximativ 35 de miliarde de
euro (aproape 156 miliarde
de lei). Urmeazã firmele cu
capital german, care genereazã cifre de afaceri de aproawww.indiscret.ro

pe 20 de miliarde de euro (peste 88 milioane de lei), cele cu
capital austriac, cu cifre de afaceri de aproape 13 miliarde de
euro (peste 58 milioane de lei).
Clasamentul este completat de
Franþa, ale cãrei investiþii în
România genereazã cifre de afaceri de 12,6 miliarde de euro
(peste 57 milioane de lei), Italia ºi Cipru, cu cifre de afaceri
de peste 7 miliarde de euro fiecare, respectiv Elveþia, cu 6
miliarde de euro cifrã de afaceri.
„Raportãrile lunare realizate de
Creditinfo ºi cele speciale, dedicate clienþilor noºtri, se bazeazã pe informaþii obþinute în timp
real din surse oficiale - ANAF,
Ministerul de Finanþe, Registrul
Comerþului, Ministerul Justiþiei,
pe care analiºtii Creditinfo le
introduc în uriaºa noastrã bazã
de date. Utilizãm un sistem folosit cu succes în numeroase þãri
europene”, a declarat Aurimas
Kacinskas, Director General
Creditinfo România.
Potrivit studiului citat, clasamentul profitabilitãþii este deschis de firmele cu capital german ºi olandez, care au realizat
în anul 2015 profituri de aproximativ 880 milioane de euro (4
miliarde de lei fiecare). Urmeazã firmele cu capital francez,

care au realizat un profit total de 620 milioane de euro
(peste 2,7 miliarde de lei),
austriac, cu 430 milioane de
euro (peste 1,9 miliarde de
lei), italian – profit de 250
milioane de euro (1,1 miliarde de lei) ºi luxemburghez –
160 milioane de euro (peste
700 milioane de lei). În total,
companiile cu capital strãin
au înregistrat în anul 2015 un
profit total de 2,7 miliarde de
euro.
Cele mai profitabile domenii de activitate ale firmelor
cu capital strãin din România
sunt industria auto, comerþul
cu ridicata al produselor din
tutun, respectiv comercializarea combustibililor gazoºi
prin conducte.
Studiul Creditinfo mai aratã cã firmele cu capital strãin
au creat la nivelul anului
2015 peste un milion de locuri de muncã. Cei mai mulþi
angajaþi au companiile cu
capital german ºi olandez
(peste 200.000 de angajaþi),
italienesc - peste 130.000 de
angajaþi, Franþa - peste
100.000 de angajaþi, Austria
- peste 95.000, Cipru - peste
80.000 ºi Luxemburg - peste
40.000 de angajaþi.

cã e normal. Sunt nerãbdãtoare
sã joc”. ªi încã: ”Am avut noroc sã mã pregãtesc doar pe terenul mare (Rod Laver Arena –
n.n.). Când eºti în top, e bine”.
Pe 2 ianuarie, la Shenzen, reprezentanta noastrã trecea de
Jelena Jancovic (54 WTA) cu 61, 3-6, 6-3, dezlãnþuindu-se în
urma time-out-ului medical cerut de sârboaicã. Aþi auzit bine:
dezlãnþuindu-se. Funcþionaserã
perfect ambii genunchi, nicio
durere de-acolo nu migrase la
nervi. De parcã ar fi vrut sã-i
credibilizeze pe cei de la ESPN,
iat-o fãcutã zob de 52 WTA,
cehoaica Siniakova: 3-6, 6-4, 57. Primul serviciu moale, moi
ºi retururile decisive, forehand
catastrofal. Jurnaliºtii de la
Bleacher Report tocmai se pronunþaserã cã ierarhia oficialã
WTA nu reflectã realitatea, iar
Simona Halep ar merita sã fie
declasatã pânã pe 6. În cele declarate nonºalant pe marginea
seturilor horror cu Shelby Rogers, constãnþeanca a invocat
probleme fizice. Se întâmplã
când te aºtepþi mai puþin sã cedeze ceva din tine ºi nu ai de
ales. Te retragi ºi te tratezi. Ambiþioasã (sau indecisã), Simona
îºi bagã fanii în ceaþã. Ba continuã (niºte bani în plus nu stricã), ba nu continuã. La 25 de
ani e ºi puþin riscant. Darren
Cahill n-o slãbeºte din altã parte: ”Refuzã sã pierzi!” A încercat: ”Mã simt ok. Am muncit
enorm. De aceea am venit mai
devreme, sã schimb ceva ºi sã
fiu mai profesionistã”. Foarte
profesionistã, aferim!

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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Investiþiile strãine
în judeþul Olt au generat
cifre de afaceri de aproape
1,5 miliarde de euro

upã ce a bãgat în ceaþã
o bunã parte a presei
sportive din Statele
Unite, Simona Halep a þinut sã
se revanºeze ºi faþã de români.
La cel dintâi turneu de Mare
ªlem al anului, Australian
Open, Simona Halep (4WTA)
a cedat uluitor ºi încã din primul tur în faþa americancei
Shelby Rogers (57 WTA), 3-6,
1-6. ESPN, cunoscut portal de
peste Ocean, o vedea pe româncã, prin lentilele prea mãrite ale
lui Greg Garber, drept câºtigãtoare a turneului australian. Mai
înainte însã, odatã cu eliminarea surprinzãtoare a constãnþencei din grupele Turneului Campioanelor de la Singapore, acelaºi portal nota despre numãrul
4 mondial: ”Calcã strâmb exact
când e în poziþia de a face un
pas important pentru a câºtiga
statutul de membru al elitei tenisului”. Pe Rod Laver Arena,
jucãtoarea noastrã a cãlcat
strâmb la figurat ºi era s-o facã
la propriu. A sâcâit-o în schimb
genunchiul, de care am mai auzit îndeosebi la înfrângeri. Simona, rãsfãþata publicului ºi a
presei, este totuºi un nume, spre
renume, în tenisul mondial.
Doar cã inconstanþa fetei din
Constanþa, marile fluctuaþii de
formã, îi iritã pânã ºi pe specialiºti. Totuºi, sã dãm banda înapoi ºi s-o ascultãm pe învinsa
fãrã drept de apel a mediocrei
Rogers, înainte de crucialul deznodãmânt: ”Sunt ok. Mã simt
bine. Am deja o sãptãmânã aici.
M-am pregãtit foarte bine ºi,
deºi sunt un pic nervoasã, cred

Centrul comercial Oltenia Sucpi, Amãnuntae 12
locul ideal pentru cumpãrãturi în pagin
Indiscreþii
Traficul dificil din Râmnicu Vâlcea
de Vâlcea
va fi rezolvat în trei ani

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Se aude cã Droseta Frâncu, soþia fostului primar al
Râmnicului, Emilian Frâncu, îºi face clinicã de recuperare undeva în zona de
nord a oraºului. Foarte bine,
doamnã, înseamnã cã aveþi
capital, sã fie cu noroc! Pentru avizele necesare se întrebuinþeazã Emilian Frâncu;
despre care invidioºii spun
cã ºi-a vopsit pãrul. Ei, aº!

Investitorsurprizã
Remus Borza ar fi interesat sã investeascã o fãrâmã
din impresionanta sa avere
ºi în Râmnicu Vâlcea. Cicã
l-ar interesa ceva teren pe
Capela.

Cine ºtie?
Cât sã fi costat petrecerea
din toamna anului trecut
care a marcat cei 50 de ani
de existenã ai combinatului
Oltchim aflat în insolvenþã?
Cine ºtie poate da detalii pe

site-ul nostru.

Municipalitatea anunþã începerea lucrãrilor la bretelele de la
pasajul Tudor Vladimirescu, precum ºi
alte proiecte de
anvergurã

La Tribunal!
Bogdan Stãnescu, administratorul special al Combinatului Oltchim, l-a dat în
judecatã pe fostul lider de
sindicat Mihai Diculoiu ºi,
în solidar, trei ziare. Omul
cere modesta sumã de 1 milion de euro daune morale.
Printre altele, pretinde cã
articolele din presã i-au stricat liniºtea interioarã. Bogdãnel, ne vedem la Tribunal!

de Marielena Popa

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea anunþã pentru 2017 câteva
proiecte de anvergurã: „Demararea lucrãrilor la bretelele de
la pasajul Tudor Vladimirescu,
realizarea parcului din cartierul Ostroveni, modernizarea
Târgului Râureni, amenajarea
cimitirului din aceeaºi zonã, finalizarea lucrãrilor la ªtrandul
Ostroveni ºi în zona centralã,
modernizarea Arenelor Traian,
amenajarea terenului pentru
noile locuinþe sociale ce vor fi

Gutãu îi prezice lui
Coldea o pârnaie
cu douã cifre
Marþi seara, într-o intervenþie telefonicã la România TV, Mircia Gutãu (foto),
primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, i-a prezis lui
Florian Coldea o pârnaie cu
douã cifre: „minimum 20 de
ani”. Primarul a opinat cã,
în paralel cu marele binom,
ar trebui distruse ºi binoamele mai mici din teritoriu,
în special cele de pe lângã
Curþile de Apel.

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

ridicate în Ostroveni, realizarea
parcului dintre Winmarkt ºi River Plaza, precum ºi a celui de
la Liceul Forestier ºi, nu în ultimul rând, modernizarea unor
artere de circulaþie”, precizeazã municipalitatea într-un comunicat de presã.
Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu, a
solicitat construirea bugetului
local pe anul 2017, þinând cont,
în primul rând, de aceste proiecte importante.
Miercuri, 18 ianuarie a.c.,
urmeazã sã se desfãºoare o
ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local al municipiului
Râmnicu Vâlcea, cu nouã puncte pe ordinea de zi. În cadrul
acestei ºedinþe, pânã la aprobarea bugetului pe anul 2017, urmeazã sã fie supuse votului
consilierilor trei anexe ale listelor provizorii ale obiectivelor
de investiþii pe anul 2017. Aces-
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Cu bani de la
bugetul local
Cu termen de execuþie de circa trei ani, cele patru artere de
la pasajul Tudor Vladimirescu,
ce vor lega zona de sud cu zona
de nord a oraºului, reprezintã,
practic, soluþia fluidizãrii traficului din oraº. Primarul Gutãu
a declarat cã aceasta este prioritatea numãrul unu a mandatului sãu ºi cã investiþia se va
face cu bani de la bugetul primãriei: „Lucrarea va fi realizatã cu fonduri proprii, pentru cã
vreau sã urgentãm lucrãrile ºi
sã evitãm repetarea problemelor de la lucrãrile din centrul
oraºului. Vom lãsa fondurile
europene pentru alte proiecte”,
a precizat edilul-ºef.

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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tea însumeazã circa 24.143.00
lei, sursã de finanþare de la bugetul local.

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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Familia Frâncu
prosperã

