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de Marielena Popa

Dragã domnule
preºedinte al CJ Vâlcea,
câte ceva despre
cãminul Mãciuca

D

ragã domnule Constantin Rãdulescu,
inutil sã vã întreb
dacã sunteþi bine zilele astea,
vi le-a mâncat blogul lui Tolo,
cu efectele ulterioare, nu-i
aºa?
Dacã tot aþi fost “inimã caldã pe ger”, sunt convinsã,
dragã domnule preºedinte, cã
veþi trata ºi cu inima problema cãminului de la Mãciuca.
Spre deosebire de majoritatea celor care au scris despre
acest cãmin, unii pe metoda
copy & paste, eu îl cunosc
din 1970, când un om care
acum nu mai existã a pus acolo prima cãrãmidã.
Deºi au trecut aproape 50
de ani, nu s-au schimbat lucruri esenþiale
Asta mã frãmântã îngrozitor, a trecut timpul ºi a trecut
prost: nefericiþi stigmatizaþi
pe viaþã, violenþi care smulg
tot de pe ei, care confundã
mâncarea cu dejecþiile ºi la
care iarna e ca vara, cãci nu
pot face diferenþa. Lângã ei,
câþiva bugetari care stau de
mânã cu moartea. Dacã se întorc relaxaþi la 180 de grade,
s-ar putea sã rãmânã aºa pentru totdeauna.
Îmi amintesc cum, cândva,
unul dintre „beneficiari” avea
mania adunatului cioburilor.

Nu cred cã vreþi sã ºtiþi continuarea!
Acolo sunt oameni cu nevoi ultraspeciale, dacã îmi
este permis cuvântul. Nu îi
vrea nimeni, v-aþi dat seama!
Recent, i-aþi redistribuit un
pic, iar instituþiile care i-au
luat nu au ºtiut cum sã-i împacheteze ºi sã-i trimitã înapoi.
Aºadar: cred cã ameliorarea situaþiei începe prin a recunoaºte cã suntem depãºiþi
de ea. În þara asta nu sunt
bani, nu existã strategii de
management al unor astfel de
instituþii, strategii de management al bolilor psihice. E dezastru, ce mai!
Însã am avut, într-o searã,
o conversaþie foarte bunã pe
facebook, despre ce se poate
face. Un domn mi-a sugerat
o soluþie pe care v-o împãrtãºesc: sprijinul din afara þãrii ambasade, asociaþii, fundaþii
de pe globul ãsta pãmântesc.
Un lobby intensiv, cu mult
tupeu, chiar! În România, îngrijirea acestor oameni trebuie pornitã de la bastonaºe,
pânã la abecedar mai e!

iua Unirii Principatelor
Române ne oferã prilejul de a evoca una
dintre cele mai strãlucite pagini ale trecutului nostru, un
moment de referinþã în parcursul creãrii statului naþional, unitar ºi suveran, dar ºi
de afirmare a marilor valori
la care ne raportãm ºi astãzi.
Prefiguratã prin acþiunile
patriotice ale revoluþionarilor
paºoptiºti, miºcarea unionistã din ianuarie 1859 s-a bucurat de sprijinul popular,
dubla alegere a domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, în
Moldova ºi în Þara Româneascã, împlinind voinþa de
secole a înaintaºilor noºtri:
unirea.
Începea atunci un drum
deloc uºor, de-a lungul cãruia a fost înfãptuitã unificarea
politicã ºi instituþionalã a celor douã principate, aºezând
pentru prima datã þara noastrã în istorie sub numele de
România; un drum care ne-a
condus la împlinirea dezideratului Marii Uniri, în 1918.
24 ianuarie 1859 a fost ºi
punctul de început al unui
proces de modernizare statalã ºi aliniere la valorile europene, piloni ai unui prezent
onorant, în care România este
o voce respectatã în spaþiul
comunitar, sãrbãtorind un de-

Sper în ziua în care cãminul Mãciuca, acum centrul
fundurilor goale, sã devinã un
centru-pilot în România. Sper
cumva prea mult?

S

sursa foto: tolontan.ro
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ceniu de apartenenþã la Uniunea
Europeanã ºi de participare la
adoptarea deciziilor majore care
definesc viitorul.
În calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean, doresc sã
adresez tuturor craiovenilor ºi
doljenilor, cu prilejul Zilei Uni-

unt deosebit de onorat sã fiu alãturi de
dumneavoastrã, în
calitate de reprezentant al
Guvernului în teritoriu, întruna din cele mai importante
zile a veacului nostru, aºa
cum a numit-o marele om de
culturã Mihail Kogãlniceanu
– Unirea Principatelor Române. Este primul an în care
ziua de 24 ianuarie, declaratã sãrbãtoare naþionalã prin
Legea nr. 171 din 16 decem-

brie 2014, este zi nelucrãtoare,
un bun prilej pentru noi de a
cinsti acest moment aºa cum se
cuvine.
Astãzi trebuie sã ne aducem
aminte cã în urmã cu 158 de ani,
la 24 ianuarie, s-a realizat primul pas important pe calea înfãptuirii statului naþional unitar
român. Aceasta a fost ziua care a demonstrat cã naþiunea românã poate sã stea la masã cu
toate naþiunile europene, a fost
ziua în care a demonstrat tãria

rii Principatelor Române, cele
mai alese gânduri ale noastre,
alãturi de calde urãri de sãnãtate, putere de muncã ºi mult succes în noul an.
Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj
de caracter, curajul ºi eroismul
poporului român.
Primii paºi cãtre Unire s-au
fãcut odatã cu evenimentele revoluþiei de la 1848 care, deºi a
fost înãbuºitã, a demonstrat în
mod categoric dorinþa arzãtoare a românilor de a se uni. Iar la
24 ianuarie 1859, aceºtia au reuºit sã-ºi impunã magistral voinþa în faþa puterilor vremii, punând Europa în faþa faptului împlinit, la scurt timp dupã ce Alexandru Ioan Cuza a fost ales
domn al Moldovei ºi al Þãrii
Româneºti.
Pentru tot ceea ce s-a întâmplat atunci, trebuie sã fim recunoscãtori înaintaºilor noºtri care
ºi-au dat viaþa pe câmpul de luptã pentru ca noi sã trãim astãzi
într-o þarã independentã ºi suveranã, sã ne bucurãm de libertate ºi de valorile naþionale.
În numele meu ºi al Instituþiei Prefectului Judeþului Dolj,
vã doresc din toatã inima sã vã
bucuraþi de aceastã sãrbãtoare
alãturi de cei dragi. Astãzi, mai
mult decât oricând, trebuie sã
reînvãþãm sã ne iubim þara, sã o
apãrãm ºi sã o respectãm. La
mulþi ani tuturor românilor! La
mulþi ani, România!
Nicolae Sorin Rãducan,
prefectul judeþului Dolj
www.indiscret.ro

Pe o vreme aproape
prietenoasã, dacã ne
gândim la gerul care
pusese stãpânire pe
judeþ în urmã cu
câteva zile, câteva
sute de craioveni ºiau fãcut curaj ºi s-au
adunat în faþa Primãriei Craiova pentru a
asista la ceremoniile
organizate cu ocazia
Zilei Unirii Principatelor Române. Cum
parada blindatelor
este rezervatã pentru
ziua de 1 Decembrie,
la fel ca fasolea cu
ciolan, singurul „deliciu“ îl reprezintã
bãtãlia politicã dusã,
ce-i drept, în coroane
depuse în faþa statuii
care-l înfãþiºeazã pe
Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza.

punctat ºi la capitolul notorietate, cei prezenþi întrebându-se, pe bunã dreptate, cine
sunt oamenii preºedintelui
Nicolae Giugea.

Armada PSD

La PMP se poartã...
albul

de Dan Olteanu

D

imineaþa zilei de 24 ianuarie, iar termometre
le aratã -4 grade în Craiova. Oraºul este aproape pustiu, graþie mini-vacanþei de care
au beneficiat foarte mulþi dintre angajaþi, în special bugetarii. Stau mãrturile locurile goale de parcare din zona centralã.
În faþa Primãriei Craiova însã e
forfotã. Câteva zeci de soldaþi
încadreazã câþiva colegi care-ºi
încãlzesc instrumentele muzicale. În jurul lor, grupuri de craioveni încep sã se adune pentru
a asista la ceremonia militarã
dedicatã Zilei Unirii Principatelor Române. Cu câteva minute înainte de ora 10.00, apar ºi
reprezentanþii instituþiilor locale ºi judeþene. Se dã onorul, iar
la tribunã îºi fac apariþia, pe
rând, primarul interimar al Craiovei - Mihail Genoiu, preºedintele CJ Dolj - Ion Prioteasa ºi
prefectul de Dolj - Sorin Rãducanu. Dupã câteva mesaje succinte, se trece la momentul depunerii de coroane, jerbe ºi buchete de flori.
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Mica Unire defilarea
coroanelor
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Surpriza ALDE
Partid aflat la guvernare,
ALDE nu a ratat ocazia sã
arate cã îºi doreºte sã devinã
cea de-a doua forþã politicã a
judeþului. Organizaþi ºi numeroºi, membrii ALDE au
reuºit sã aducã la eveniment
cel puþin de trei ori mai mulþi
oameni decât liberalii, principalii lor competitori politici. Ce-i drept, reprezentanþii ALDE au avut ºi un avantaj, ei sãrbãtorind de ceva
timp o „micã unire“ cu tot
mai mulþi membri PNL, de la
simpatizanþi la membri ºi
chiar primari!

De departe însã, cea mai
interesantã apariþie a fost asiguratã de partidul actualului
primar interimar al Craiovei,
PMP. Deºi nu foarte numeros, grupul susþinãtorilor lui
Traian Bãsescu, cãrora nu li
s-a adãugat, aºa cum ar fi fost
normal, Mihail Genoiu, a
punctat la impresie artisticã
graþie unuia dintre membri.
Probabil fan al fostului ministru al turismului, Elena
Udrea, o tânãrã pemepistã a
ales o þinutã uºor nepotrivitã
pentru un astfel de eveniment. Însã, în politicã, orice
moment este un bun prilej
pentru a te face remarcat.
Chiar ºi printr-o pereche de
încãlþãri tip „bichon“...

Grupul PNL

„Armada“
social-democratã
Ca de fiecare datã, social-democraþii doljeni au avut grijã sã
arate cã sunt, înainte de toate, o
organizaþie numeroasã. Aºa se
face cã, în momentul în care, la
microfon, s-a anunþat cã vor
depune coroane reprezentanþii
PSD, dinspre scãrile primãriei
s-au pus în miºcare câteva zeci
de persoane, în frunte cu preºedintele filialei, senatorul Claudiu Manda, flancat corespunzãtor de parlamentarii de Dolj ai
www.indiscret.ro

Delegaþia ALDE
partidului. A fost, fãrã îndoialã,
un mesaj de forþã transmis de
PSD Dolj, organizaþie care, în
acest moment, nu are adversar
în judeþ.

PNL - Partidul
Necunoscut Liberal
Într-un contrast evident faþã
de adversarii de la PSD, grupul

PNL Dolj a arãtat la depunerea
de coroane la fel cum a arãtat ºi
la alegerile din 11 decembrie...
puþini ºi prost organizaþi. În
plus, „delegaþia“ liberalã a

Surpriza PMP
25 - 31 ianuarie 2017
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Declaraþii incendiare
în scandalul
frigului
centralizat
P

ADMINISTRAÞIE

Proprietarul firmei
care asigurã serviciul
de termoficare a
oraºului spune cã
vinovaþi sunt primarul
ºi cetãþenii.
de Marielena Popa

rimarul, cetãþenii, conducerea liceului ºi gerul.
Aceºtia sunt vinovaþi de
problemele cu încãlzirea oraºului; mai puþin firma sa, susþine
Florian Nicolãescu, proprietarul
firmei Sacomet, care asigurã
furnizarea agentului termic în
Horezu pânã în 2018. Pe 19
decembrie 2016, circa 250 de
apartamente din oraº, precum ºi
Liceul ”Constantin Brâncoveanu” din localitate, unitate cu
2.400 de elevi, cea mai mare din
Oltenia, au rãmas fãrã cãldurã
din cauza problemelor cu combustibilul-biomasã (rumeguº)
care alimenta cele douã centrale Sacomet. În aceste condiþii,
liceul ºi-a suspendat activitatea
timp de o sãptãmânã, ulterior
fiind repusã în funcþiune vechea
centralã pe motorinã. În prezent,
Primãria Horezu cautã alternative la încãlzirea centralizatã.
Iar Nicolãescu, în ciuda unor
evidenþe, se sustrage de la orice responsabilitate.

“Niciodatã nu au fost
probleme cu cãldura
în Horezu“
Administratorul Sacomet a
declarat pentru Indiscret în Oltenia cã aceastã situaþie a fost
intenþionat supradimensionatã

gã cã îi este ger, când în realitate îi este cald, Nicolãescu a mai
gãsit niºte vinovaþi: horezenii
care îºi administreazã prost caloriferele. “Cãldura nu a lipsit,
însã în Horezu sunt apartamente cu un singur calorifer la treipatru camere, deoarece de la
celelalte calorifere din casã sau debranºat. Un calorifer nu
poate face faþã încãlzirii în patru camere. Este cãldurã, la
mine sunt 30 de grade ºi mã alimentez din aceeaºi sursã, însã
am caloriferele în regulã. În ce
priveºte liceul, acolo sunt clase
cu calorifere subdimensionate,
normal cã este rece“, mai spune Nicolãescu.

Primãria cautã
alternative

de actuala administraþie a oraºului: “Niciodatã nu au fost probleme cu cãldura în Horezu.
Materie primã pentru cele douã
centrale a existat în permanen-

þã, zilnic aducem 20 de tone de
rumeguº. Singurul incident s-a
petrecut în noaptea de 19 decembrie 2016, când, din cauza
gerului, acest rumeguº a înghe-

þat. Însã, în zilele urmãtoare, sa revenit la parametrii normali
care, pentru interior, sunt reglementaþi între 18-22 de grade.
Am avut ºi un control de Protecþia Consumatorului care nu
a depistat probleme. Este doar
urã personalã a primarului care
vrea sã îmi plãteascã niºte poliþe. Liceul a fost forþat sã se debranºeze ºi sã treacã pe centrala cu combustibil lichid. Iar
acum s-a ajuns de a cheltui lunar de la 500 de milioane de lei
vechi la un miliard ºi jumãtate”, susþine proprietarul Sacomet.

Publicitate

„Sunt apartamente
cu un singur
calorifer, iar la liceu
existã calorifere
subdimensionate”

25 - 31 ianuarie 2017

Întrebat cum crede cã se poate lãsa manipulatã de primar
majoritatea locuitorilor oraºului, pânã acolo încât sã se plân-

În plin scandal, Primãria Horezu cautã soluþii la încãlzirea
centralizatã a oraºului. Recent,
a avut loc o dezbatere publicã
la care au fost discutate douã
variante: racordarea tuturor blocurilor la sistemul centralizat
alimentat de o singurã centralã
termicã sau dotarea fiecarui
bloc cu o centralã proprie. La
discuþie au fost prezenþi consultanþi ºi specialiºti în domeniul
energetic.
În 2013, fosta conducere a
Primãriei Horezu a concesionat
firmei Sacomet serviciul de termoficare a oraºului, pânã în
2018. 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.
Pânã la încheierea ediþiei, primarul Nicolae Sãrdãrescu nu a
putut fi contactat pentru a rãspunde acestor acuze.
www.indiscret.ro
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Vâlcea: Ambasadorul
Poloniei inaugureazã
o investiþie la Uzinele
Sodice Govora
Miercuri, 25 ianuarie,
ambasadorul Republicii
Polone, Marcin Wilczek
(foto), inaugureazã la
Râmnicu Vâlcea o
investiþie de 3,5 milioane de euro la Ciech
Soda România (n.r.fostele Uzine Sodice
Govora). Oficialul
polonez va fi prezent ºi
la Primãria municipiului
Râmnicu Vâlcea, unde
se va întâlni cu primarul Mircia Gutãu precum ºi cu preºedintele
Consiliului Judeþean
Vâlcea, Constantin
Rãdulescu.
de Marielena Popa

P

rimarul Gutãu a declarat
cã aceastã vizitã poate
crea premisele unor alte
investiþii poloneze în Râmnicu
Vâlcea. “Este un prim pas ºi, de
ce nu, poate ºi alþi investitori din
Polonia vor fi interesaþi sã investeascã în Râmnicu Vâlcea. Ambawww.indiscret.ro

sadorul Poloniei va vedea care
este colaborarea dintre administraþie ºi mediul de afaceri ºi credem cã va fi mulþumit”, a subliniat primarul Mircia Gutãu.

CIECH Soda
România:
“Compania a investit
33,5 milioane lei
în creºterea
eficienþei ºi a ajuns
la o producþie
record în 2016”
Potrivit CIECH Soda România, compania a investit 33,5
milioane lei în creºterea eficienþei ºi a ajuns la o producþie record în 2016. “CIECH
Soda România, unitatea de producþie CIECH Group cu sediul
în Râmnicu Vâlcea, a implementat în anul 2016 un plan de
investiþii de 33,5 milioane
RON menit creºterii eficienþei
ºi asigurãrii activitãþii pe termen lung. Drept consecinþã,
compania a reuºit o producþie
record în 2016. Planul de in-

vestiþii a inclus achiziþia unor
echipamente noi, precum pompe de apã ºi de vid, sisteme de
curãþare a prafului pentru zonele de încãrcare ºi ambalare,
douã coloane de carbonare,
precum ºi lucrãri de modernizare a locomotivei trenului cu
ºinã îngustã folosit în incinta
uzinei. Simultan, au avut lor
lucrãri de modernizare ºi curãþare a coloanei de gaz ºi a instalaþiei Kiln nr.2. În decembrie 2016, compania a început
lucrãrile la ultima fazã a planului de investiþii, constând în

achiziþia ºi instalarea unui nou
compresor, care este aºteptat
sã înceapã sã funcþioneze oficial pânã la sfârºitul lunii ianuarie 2017”.
Witold Urbanowski, director CEO CIECH Soda România, precizeazã cã toate aceste investiþii sunt vitale pentru
asigurarea unor standarde de
producþie competitivã în cazul
CIECH Soda România, care
se confruntã cu o presiune
concurenþialã tot mai mare din
partea unor jucãtori noi de pe
piaþã ºi a situaþiei economice

fluide din regiunile geografice
unde ne exportãm produsele.
”Exportãm circa 85% din producþia noastrã în Europa de Est,
Orientul Apropiat ºi Asia, unde
sunt activi producãtorii nou-intraþi pe piaþã ºi unde cererea ºi
preþurile sunt fluctuante” .
CIECH Soda România a mai
anunþat cã Uzina din Râmnicu
Vâlcea trece printr-un proces
riguros de transformare dupã
achiziþia ei de cãtre CIECH
Group acum 10 ani.
“În aceastã perioadã de timp
au fost investite 220 milioane
euro pentru asigurarea supravieþuirii, restructurãrii ºi renovãrii instalaþiilor care au fost
construite iniþial în anii ’60. În
cadrul unei prime etape, care a
avut loc între 2006 ºi 2013, instalaþiile vechi au fost parþial
reconstruite, investiþiile ridicându-se la 39 milioane euro. Dupã
aceea, au fost efectuate investiþii cheie dupã cum urmeazã:
În cursul anului 2014 au
fost investite 10 milioane euro
în creºterea productivitãþii prin
achiziþionarea unei noi instalaþii de calcinat, instalaþia nr.4.
Noul echipament a asigurat o
creºtere a producþiei de la
420.000 tone de sodã calcinatã
pe an la peste 500.000 tone de
sodã calcinatã pe an. În acelaºi
timp, a asigurat posibilitatea de
atingere a unor economii de scarã de care era nevoie pentru
dobândirea noului nivel de profitabilitate.
În cursul anului 2015, a
fost efectuatã o creºtere de capital de 100 milioane euro pentru asigurarea condiþiilor de soliditate financiarã de care era
nevoie pentru proiectele de dezvoltare care vor urma. Eforturile de investiþii au fost direcþionate cãtre menþinerea competitivitãþii companiei, ºi s-au concentrat pe producþia de sodã
calcinatã.”

600 de salariaþi
CIECH Soda România
CIECH Soda România din Râmnicu Vâlcea este prima unitate de
producþie CIECH Group din afara Poloniei ºi este singurul producãtor de sodã calcinatã rãmas
activ în industria chimicã din
România. Uzina a fost preluatã
de Grupul CIECH în anul 2006.
Echipa, de aproximativ 600 de
persoane a CSR, asigurã soda
calcinatã ºi silicat de sodiu- solid ºi lichid pentru România,
Ungaria, Bulgaria, Moldova,
Orientul Mijlociu ºi India.
25 - 31 ianuarie 2017

c

6

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Situaţia ttensionată
ensionată de la Grădiniţa
„Phoenix“, ignor
ată în continuar
e
ignorată
continuare
de conducer
ea int
erimară
conducerea
interimară
a Ins
pect
or
atului Şcolar
Inspect
pector
oratului

DEZVÃLUIRI

La trap dupã Trump!
n viziunea unor politicieni
de la noi, mesajul de învestiturã prezidenþialã al
lui Donald Trump este catalogat drept populist de sus pânã
jos. Dupã alegeri, nu mai e vox
populi, e vax populi! De cine
catalogat? De opoziþie. Dar
puterea ºi opoziþia sunt constante ale democraþiei. Ca ºi
cercul vicios rezultant. Felul
de a conduce discreþionar le
repugnã multora ºi mie, ca individ. Cum ar spune un fischer
pe fazã, mi se rupe în pioni de
cei ce-au fost la guvernare,
sunt ºi vor fi. Nu mã intereseazã nebunii din Parlamentul
de ieri, de azi, de mâine. ”Un
stat existã pentru a fi în slujba
cetãþenilor”, afirmã, în virtutea statului de drept, cel de-al
45-lea preºedinte al Statelor
Unite. Pe aceastã temã bãþoasã, s-ar scrie la Românica teze
de doctorat cu snopul. S-ar
bate câmpii cu graþie, pentru
cã nu mai e loc de pãioase, de
docþi ºi docte, însã ar rãmâne
ca la început. De 27 de ani,
ajungem la capãt de linie ºi ne
întoarcem la kilometrul zero.
Ascultându-l pe Trump, împroºcat însã cu zel de opozanþi,
m-a surprins cât de bine cunoaºte România: ”Americanii
vor ºcoli pentru copiii lor, vor
cartiere sigure pentru familiile lor ºi slujbe bune”. Americanii, adicã noi! Slujbe bune
însemnând nu cu orice chip
strunguri poleite sau lopeþi lustruite, ci bine plãtite, rime bugetifore. Fiindcã bani sunt!
Numai cã alergia cronicã la
starea de bine a românilor era

Î

sã punã pe fugã majorarea salariilor. ªi a pensiilor, pentru
cã ºi pensionarii e oameni.
Ambe mãsuri privite chiorâº,
sub pretextul populismului, al
promisiunilor fãrã acoperire.
Mai frapant, sub pretextul
new-americanismului, al donaldtrumpismului. Dar iatã,
mai departe, ce spune despre
ei, adicã despre noi, noul stagiar de la Casa Albã: ”Mamele ºi copiii sunt înghiþiþi de sãrãcie, fabricile ruginite par pietre de mormânt de-a lungul
þãrii. (…) Vom construi noi
drumuri, poduri ºi aeroporturi,
tuneluri ºi cãi ferate…” Nostalgic mister Trump, cu bãtaie
lungã-n spate, pânã prin ’50.
Pãi ce e asta, în transcriere heirupistã, dacã nu Salva - Viºeu,
Bumbeºti - Livezeni, ”Rãsunã
valea”?! Nu concordã. Din tragedia de la Colectiv, anchetatã la sânge, ne-am ales doar cu
o parte de globule roºii. A contribuit ºi Bamboo cu pãrticica
lui de globule albe. Dacã Donald Ionescu de la PSD ar fi
rostit aºa ceva la învestiturã,
opozanþii l-ar fi luat pe sus cu
fulgi, baºca lingãii de clanþã ai
lui Bãsescu. Dacã Donald Popescu de la PNL ar fi rostit aºa
ceva la învestiturã, opozanþii
de serviciu ar fi sãrit, înfrângându-ºi picoteala metafizicã,
direct în papuci, pe la Antena
3. Nu mai reproduc din Donald
Trump pentru cã mã bagã la
idei. Zâmbesc ºi eu când observ cã mai toþi mahãrii care
au mãturat pe jos cu atipicul
preºedinte pupã mâna la bãiatu’!
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Directoarea Dogaru,
susþinutã „cu dinþii“
de „gulerele albe“
din IªJ Dolj
La mai bine de douã
sãptãmâni de la declanºarea scandalului
de la Grãdiniþa nr. 52
„Phoenix“, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj continuã sã ignore doleanþele cadrelor
didactice ºi cadrul
legal în baza cãruia a
fãcut numirea directorului în aceastã instituþie de învãþãmânt. În
tot acest timp, relaþiile
dintre noua directoare,
Georgeta Dogaru, ºi
personalul didactic ºi
nedidactic din grãdiniþã se menþin încordate.
de Cosmin Pretorian

D

eparte de a se fi încheiat, scandalul de la Grãdiniþa cu program prelungit nr.52 „Phoenix“ capãtã
accente dramatice, în timp ce
conducerea interimarã a Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
ignorã doleanþele personalului
instituþiei de învãþãmânt.

Angajaþii grãdiniþei
ºi pãrinþii copiilor,
la un pas de proteste
în stradã
„Pur ºi simplu suntem ignoranþi de conducerea Inspectoratului, ca ºi cum nu am exista.
Am înaintat noii inspectoare
generale interimare un memoriu în urmã cu douã sãptãmâni,
dar nici acum nu am primit un
rãspuns din partea acesteia. Am
înþeles cã totuºi a chemat-o pe
doamna directoare Dogaru la
dânsa pentru o discuþie exploratorie. Noi nu putem fi mulþumiþi de modul în care se încearcã tergiversarea rezolvãrii situaþiei noastre ºi vom continua sã
protestãm activ împotriva numirii ilegale ale actualei directoare. În sãptãmânile care urmeazã vom merge sã pichetãm Inspectoratul ºi, în cazul în care
sindicatele nu ne vor sprijini în
demersul nostru, atunci în semn
de protest ne vom retrage din
calitatea de membri ai acestora. Poate cã vom face noi sindicatul nostru, pentru cã suntem
profund nemulþumiþi de modul
în care s-au implicat pânã acum
liderii sindicali“, ne-a declarat,

sub protecþia anonimatului, una
dintre educatoarele de la Grãdiniþa „Phoenix“. Lupta de gherilã dintre conducerea interimarã a grãdiniþei ºi salariaþii a continuat însã pe parcursul ultimelor douã sãptãmâni. ªedinþe interminabile, ºicane administrative ºi moduri lipsite de eleganþã de adresare faþã de subordonaþi sunt doar câteva dintre armele pe care directoarea Dogaru le foloseºte în încercarea de
a-ºi impune autoritatea. Rezultatul este unul dezastruos pentru domnia sa în condiþiile în
care marea majoritate a subordonaþilor se aflã la un pas de
revoltã.
Nici pãrinþii copiilor din grãdiniþã nu au rãmas indiferenþi
faþã de modalitatea abuzivã în
care a fost numitã în funcþie
noua directoare. În aceste zile,
ei strâng semnãturi pe un memoriu care va fi adresat atât Inspectoratului, cât ºi Ministerului Educaþiei, prin care atrag
atenþia asupra abuzurilor comise la numirea noii directoare ºi
avertizeazã cã, dacã lucrurile nu
vor fi îndreptate, atunci vor picheta sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
www.indiscret.ro

Prima scumpire
din 2017: gunoiul
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Consiliul Local al Municipiului Craiova ia în
dezbatere, la ºedinþa de la sfârºitul acestei luni,
modificarea taxei de salubrizare perceputã
locuitorilor urbei. Proiectul supus dezbaterii
aleºilor locali vine ca urmare a unor prevederi
legislative care stabilesc o suprataxã de 80 de
lei pe tona de deºeuri depozitate, care va fi
suportatã de abonaþii Salubritãþii. Pentru persoanele fizice, taxa sare de la 7 la 9 lei/persoanã/lunã.
de Nicuºor Fota

M

odificarea de tarif
vine la pachet cu modificãri în lanþ în circuitul hârtiilor municipale în
domeniu, având în vedere cã
trebuie operate schimbãri atât în
documentaþia de tarifare a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Salubris Dolj, în care
municipiul Craiova este parte,
cât ºi în contractul de delegare
a serviciului de salubrizare cãtre SC Salubritate Craiova SRL.
„Art.l. Se aprobã modificarea
tarifelor pentru activitãþile serviciului de salubrizare, conform
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.2.
Se împuterniceºte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea
Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Salubris Dolj sã aprobe ºi sã voteze
modificarea tarifelor identificate la art.1 din prezenta hotãrâre.
Art.3. Se împuterniceºte reprezentantul Consiliului Local al
Municipiului Craiova în Adunarea Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã Salubris Dolj sã semneze Actul
www.indiscret.ro

adiþional de modificare a contractului de delegare nr.1/2013.
Art.4. Pe data prezentei hotãrâri, se modificã în mod corespunzãtor Anexa nr.14 la contractul de delegare nr.1/2013,
precum ºi Hotãrârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr. 680/2014
ºi 424/2015”, se aratã în proiectul de hotãrâre supus aprobãrii
Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Lanþul slãbiciunilor
2005-2016
Conform raportului întocmit
de funcþionarii Primãriei Craiova, istoria supra-taxei pe gunoi
este documentatã în acte normative diverse, emise de autoritãþile centrale în decurs de mai
bine de un deceniu, în perioada
2005-2016. „Potrivit prevederilor art. 9, lit. c din OUG nr.196/
2005 privind fondul de mediu,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, începând cu
01.01.2017 se va introduce taxa
impusã pentru deºeurile inerte
ºi nepericuloase încredinþate în
vederea eliminãrii finale prin
depozitare în cuantum de 80 lei/
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ADMINISTRAÞIE
de salubrizare este finanþat în
acest fel. „Actul normativ care
reglementeazã aceastã taxã
prezintã ºi anumite neclaritãþi,
în sensul în care aceastã taxã
în cuantum de 80 de lei trebuie
sã fie achitatã cãtre Administraþia Fondului pentru Mediu
de cãtre proprietarii depozitelor sau administratorii acestora. În situaþia în care tot serviciul de salubrizare este finanþat prin taxe colectate de autoritãþile administraþiei publice
locale de la populaþie, este normal ca ºi aceastã taxã de depozitare sã fie încasatã tot de la
populaþie. În situaþia în care
aceastã taxã ar cãdea doar în
sarcina proprietarului sau administratorului de depozite, ar
conduce la un blocaj financiar
pentru aceºti operatori, niciun
operator sau proprietar de depozit nefiind în mãsurã sã suporte acest cost suplimentar din
bugetul propriu”, se aratã în raport.

tonã deºeuri, taxã plãtitã de cãtre proprietarii sau administratorii de depozite autorizate. Potrivit prevederilor art. 18 din
Ordinul Ministrului Mediului ºi
Gospodãririi Apelor nr. 2413/
2016, începând cu data de 1 ianuarie 2017, taxele pentru deºeurile inerte ºi deºeurile nepericuloase încredinþate de cãtre
terþi în vederea eliminãrii finale prin depozitare se declarã ºi
se plãtesc lunar, pânã la data de
25 inclusiv a lunii urmãtoare
celei în care s-a desfãºurat activitatea, de cãtre proprietarii sau,
dupã caz, administratorii de depozite”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova.

Justificare: plãtim
cã „e normal”
Suma suplimentarã care ar
trebui plãtitã la nivelul municipiului Craiova este, potrivit
funcþionarilor Primãriei Craiova, de aproximativ 2 milioane
de euro (6,8 milioane lei). Asta
având în vedere cã, aºa cum se
aratã în raportul anexat proiectului de hotãrâre, pentru municipiul Craiova, în anul 2016,
operatorul serviciului de salubritate a depozitat în rampa
ecologicã o cantitate de 85.000
de tone. În ceea ce priveºte sursa de finanþare a suprataxei datoratã cãtre Administraþia Fondului de Mediu, documentaþia
întocmitã de funcþionarii Primãriei Craiova susþine cã banii trebuie sã vinã de la populaþie, pentru cã „e normal”,
având în vedere cã tot serviciul
25 - 31 ianuarie 2017

Slatina,
la
aniversare
–
8
649 de ani

SPECIAL

obþinut premii la campionatele
mondiale, europene ºi balcanice, precum ºi “Diploma de merit” ºi premiu în valoare de 150
de lei antrenorilor ai cãror sportivi au obþinut locurile I, II ºi III
la Campionatele Naþionale.

de Mihaela Bobaru

P

e parcursul anului 2016
s-au remarcat peste o
mie de slãtineni, fie cã
sunt elevi, sportivi, profesori,
antrenori, instituþii, asociaþii etc.
Cu toþii au fãcut ca numele Slatinei sã fie rostit cu mândrie. De
Zilele oraºului, primãria i-a recompensat cu premii în bani,
diplome sau distincþii.

Premii pentru familii
trainice

Personalitãþile
Slatinei
Acestea au fost: pentru activitatea sportivã Adina Diaconu,
pentru activitatea socialã Ioan
Mihai Giuran, iar pentru activitatea economicã Valerio Battista – Director executiv Prysmian
Group Slatina.
Sportiva Adina Diaconu, marea speranþã a României în tenisul de masã, are, la 17 ani,
peste 200 de medalii la nivel de
copii, cadeþi ºi juniori. Ea a scris
istorie ºi la Cape Town, unde,
alãturi de Andreea Dragoman,
a adus primul aur pentru România la un campionat mondial de
juniori. Bronzul cucerit însã la
individual rãmâne cea mai importantã medalie pentru româncã în 2016.
Ioan Mihai Giuran a fost recompensat pentru gestul sãu
umanitar din anul 2016. Profesorul pensionar, în vârstã de 86
de ani, a donat Secþiei de neonatologie a Spitalului Judeþean
de Urgenþã Slatina douã incubatoare pentru nou-nãscuþii 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 2002 Bibliotecii Judeþene ”Ion Minulescu” pentru înfiinþarea unei secþii de limba englezã, prilej cu
care a donat peste 350 de volume.
La activitatea economicã, cea
de-a treia distincþie a fost oferitã de Primãria Slatina lui Valerio Battista – Director executiv
Prysmian Group Slatina – pentru investiþiile din parcul industrial ºi crearea de locuri de muncã în municipiu. Grupul Prysmian va inaugura o fabricã,
aceasta va dubla capacitatea de
producþie a cablurilor optice, ºi
o linie care va produce cabluri
de înaltã tensiune, creând astfel
în Parcul Industrial aproxima25 - 31 ianuarie 2017

Slatina a sãrbãtorit în ultimele zile împlinirea a
649 de ani de la prima atestare documentarã.
Cu aceastã ocazie, municipalitatea ºi-a premiat
valorile, pe acei oameni ai cetãþii sau instituþii
care au contribuit la dezvoltarea urbei. Spre
deosebire de anii trecuþi, când manifestãrile
erau reunite sub genericul “Slatina, dragostea
mea”, anul acesta, Zilele Slatinei se vor împãrþi
în douã. Prima parte a manifestãrilor derulate
în jurul datei de 20 ianuarie au fost reunite în
cadrul Galei Laureaþilor. Cealaltã urmeazã sã
aibã loc în varã, au anunþat autoritãþile.
tiv 378 de locuri de muncã. La
acestea se adaugã ºi înfiinþarea
unei academii de inginerie. Proiectul de hotãrâre a fost întocmit cu respectarea dispoziþiilor
legale, motiv pentru care va fi
supus spre analizã ºi dezbatere
Consiliului Local al municipiului Slatina.

Sute de elevi
premiaþi
931 de premii a acordat Primãria Slatina anul acesta elevilor, sportivilor, profesorilor ºi
antrenorilor care s-au remarcat
pe parcuresul anului ºcolar trecut la concursurile ºcolare ºi la
competiþiile sportive cu caracter naþional ºi internaþional. Elevii au fost premiaþi cu burse de
merit; premiu special în valoare de 50 lei/elev pentru interpreþi individuali, formaþii artistice aparþinând unitãþilor de învãþãmânt evidenþiate la concursuri naþionale, precum ºi elevi
evidenþiaþi în concursurile naþionale de activitãþi extraºcolare;
premiu de excelenþã, în valoare
de 1.000 lei, pentru elevii/sportivii care prin rezultatele de excepþie obþinute în anul 2016
contribuie la promovarea municipiului Slatina pe plan internaþional.

Cei mai buni dascãli
Cei mai buni 125 de profesori
ai Slatinei au fost ºi ei distinºi
cu premii din partea primãriei
pentru activitatea desfãºuratã
anul trecut. Marele Premiu le-a
revenit profesorilor Gabriela
Constantinescu ºi Doru Popescu Anastasiu, dar ºi formatorilor de talente artistice Ilie Brãileanu ºi Liviu Enache.
Primãria a acordat Marele
Premiu în valoare de 350 de lei
profesorilor îndrumãtori ai cãror elevi au obþinut premii la
olimpiade internaþionale, “Diploma de merit” ºi premiu în
valoare de 150 lei tuturor profesorilor îndrumãtori ai cãror
elevi au obþinut distincþii la fazele naþionale ale olimpiadelor
ºcolare ºi la concursurile pe
meserii.

anul acesta va fi acordat unui
numãr de 8 antrenori cu performanþe la campionatele mondiale, europene ºi balcanice, lista
fiind deschisã de Petre Arnãutu, antrenorul campioanei mondiale Adina Diaconu, tenismena care a scris istorie ºi la Cape
Town, unde, alãturi de Andreea
Dragoman, a adus primul aur
pentru România la un campionat mondial de juniori.
Primãria a acordat Marele
Premiu în valoare de 350 lei
antrenorilor ai cãror sportivi au

În cadrul manifestãrii ”Gala
Laureaþilor”, ediþia I, organizatã în perioada 20 – 24 ianuarie,
cu ocazia împlinirii a 649 de ani
de la prima atestare documentarã a municipiului Slatina, administraþia municipalã a premiat
familiile care au împlinit 50 de
ani de cãsãtorie în anul 2016,
în valoare de 1.000 lei brut/ familie. Premierea s-a fãcut în
cadrul unei gale speciale, pentru seniorii cetãþii invitat fiind
pentru a-i încânta Cãtãlin Criºan.

Merite diverse
Primãria Slatina a recompensat, prin acordarea a 42 de Diplome de Merit, buna colaborare pe care administraþia localã a avut-o cu instituþii publice,
ONG-uri, societãþi comerciale
care au investit anul trecut în
Slatina, precum ºi celor mai
mari contribuabili la bugetul
local.

Sportivi de top,
antrenori de renume
Din listele de premii nu puteau lipsi sportivii care prin rezultatele de excepþie obþinute în
anul 2016 contribuie la promovarea municipiului Slatina pe
plan naþional sau internaþional.
Recunoºtinþã din partea administraþiei slãtinene au primit ºi
cei mai buni 20 de antrenori ai
municipiului. Marele Premiu de
www.indiscret.ro

Incendiul de la Oltchim, 9
sancþionat cu avertismente
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E xc l u s i v !

„Incendiul din data de 08.09.2016, care a avut loc la Combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea, întruneºte toate condiþiile pentru a fi încadrat
ca INCIDENT PERICULOS, în conformitate cu prevederile art.5.lit.o),
din Legea nr.319/2006”. Aceasta este concluzia procesului-verbal de
cercetare a acestui eveniment, întocmit de Inspecþia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncã Vâlcea (ITM) ºi înregistrat cu nr. 16.509/
18.11.2016. Ca urmare, SC Oltchim, reprezentatã prin administratorul
special Bogdan Stãnescu, a primit patru sancþiuni contravenþionale cu
avertisment. Incendiul a avut loc la o halã de depozitare a materialelor
folosite în procesul de producþie, cauza fiind, conform Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) ºi ITM „formarea unui arc electric la
instalaþia de alimentare cu energie electricã, izolaþia îmbãtrânitã ºi
crãpatã ducând la întreþinerea acestuia ºi implicit la aprinderea izolaþiei”. Combinatul, aflat în insolvenþã din 2013, este una dintre cele mai
mari companii de produse chimice din România ºi din Europa de SudEst, având circa 2.000 de angajaþi.
de Marielena Popa

La 50 de metri de
locul incendiului
se aflã depozitul
de carburanþi

P

rocesul-verbal ITM
Vâlcea conþine 35 de
pagini ºi a fost întocmit în baza mai multor probe, inclusiv procesul-verbal
de intervenþie al ISU Vâlcea.
Documentul scoate la ivealã
culisele acestui incendiu, dar
ºi încãlcãri ale legislaþiei privind securitatea unui astfel de
obiectiv, precum ºi a siguranþei oamenilor care lucreazã
acolo. Iatã câteva din pasajele procesului-verbal de cercetare al ITM:
- Depozitul MEA nr.2 care
a ars fãcea parte din depozitul de materii prime ºi carburanþi. „Depozitul de carbuwww.indiscret.ro

ranþi este amplasat în partea de
vest a societãþii, la aproximativ
50 de metri de depozitul MEA
nr.2 de materii prime”, subliniazã ITM Vâlcea.
- „În incinta depozitului MEA
nr.2 de materii prime au fost
depozitate mai multe substanþe/
preparate chimice incompatibile, neluând în considerare riscurile care pot decurge din proprietãþile fizico-chimice ale
agenþilor chimici prezenþi. Nu
au fost respectate condiþiile de
depozitare a substanþelor/preparatelor chimice impuse”.
”SC Oltchim nu a pus la dispoziþie documente care sã ateste cã în urma verificãrilor efectuate la instalaþiile electrice din
cadrul depozitului, acestea corespundeau atât fizic cât ºi funcþional”.
„Depozitul nu este dotat cu
sistem automat de stingere a
incendiilor, sau senzori termici,
sau orice alt tip de alarmã în caz
de incendiu”.

rilor legale de securitate ºi sãnãtate a muncii, ITM Vâlcea a
aplicat SC Oltchim, reprezentatã prin administratorul special
Bogdan Stãnescu, patru sancþiuni contravenþionale cu avertisment.
„Pentru încãlcarea reglementãrilor legale privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã,

precizate în capitolul de la
lit. m) din prezentul procesverbal, se face rãspunzãtoare persoana juridicã SC Oltchim SA, reprezentatã prin
administrator special STÃNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUÞ”, se aratã
în procesul-verbal al ISU
Vâlcea.
Astfel, Oltchim, prin Bogdan Stanescu, a fost sancþionat pentru încãlcarea prevederilor unor articole din
H.G.1.218/2006 privind stabilirea cerinþelor minime de
securitate ºi sãnãtate în muncã pentru asigurarea protecþiei lucrãtorilor împotriva
riscurilor legate de prezenþa
agenþilor chimici, pentru încãlcarea prevederilor Legii
319/2006 privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã, precum ºi pentru abateri de la
Legea 2091/2006 privind
cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru locul
de muncã.

”Depozitul MEA nr.2 de materii prime nu este dotat cu sistem automat de stingere a incendiilor, sau senzori termici, sau
orice alt tip de alarmã în caz de
incendiu. Depozitul MEA nr.2
era dotat cu sistem acustic de
alarmare împotriva efracþiei”.
- „În incinta depozitului MEA
nr.2 de materii prime au fost
depozitate mai multe substanþe/
preparate chimice incompatibile, neluând în considerare riscurile care pot decurge din proprietãþile fizico-chimice ale
agenþilor chimici prezenþi. Nu
au fost respectate condiþiile de
depozitare a substanþelor/preparatelor chimice impuse”.

Administratorul
special,
patru sancþiuni
contravenþionale
cu avertisment
Din cauza încãlcãrii prevede25 - 31 ianuarie 2017
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Preºedintele României, Klaus Iohannis, a declanºat, marþi, procedura privind organizarea unui referendum naþional prin intermediul cãruia românii sã-ºi exprime voinþa cu privire la „continuarea
luptei împotriva corupþiei ºi asigurarea integritãþii funcþiei publice”. În acest sens, ºeful statului a
transmis o scrisoare preºedinþilor celor douã Camere, solicitând consultarea Parlamentului cu
privire la problema anterior amintitã. Dintre parlamentarii doljeni contactaþi telefonic pentru a-ºi
exprima opinia cu privire la decizia preºedintelui, doar doi au avut ceva de spus pe aceastã temã.

Referendumul propus
de Iohannis, în opinia
parlamentarilor doljeni
de Octavia Hantea

M

ario Ovidiu Oprea,
senator PNL, vede
cu ochi buni decizia preºedintelui privind declanºarea procedurii referendumului. „Decizia preºedintelui este o miºcare pe care
mulþi ar trebui sã o exerseze
pânã la reuºitã. Adicã o mutare corectã, demnã de un
ales care transmite astfel cã
poporul este ºi el decident.
Este o mãsura venitã într-un
moment cheie în semn de respect ºi interes faþã de opinia
românilor care au dreptul sã
fie o voce, prin vot sau în
stradã. Chiar dacã pentru
PSD infractori sunt cei care
au protestat, o sã aibã surpriza sã afle cã e puþin invers.
PSD însuºi prin acest gest a
comis un furt de încredere ºi
sper ca în puºcãrii sã existe

debarale, pentru cã acolo vor
merge simbolic ºi voturile primite în decembrie”, a declarat
Oprea.

Oprea: „Este curajul
sã-þi asumi orice
risc în mijlocul
românilor care nu
aruncã ouã în tine”
Despre prezenþa preºedintelui
în mijlocul protestatarilor,
Oprea considerã cã, procedând
astfel, Iohannis a dat dovadã de
curaj. „Aceastã prezenþã nu este
neconstituþionalã. Este curaj.
Este curajul sã spui public un
mare NU nedreptãþilor. Este curajul sã-þi asumi orice risc în
mijlocul românilor care nu
aruncã ouã în tine, pentru cã te
admirã. Aceasta este atitudinea
unui preºedinte demn de funcþia sa ºi acesta este mesajul emis
cãtre orice politician care con-

fundã dreptul de a conduce în
slujba statului, cu luarea statului în slujba sa. Prin urmare,
PSD-ALDE sã se gândeascã
serios la titlurile viitoarelor
cãrþi”, a conchis senatorul PNL.

Cupã: „Dacã
motivaþia
preºedintelui
este declanºatã
de propria sa crizã
de imagine?!”
La polul opus, Ion Cupã, deputat ALDE, pune la îndoialã
motivaþia preºedintelui cu privire la referendum, considerând cã nici prezenþa acestuia
în mijlocul mulþimii nu a fost
un gest tocmai potrivit. „Referendumul este un instrument
democratic. Modalitatea de
convocare a unui referendum
este clar precizatã în Constitu-

Ion Cupã

Mario Ovidiu Oprea
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þie. Întrebarea este dacã motivaþia preºedintelui în privinþa
acestui referendum este susþinutã de preocuparea sa realã
pentru apãrarea unui interes
general – lupta împotriva corupþiei – sau este declanºatã de
propria sa crizã de imagine, de
interesul personal de a recupera o parte din capitalul electoral pierdut?! Datoria unui preºedinte este de a asigura unitatea ºi coeziunea naþiunii pe care
o conduce, inclusiv prin utilizarea referendumului, nu de a
crea diviziuni ºi conflicte care

sã se reflecte negativ în viaþa societãþii. Prin prezenþa sa
în mijlocul protestatarilor,
preºedintele României ºi-a
autosubminat prerogativa
constituþionalã de a fi moderator între puterile statului, între acestea ºi societate. Preºedintele ar trebui sã
se detaºeze de evenimente ºi
iniþiative care fac apel la
emoþii colective ºi sã încerce sã modereze raþional ºi
în interes general conflictele din societate”, a precizat
Cupã.
www.indiscret.ro

Ionuþ Stroe: „PNL
susþine acest
demers al
preºedintelui”
Ionuþ Stroe, deputat PNL,
considerã cã preºedintele Klaus
Iohannis a luat o decizie bunã
cu privire la declanºarea procedurii referendumului. „Este o
decizie corectã. Referendumul
este un act de consultare al populaþiei care se dovedeºte extrem de necesar pe aceastã speþã. ªi nu vorbim aici punctual
doar de graþiere, de altfel în scrisoarea transmisã Parlamentului
pentru declanºarea procedurilor, preºedintele vorbeºte despre
continuarea luptei împotriva
corupþiei. Constituþia nu permite organizarea de iniþiative pe
teme fiscale sau cele precum
amnistia sau graþierea. În
schimb, întrebarea poate fi legatã de anticorupþie ºi integritate. PNL susþine acest demers
al preºedintelui ºi mai mult, el
cere la rândul sãu Parlamentului sã declanºeze procedurile cât
mai rapid. Amnistierea pedepselor sub cinci ani, la grãmadã,
graþierea unor condamnaþi chiar
ºi cu suspendare, toate acestea
erau bine ticluite în mintea celor de la PSD de mult timp, exclusiv cu dedicaþie pentru politicieni. De altfel, PSD a încercat ºi sper totuºi cã nu va ºi reuºi
în urmãtoarea ºedinþa de guvern, sã introducã pe uºa din dos
aceastã temã chiar dacã nu a
fost susþinutã în campanie, nu a
fost nominalizatã ca prioritate a
programului de guvernare, nu a
fost dezbãtutã”, a precizat Stroe.

Stroe: „Dreptul de
a protesta se aplicã
oricãrui cetãþean, fie
el ºi preºedintele
României”
Deputatul PNL considerã cã
prezenþa preºedintelui în mijlocul protestatarilor are drept consecinþã declanºarea procedurii

referendumului. „Preºedintele
are dreptul sã consulte cetãþenii prin orice mijloace posibile.
Dacã asta înseamnã sã vinã în
mijlocul unui miting organizat
pe reþele de socializare, nepolitic, pentru a susþine o cauzã cu
care ºi domnia sa este de acord,
cred cã are toatã legitimitatea
din lume. De altfel, una dintre
consecinþele politice ale demersului preºedintelui de a participa la acea manifestare o reprezintã însãºi declanºarea procedurii pentru referendum. Cât
despre efectul extern al deciziei

de a ajunge în mulþime, am
urmãrit presa internaþionalã
ºi nu am vãzut nicio luare de
poziþie potrivnicã deciziei
ºefului statului de a se alãtura protestatarilor, din contrã.
Nici mãcar reprezentanþii socialiºtilor din Parlamentul
European nu au contestat în
vreun fel acest gest. Pentru
Europa, dreptul de a protesta este unul fundamental ºi
se aplicã oricãrui cetãþean,
nediscriminatoriu, fie el ºi
preºedintele României”, a
conchis Ionuþ Stroe.
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ACTUALITATE

de Florentin Gust

Român contra român

C

Ionuþ Stroe

Peþa ºi Presurã, ocupate cu ºedinþe
ºi întâlniri importante
Contactatã telefonic, Eliza Peþa, deputat PSD, nu a reuºit
sã-ºi exprime liber opinia cu privire la decizia preºedintelui
Iohannis. Spunem cã nu a reuºit întrucât a cerut sã i se ofere
„ceva timp” pentru a veni cu un punct de vedere, scuzându-se
cã în momentul în care am sunat-o se afla la o întâlnire importantã. Peþa nu a revenit cu apelul promis pânã la închiderea ediþiei. Nici Alexandra Presurã, senator PSD, nu ºi-a fãcut timp sã ofere un punct de vedere. Dacã Peþa a gãsit drept
scuzã importanþa întâlnirii la care se afla, Presurã a fost ocupatã cu „niºte ºedinþe”.

e blestem pe poporul
român? Sã se urascã
român cu român.
E o întrebare pe care ar trebui sã ne-o punem, sã meditãm. Aproape trei decenii! De
dezbinare, de urã, de anti-români. Toate acestea pleacã din
sufletul nostru sau pentru cã de
27 de ani avem piste false,
modele contrafãcute? Existã
oare un plan, cine ne vrea dezbinaþi?
Am uitat sã construim, am
uitat de înaintaºi, am uitat de
sacrificiile eroilor, am uitat sã
mai punem cãrãmidã pe cãrãmidã, sã construim, nu decât
sa distrugem. Am uitat ce þarã
minunatã avem. Am uitat, am
ales sã ne urâm unii pe alþii.
Cum poþi cuceri un popor?
Îl dezbini, îi dai teme false, îi
tai rãdãcinile, îi blamezi credinþa, îi distrugi valorile, îi
cumperi intelectualii. Îl înfometezi ºi atunci când îi dai sã
mãnânce, te divinizeazã! Îl faci
dependent, îl þii la televizor ºi
îi arãþi mirajul prin imagini.
Toate acestea se întâmplã, de
27 de ani!
Am ajuns þara în care cuvintele de ordine sunt: “ce ne dã
statul?” ºi/sau “ne-a dat”.
Trezeºte-te! Nu îþi dã nimeni nimic. Ce primeºti este
ºi al tãu, este din sacrificiul
unor eroi care s-au sacrificat
pentru ca tu sã ai, pentru ca tu
sã poþi alege, pentru ca tu sã

APAVIL angajeazã electricieni

S

A APAVIL SA, cu se
diul în Râmnicu Vâlcea,
str. Carol I, nr. 3-5, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi:
• electrician – 1 post la Sectorul Cãlimãneºti, Centrul
Exploatare Nord;
• electrician – 1 post la Sectorul Horezu, Centrul Exploatare Vest;
• electrician – 2 posturi la
Serviciul Mecano-Energetic.
www.indiscret.ro

Condiþii de
participare:

- Studii medii – ºcoalã profesionalã sau liceu cu profil electric;
- Certificat de calificare profesionalã – în domeniu;
- Permis de conducere categoria B;
- Autorizare ANRE gr. II B
sau
- Sã îndeplineascã condiþiile
de calificare profesionalã acceptabile pentru obþinerea auto-

rizãrii ANRE (conform Ordinului 11/2013 ANRE).
În vederea participãrii la concurs, persoanele interesate sunt
rugate sã depunã pânã la data
de 17.02.2017, ora 14:00, o
cerere de participare la Compartimentul Registraturã ºi Relaþii
cu publicul din str. Carol I, nr.
3-5, Rm. Vâlcea.
Cererea de participare va fi
însoþitã de:
- curriculum vitae;
- copie buletin / carte identitate;

- copie a permisului de conducere;
- copie Autorizare ANRE
grad II B
sau, pentru verificarea încadrãrii în condiþiile de calificare profesionalã acceptabile
pentru obþinerea autorizãrii
ANRE (conform Ordinului 11/
2013 ANRE), urmãtoarele documente:
1. copie dupã actele ºi diplomele de studii;
2. copie integralã a carnetului de muncã.

construieºti.
Dar ai ales sã urãºti, sã vrei
capra vecinului, iar dacã eºti
prins pleci capul, poate nu þi-l
taie. Aici am ajuns!
În loc sã punem cãrãmidã pe
cãrãmidã, sã zidim, am ales sã
punem mâna pe cãrãmidã sã-i
dãm în cap vecinului. În loc
sã construim ºi sã ridicãm ziduri mãreþe pentru noi ºi copiii noºtri, am ales sã construim ziduri între noi, sã ne
izolãm, sã ne gândim cum îi
luãm capra vecinului. De fapt,
în tot acest timp, adevãratul
duºman ne ia pãdurea, pãmântul, aurul, istoria, geniile.
Stãm ºi aºteptãm sã-i luãm
capra vecinului când în jurul
nostru sunt munþi de aur. De
ce, dragã române, urãºti atât de
mult? De ce eºti aºa de trist?
Este exact cum þi-ai urî copilul pentru cã este mai inteligent ca tine. Ar trebui sã te
bucuri pentru succesul vecinului tãu, ar trebui sã te mândreºti cu reuºita lui, e român
ca ºi tine!
Dar noi am ales sã ne urâm,
român cu român. Dacã nu am
ales noi, e timpul sã ne trezim
ºi sã gãsim calea, sã ne dãm
mâna. Hienele nu stau la porþile noastre, sunt deja în curte.
Cât timp aºteptãm noi sã moarã capra vecinului român, s-ar
putea ca hienele sã ne mãnânce, ºi pe noi, ºi pe vecin, ºi
capra.

Concursul constã în:
- probã scrisã/interviu;
- probã practicã.

Data ºi locul de desfãºurare a
concursului vor fi anunþate ulterior, dupã selecþia cererilor de
participare depuse. Numai persoanele care îndeplinesc condiþiile de participare vor fi contactate.
Informaþii suplimentare ºi relaþii la telefon 0250.739.580 /
0350.805.461, interior 22, la
Serviciul Resurse Umane în intervalul orar 7,00 – 15,30.
25 - 31 ianuarie 2017

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.

25 - 31 ianuarie 2017
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie ºi-a
aniversat pe 24 ianuarie
ziua de naºtere

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Graþierea ºi amnistia
nu se negociazã ºi
nu se cumpãrã!

R

naltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, a sãrbãtorit
marþi, 24 ianuarie 2017, împlinirea vârstei de 49 de ani.
Pãrintele Arhiepiscop s-a nãscut la 24 ianuarie 1968, în Bucureºti, într-o familie creºtinortodoxã. Pãrinþii sãi, Petre-Vasile ºi Domnica, l-au botezat
Valentin.
ªcoala primarã a urmat-o în
Bucureºti. A urmat apoi cursurile Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul (19851990) ºi pe ale Facultãþii de Teologie Ortodoxã Justinian Patriarhul (1990-1994), ambele
din Bucureºti. ªi-a continuat
studiile, urmând cursurile de
Masterat, la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Constanþa
(2002-2004) ºi pe cele de Doctorat la Facultatea de Teologie
Ortodoxã din Craiova (20102013).
La 15 aprilie 1997, a fost în-

Î

chinoviat ºi tuns în monahism
la Sfânta Mãnãstire Slãnic, din
judeþul Argeº, primind numele Varsanufie. La 7 iunie 1998,
a fost hirotonit ierodiacon, iar
la 8 iunie 1998 a fost hirotonit ieromonah.
Între anii 1999-2006, a fost
stareþ al Sfintei Mãnãstiri Radu
Vodã din Bucureºti, pe care a
reactivat-o ºi unde a întreprins
lucrãri de restaurare a picturii, a
catapetesmei ºi a turnului-clopotniþã, construind ºi un lumânãrar nou, împodobit cu mozaic.
Între anii 1999-2001, a fost
exarh al Sfintei Arhiepiscopii a
Bucureºtilor. La 31 august
1999, a primit rangul de protosinghel, iar la 29 septembrie
2001 pe cel de arhimandrit.
La propunerea vrednicului de
pomenire Teoctist Patriarhul, la
30 septembrie 2001 a fost ales
ºi hirotonit Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureºtilor, cu
titlul de Prahoveanul.

Între anii 2001-2007, a coordonat sectoarele Cultural, Social, Patrimoniu ºi Exarhat ale
Sfintei Arhiepiscopii a Bucureºtilor, iar din 2007 ºi celelalte
sectoare ale eparhiei.
În 2004 i s-a conferit, de preºedintele României de atunci, dl.
Ion lliescu, Ordinul Meritul Cultural în gradul de Comandor.
Din 2007, a fost secretar al
Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei ºi Dobrogei ºi preºedinte al Comisiei
Liturgice a Arhiepiscopiei Bucureºtilor.
În data de 22 mai 2014, a fost
ales de Sfântul Sinod în scaunul vacant de Arhiepiscop alRâmnicului. Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Arhiepiscopalã Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu Vâlcea, la 8 iunie 2014, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Post clerical vacant în Protoieria Drãgãºani
În urma ºedinþei Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei
Râmnicului, din data de 13.12.2016, s-a hotãrât scoaterea la concurs a
postului vacant de preot paroh la Parohia Gãneºti-Conta, comuna
Lãcusteni, Protoieria Drãgãºani, judeþul Vâlcea, în perioada 03.01 03.02.2017.
Dosarele candidaþilor ce îndeplinesc condiþiile statutare se depun la
Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Râmnicului.
www.indiscret.ro

ealitãþile ultimilor 26
de ani ne aduc în faþa
unei Românii greu încercate, în care clasa de mijloc este mult mai subþire decât
în majoritatea þãrilor europene,
o Românie în care lipsa modelelor ºi a reperelor morale
este tot mai acutã, o Românie
care face paºi foarte greoi pentru a se desprinde de modelul
asistenþialist, întreþinut chiar ºi
azi de indivizi cu interese electorale obscure.
Situaþia actualã a fost speculatã electoral de Partidul Social
Democrat prin programul de
guvernare, îmbrãcat perfect cu
mãsuri populiste ºi purtat pe
valuri de demagogie. Într-adevãr, era nevoie de o creºtere a
salariilor bugetarilor, de o mãrire a pensiilor sau de mãsuri
cu caracter social, mai ales cã
multe dintre aceste categorii
sociale au fost vãduvite de orice fel de creºteri în ultimul
timp, dar dacã aceste mãsuri nu
sunt însoþite de altele care sã
ofere o dezvoltare economicã
sustenabilã, peste câteva luni,
poate cel mult un an-doi, ne
vom trezi din nou în aceeaºi
situaþie ºi efortul bugetar va fi
tot mai greu de suportat de cãtre cei aflaþi la guvernare.
Dacã PSD-ul considerã cã
acesta este “trocul” oferit în
schimbul adoptãrii graþierii ºi
amnistiei înseamnã cã îºi jigneºte chiar ºi propriul electorat, care a votat pentru oferta
de guvernare a PSD, ci nu pentru eliberarea deþinuþilor printre care se aflã tocmai ºi cei
care au dus þara în aceastã situaþie. Cum sã fie recãpãtatã
încrederea cetãþenilor în Instituþia Parlamentului, când o
bunã parte din cei care ar tre-

bui sã le reprezine interesele
susþin astfel de iniþiative, doar
pentru cã beneficiarii sunt colegii lor sau poate chiar ei?!
Singura soluþie ce poate
duce la detensionarea butoiului de pulbere pe care stã þara
acum o reprezintã organizarea
unui referendum, adicã utilizarea celui mai relevant procedeu prin care cetãþenii ar
putea fi consultaþi în privinþa
adoptãrii sau a respingerii
proiectelor privind amnistia ºi
graþierea. Cred cã prezenþa la
vot ar fi uriaºã ºi nimeni nu ar
mai avea scuze sã-ºi motiveze absenteismul, având în vedere cã s-ar supune la vot un
proiect de o relevanþã socialã
uriaºã pentru þarã. O prezenþã
foarte mare ar fi cel mai puternic avertisment dat celor
care nu înþeleg limitele puterii pe care þi-o dã poporul ºi
încã ar mai crede cã mai pot
cumpãra ºi controla votul.
Dacã dupã tragedia din Colectiv, revendicãrile celor care
au ieºit în stradã au fost extrem de variate, acum voinþa
unanimã a tuturor cetãþenilor
este respectarea valorilor fundamentale care stau la baza
statului de drept.
Nu am crezut niciodatã cã
vom fi puºi în situaþia în care
un infractor condamnat, susþinut de o majoritate parlamentarã iubitoare de puºcãriaºi ºi puºcãriabili, sã vinã
sã ne propunã sã legiferãm
hoþia. Oamenii de bunã credinþã care au ieºit în stradã în
ultimele zile îmi dau speranþa ºi motivaþia cã, mobilizându-ne ºi apelând la instrumente democratice fundamentale, putem opri acest
demers!
25 - 31 ianuarie 2017
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Specificul
rãspunderii
Din perspectiva naturii juridice, rãspunderea instituitã
de articolul 169 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã reprezintã o formã
specialã de rãspundere civilã delictualã pentru fapta proprie ce împrumutã elemente
de la rãspunderea civilã delictualã de drept comun reglementatã de Codul civil.
În acest sens, pentru a putea fi antrenatã, se impune
întrunirea celor patru condiþii esenþiale ale rãspunderii
civile delictuale, respectiv
existenþa faptei ilicite, a prejudiciului, a legãturii de cauzalitate ºi a vinovãþiei.
Catalogarea acestei forme
de rãspundere ca fiind una delictualã se impune ca urmare
a lipsei unui raport juridic contractual preexistent între persoanele care au legitimitatea
introducerii acþiunii în rãspundere ºi persoanele pe care legea le obligã sã rãspundã. Astfel, se poate lesne observa cã
natura juridicã a acþiunii depinde de tipul de raport juridic existent între cei care pot
cere tragerea la rãspundere ºi
cei care rãspund. În toate cazurile, rãspunderea este una
patrimonialã. Antrenarea rãspunderii civile nu înlãturã
aplicarea legii penale atunci
când faptele ilicite sãvârºite
întrunesc elementele constitutive ale unei infracþiuni.
Persoanele rãspunzãtoare
În cadrul acþiunii în rãspundere civilã delictualã întemeiatã pe dispoziþiile articolului
169 din Legea nr. 85/2014, calitatea de pârâþi o pot avea membrii organelor de conducere ºi /sau supraveghere
din cadrul societãþii, precum
ºi orice alte persoane care au
contribuit la starea de insolvenþã.
Aºadar, se poate observa
faptul cã legea instituie o ordine de prioritate referitoare la
persoanele împotriva cãrora se
poate exercita acþiunea în rãspundere, acordând întâietate
persoanelor care fac parte din
structurile de conducere de
drept ale societãþii, iar mai
apoi persoanelor care ºi-au
arogat atribuþii de conducere
ºi control, exercitând în fapt
conducerea societãþii. În cazul
pluralitãþii, rãspunderea va fi
25 - 31 ianuarie 2017

solidarã, cu condiþia ca apariþia
stãrii de insolvenþã sã fie contemporanã sau anterioarã perioadei de timp în care ºi-au
exercitat mandatul ori în care au
deþinut poziþia din care au contribuit la starea de insolvenþã.
Rãspunderea persoanelor în
cauzã nu va putea fi angajatã dacã, în organele colegiale de
conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea
de insolvenþã sau au lipsit de la
luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolvenþã ºi au
fãcut sã se consemneze, ulterior
luãrii deciziei, opoziþia lor la
aceste decizii.
De asemenea, rãspunderea nu
va putea fi angajatã dacã, în
luna precedentã încetãrii plãþilor, s-au efectuat, cu bunã-credinþã, plãþi în executarea unui
acord cu creditorii, încheiat ca
urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea
datoriilor debitorului, cu condiþia ca acordul sã fi fost de naturã a conduce la redresarea financiarã a debitorului ºi sã nu fi
avut ca scop prejudicierea ºi/sau
discriminarea unor creditori.
Aceste prevederi se vor aplica
ºi în cazul acordurilor realizate
în cadrul procedurii concordatului preventiv. Persoana împotriva cãreia s-a pronunþat o hotãrâre definitivã de atragere a
rãspunderii patrimoniale nu mai
poate fi desemnatã administrator sau, dacã este administrator
în alte societãþi, va fi decãzutã
din acest drept timp de zece ani
de la data rãmânerii definitive
a hotãrârii.

Condiþiile atragerii
rãspunderii
Fapta ilicitã

Spre deosebire de rãspunderea civilã delictualã de drept
comun, rãspunderea întemeiatã pe dispoziþiile articolului 169
din Legea nr. 85/2014 se activeazã numai în momentul în
care se constatã sãvârºirea
anumitor fapte ilicite care
sunt prevãzute în mod expres.
Pentru a fi obligaþi la suportarea unei pãrþi sau a întregului
pasiv al societãþii, membrii organelor de conducere ºi/sau supraveghere din cadrul societãþii, precum ºi persoanele care au
contribuit la starea de insolvenþã, trebuie sã fi sãvârºit una dintre urmãtoarele fapte:
z sã fi folosit bunurile sau
creditele persoanei juridice în
folosul propriu sau în cel al unei
alte persoane;

z sã fi fãcut activitãþi de producþie, comerþ sau prestãri de
servicii în interes personal sub
acoperirea persoanei juridice;
z sã fi dispus, în interes personal, continuarea unei activitãþi care ducea, în mod vãdit,
persoana juridicã la încetarea de
plãþi;
z sã fi þinut o contabilitate
fictivã;
z sã fi fãcut sã disparã unele
documente contabile sau sã nu
fi þinut contabilitatea în conformitate cu legea (în aceastã situaþie, în cazul nepredãrii documentelor contabile cãtre administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa cât ºi
legãtura de cauzalitate între faptã ºi prejudiciu se prezumã, prezumþia fiind relativã);
z sã fi deturnat sau ascuns o
parte din activul persoanei juridice ori sã fi mãrit în mod fictiv
pasivul acesteia;
z sã fi folosit mijloace ruinãtoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul
întârzierii încetãrii de plãþi;
z în luna precedentã încetãrii plãþilor, sã fi plãtit sau sã fi
dispus sã se plãteascã, cu preferinþã, unui creditor, în dauna
celorlalþi creditori sau sã fi sãvârºit orice altã faptã, cu intenþie, contribuind astfel la starea
de insolvenþã a debitorului.

Prejudiciul

Existenþa prejudiciului presupune, pe de-o parte, constatarea
cã societatea a ajuns în stare de
încetare de plãþi, iar, pe de altã
parte, imposibilitatea acoperirii
creanþelor creditorilor societãþii cu activul acesteia. În acest
caz, instanþa va putea obliga
persoanele rãspunzãtoare de
starea de insolvenþã la suportarea unei pãrþi sau a întregului pasiv al societãþii, fãrã sã
se depãºeascã însã prejudiciul
aflat în legãturã de cauzalitate
cu faptele ilicite sãvârºite.
Având în vedere cã scopul
instituirii procedurii insolvenþei
este acela de a acoperi pasivul
societãþii debitoare, rãspunderea persoanelor care au contribuit la starea de insolvenþã se
va face numai în limita pasivului rãmas neacoperit.

precum ºi a existenþei prejudiciului, nu conduce în mod automat la antrenarea rãspunderii
speciale atâta timp cât nu se face
dovada legãturii dintre cele
douã elemente.
Din analiza textului legal, respectiv a propoziþiei „au contribuit la starea de insolvenþã”, se
poate concluziona cã antrenarea
rãspunderii se va face atât în situaþia în care fapta ilicitã a constituit cauza exclusivã a producerii stãrii de insolvenþã, cât ºi
în situaþia în care a reprezentat
doar o condiþie favorabilã producerii acesteia.

Vinovãþia
Ca element al rãspunderii,
vinovãþia trebuie sã îmbrace
forma intenþiei. Întrucât toate
faptele ilicite enumerate de articolul 169 din Legea insolvenþei sunt fapte intenþionale, culpa este exclusã. Lipsa dovezii
sãvârºirii faptelor ilicite cu intenþie atrage respingerea acþiunii ca inadmisibilã. Având în
vedere cã este o formã de rãspundere civilã delictualã, vinovãþia nu se prezumã, ci trebuie doveditã.
Procedura
Acþiunea pentru atragerea
rãspunderii membrilor organelor de conducere ºi/sau supraveghere din cadrul societãþii,
precum ºi a oricãror alte persoane care au contribuit la starea
de insolvenþã, se poate introduce de cãtre administratorul
judiciar sau, dupã caz, de cãtre lichidatorul judiciar, iar în
cazul în care aceºtia nu au indicat persoanele culpabile de starea de insolvenþã ori au decis cã
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Cum rãspunde un administrator
dacã
dacã îºi
îºi bagã
bagã firma
firma în
în insolvenþã
insolvenþã

nu este cazul ca acþiunea sã fie
introdusã, ºi de cãtre preºedintele comitetului creditorilor în
urma hotãrârii adunãrii creditorilor, ori, dacã nu s-a constituit comitetul creditorilor, de
un creditor desemnat de adunarea creditorilor.
De asemenea, poate introduce aceastã acþiune, în aceleaºi condiþii, creditorul care
deþine mai mult de 50% din
valoarea creanþelor înscrise
la masa credalã. Cererea introdusã se va judeca în mod separat, în acest sens formânduse un alt dosar asociat.
În cazul în care prin hotãrârea pronunþatã s-a respins acþiunea formulatã, administratorul judiciar sau, dupã caz,
lichidatorul judiciar care nu
intenþioneazã sã formuleze
apel împotriva acesteia va notifica în acest sens comitetul
creditorilor sau, în cazul în
care nu a fost desemnat un
comitet al creditorilor, adunarea creditorilor. În situaþia în
care adunarea creditorilor sau
creditorul care deþine mai mult
de jumãtate din valoarea tuturor creanþelor decide cã se
impune introducerea apelului,
acesta va fi introdus de cãtre
preºedintele comitetului creditorilor sau de cãtre creditorul
majoritar, dupã caz.
Hotãrârea prin care s-a dispus atragerea rãspunderii patrimoniale se va comunica
din oficiu Oficiului Naþional
al Registrului Comerþului.
Av. Marius
Vicenþiu Coltuc

Legãtura de
cauzalitate

Între faptele ilicite enumerate de articolul 169 din Legea nr.
85/2014 ºi prejudiciul produstrebuie sã existe o legãturã de
la cauzã la efect. Astfel, constatarea sãvârºirii uneia dintre
faptele ilicite prevãzute de lege,
www.indiscret.ro

Salariile mult mai bune, siguranþa locului de
muncã ºi condiþiile oferite de angajatori, toate
acestea îi determinã pe doljeni sã opteze
pentru munca în strãinãtate. Ofertele firmelor
de peste hotare sunt variate, adresându-se
atât persoanelor cu studii superioare cât ºi
celor fãrã facultate. În prezent, Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj,
prin reþeaua EURES, pune la bãtaie locuri de
muncã pentru asistenþi medicali, lucrãtori în
producþie sau tehnicieni-laborator de fizicã.
de Octavia Hantea

P

otrivit reprezentanþi
lor AJOFM Dolj, si
tuaþia acestor locuri
de muncã se poate modifica
sãptãmânal ºi uneori chiar zilnic, în funcþie de ofertele venite din partea angajatorilor
strãini. La ora actualã, o firmã din Marea Britanie cautã,
prin reþeaua EURES, nu mai
puþin de zece asistenþi medicali. Pentru a ocupa aceste
posturi vacante, doljenii trebuie sã aibã calificarea necesarã ºi sã ateste acest lucru cu
o diplomã de finalizare a cursurilor. De asemenea, angajatorul cere ca potenþialul
candidat sã cunoascã limba
englezã, urmând ca acolo sã
se ocupre de îngrijirea ºi recuperarea pacienþilor cu probleme psihice, de învãþare ºi
neurologice. Lefurile brute
anuale sunt cuprinse între
25.771 de lire ºi 30.784 de
lire, firma britanicã asigurând
cazarea pentru prima lunã.
Contractul de muncã este permanent, doljenii interesaþi
trebuind sã se grãbeascã sã
trimitã un CV în limba englezã, pe adresa a.acasandri@synergymedical. Este nevoie
de o urgentare a trimiterii CVului întrucât interviul se va
desfãºura în mai puþin de o
sãptãmânã, la Bucureºti (în
perioada 30 ianuarie-01 februarie a.c.).

ºi calibrarea laserelor. Candidaþii trebuie sã aibã studii finalizate în ingineria informaticã sau
într-un domeniu echivalent, sã
aibã experienþã de cel puþin
cinci ani ºi cunoºtinþe foarte
bune de programare. Totodatã,
trebuie sã cunoascã limba englezã ºi rusa, limba germanã
constituind un avantaj. Salariul
este negociabil în funcþie de
abilitãþi ºi de experienþã), de doi
lucrãtori în producþie (activitatea presupune lipirea ºi montarea laserelor, asamblarea componentelor de fibre optice, montarea mecanicã ºi electronicã a
pieselor mici. Candidaþii trebuie sã aibã experienþã de lucru cu
fibra opticã. Totodatã, trebuie sã
cunoascã limba germanã, salariul fiind negociabil în funcþie
de abilitãþi ºi de experienþã) ºi
de un tehnician pentru un laborator de fizicã (activitatea presupune instalarea de lasere cu
fibre optice ºi efectuarea mãsurãtorilor ºi a ajustãrilor aferente, rezolvarea problemelor tehnice, testarea componentelor,
suport pentru optimizare, participarea la activitãþile de cercetare. Candidaþii trebuie sã aibã
studii finalizate în ingineria informaticã sau într-un domeniu
echivalent, sã aibã experienþã în
lucru cu dispozitive laser ºi fibre optice. Totodatã trebuie sã
cunoascã limba englezã sau germanã. Salariul este negociabil
în funcþie de abilitãþi ºi de experienþã.).

Ofertã ºi din partea Mare atenþie la
unui angajator
firmele angajatoare!
Referitor la siguranþa locului
din Germania
de muncã peste hotare, dacã
O altã ofertã de muncã vine
din partea unui angajator din
Germania. Acesta are nevoie
de un dezvoltator software
(activitatea presupune conectarea programelor existente în
baza de date, dezvoltarea utilitãþilor pentru monitorizarea
www.indiscret.ro

doljenii aleg un contract semnat prin intermediul AJOFM
Dolj, aceºtia nu trebuie sã îºi
facã probleme. În schimb, cei
care opteazã pentru firmele ce
se ocupã cu plasarea forþei de
muncã în strãinãtate, trebuie sã
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Trist refren pentru fanii
Universitãþii

I

fie foarte atenþi când iau o decizie în acest sens. Asta pentru cã realitatea a demonstrat
faptul cã nu puþini au fost
doljenii cãrora le-a fost vândutã iluzia cã vor fi ajutaþi sãºi gãseascã un loc de muncã
bine plãtit, totul în schimbul
unui comision de câteva sute
de euro. Cei care vor sã verifice cum stã treaba pot intra
pe site-ul itmdolj.ro. ºi astfel
aflã dacã firma este sau nu de
buna credinþã. De asemenea,
dacã recrutarea este fãcutã de
o persoanã fizicã, în baza
unui anunþ în presa localã,
sau de cãtre o societate care
nu are ca principal obiect de
activitate plasarea forþei de
muncã în strãinãtate, aceste
douã aspecte trebuie sã ridice semne de întrebare.

Elemente standard
ale contractelor
Reprezentanþii ITM Dolj
continuã sã-i sfãtuiascã pe
doljeni sã fie foarte atenþi
când semneazã un contract
de muncã. Conform informãrii ITM Dolj, contractul de
muncã trebuie sã conþinã elemente-standard, precum:
funcþia, natura ºi durata angajãrii; timpul de muncã ºi
de repaus; programul de lucru, salariul lunar ºi datele de
platã a acestuia; sporuri, ore
suplimentare; durata, modul
de acordare ºi drepturile bãneºti aferente concediului de
odihnã; acordarea de despãgubiri în cazul accidentelor
de muncã sau al decesului;
condiþiile de cazare sau, dupã
caz, de închiriere a unei locuinþe ºi de asigurare a hranei; taxele, impozitele ºi contribuþiile asupra veniturilor
angajaþilor români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de
contribuþii de asigurãri sociale; obligaþiile angajaþilor în
strãinãtate.
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de Virgil Dumitrescu

ar refrenul ar fi din teren
pe barã, din iarnã pânã’n
varã. Trist, dar adevãrat.
Luni searã, la TV Dolce Sport,
antrenorul Gheorghe Mulþescu
a avut o intervenþie care ne-a
muiat genunchii. În cadrul stagiului de pregãtire din Malta,
Jovan Markovic a suferit un
accident grav, rupturã de ligamente încruciºate. În intervenþia sa, tehnicianul a pronunþat de
douã ori ”se pare” ºi o datã
”deci”: ”Se pare cã este rupturã
de ligamente încruciºate”,
”dupã consultãrile doctorului,
se pare cã diagnosticul cam acolo duce”, ”deci, lucrurile sunt
mult mai grave”. Ieri dimineaþã, la cele douã numere de fix
ale clubului din Bãnie n-am
putut prinde pe cineva autorizat care sã confirme sau sã infirme diagnosticul. De fapt, nam putut prinde pe nimeni. Oricum, accidentarea talentatului
junior al Universitãþii pune pe
gânduri stafful, dat fiind cã Jovan Marcovic (n. Belgrad, 23
martie 2001) probeazã abilitãþi
de atacant rafinat ºi eficace. În
amicalul cu Hibernians Paola,
locul secund în campionatul
maltez, el a marcat douã goluri,
unul mai frumos ca altul. Amintind prin alurã de Ion Oblemenco, pe care îi leagã acelaºi toponim - Corabia -, ”sârbul” promite o frumoasã carierã. În
aceastã idee, cu o pregãtire pe
mãsurã ºi în condiþiile specifice meciurilor de Liga I, CS Universitatea l-a cooptat de la echipa de juniori B, Liga Elitelor

under 17. Pentru cã epitetele
privindu-i pe jucãtorii români,
de la ”Briliant” la ”Rege”, s-au
cam epuizat, lui i s-a spus
doar… ”Minunea”. La cei
aproape 16 ani ai sãi, atacantul
poate deveni unul dintre cei mai
tineri debutanþi în fotbalul românesc de ligã. Dobrin a debutat în Divizia A la vârsta de 14
ani ºi 10 luni, Hagi la 17 ani.
Marcovic (sau Marcovici) s-ar
încadra undeva între ei. Totul e,
cu bãrbãþie ºi curaj, sã treacã
peste accidentul horror care îl
va þine pe barã circa o jumãtate
de ani, în opinia specialiºtilor.
Altfel, CS Universitatea îºi încheie, pe 25 ianuarie, sezonul
acumulãrilor, întâlnindu-i pe
austriecii de la RZ Pelletz WAC,
un fel de ”bãtrânã doamnã” în
cel de al doilea eºalon valoric.
„Elevii” lui Gheorghe Mulþescu se miºcã bine, ca sã uzitãm
un cliºeu, dovedesc poftã de joc,
hotãrâþi sã aibã un cuvânt greu
de spus în finalul campionatului regulat ºi în play-off. Echipa ocupã locul 3, la trei puncte
de Steaua ºi la cinci de Viitorul.
Transferul iernii a însemnat plecarea lui Vãtãjelu la Sparta Praga, unde vrea sã se titularizeze
ca fundaº stânga. Dar visul sãu
este sã joace în echipa naþionalã. Fostul craiovean se considerã nedreptãþit de selecþioner,
acesta preferându-i pe Steliano
Filip ºi Iasmin Latovlevici. Andrei Ivan, cât pe-aci sã schimbe
ºi el tricoul, a rãmas acasã ºi
pentru aceastã ediþie de campionat, sperând sã dea lovitura.
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Noi locuri de muncã pentru
doljenii interesaþi sã
lucreze peste hotare

Crampoane

Centrul comercial Oltenia Sucpi, Amãnuntae 12
locul ideal pentru cumpãrãturi în pagin
Indiscreþii
SC APAVIL SA, activitate în sãptãmâna
de Vâlcea
16 – 20 ianuarie 2017

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Primarul Gutãu este decis
sã facã ordine la stadionul
Zãvoi ºi sã impunã o taxã de
antrenament. „Acolo este
mizerie ºi haos! Sunt zeci de
antrenori care fac sport ºi
care iau bani de la copii. Iar
primãria nu se mai ºtie cine
cu cine! Primãria e bunã sã
pompeze bani, sã dea cãldurã, sã dea luminã. Nu merge! Stop. Vom face secþii de
fotbal juvenil, vom avea
antrenori angajaþi. Pentru
ceilalþi, vom aproba în consiliul local o taxã de închiriere. S-a ales praful, nu mai
sunt vestiare, nu mai existã
duºuri, nu mai e nimic!”spune primarul.

Revine Niþu? Aº!
Se aude cã fostul senator
Dan Niþu ar putea reveni în
PNL Vâlcea. Hm, poate peste cadavrul lui Buican! Cã
veni vorba: în aceastã sãptãmânã s-ar putea decide
când vor avea loc alegerile
interne ºi care va fi ordinea:
mai întâi în organizaþii ºi
apoi la vârf sau viceversa?

Se prefigureazã
un scandal
Domnule, se prefigureazã
un scandal între conducerea
Consiliului Judeþean Vâlcea
ºi consilierii judeþeni PNL.
Liberalii au propus asocierea CJV cu localitatea Budeºti pentru asfaltarea dru-

S

mului „Sâmnic” pe o lungime de 900 de metri. Cicã un
important producãtor belgian de saltele ºi-a construit
hale de producþie, creând
peste 500 de noi locuri de
muncã. Însã se aude cã nu-i
chiar aºa. Investitorul ar
avea o halã pe platforma
chimicã pe care ar vrea sã o
mute la Budeºti. ªi nu sunt
500 de locuri de muncã,
sunt cele existente la vechea
halã, adicã 100. Asta începe sã semene a Radio Erevan. Totuºi, drumul poate fi
asfaltat, însã dupã ce potenþialii investitori vor face clãdirile, altfel se va alege praful de el, spun surse din CJ.
Aºteptãm replica liberalã!

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 16
– 20 ianuarie 2017 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au
fost executate lucrãri de amenajare a terenului, prin betonare ºi asfaltare pe strãzile Hogii ºi Drumul Gãrii.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 7 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Goranu nr. 56, Inãteºti nr.
100, Livezi, Ferdinand nr. 20,
Prunului, Copãcelu nr. 25 ºi Dr.
Hacman.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia,
Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere în zonele Ostroveni I,
II, III, IV, V, VI, 1 Mai I, II,
Libertãþii, Cãmine Troianu,
Zãvoi (blocurile 1, 6, 12, T1,
T2), Nord (24, 25, 26, 27, 28
A-uri, B-uri, N-uri), Sud (blocurile
64, 68, S9, S7/3) ºi Centru (strada Cerna);
- s-au dezgheþat branºamente pe strãzile Goranu nr. 56,
Dealul Malului nr. 15 ºi Colonel Bãdescu nr. 12A;
- s-au continuat lucrãrile de

Enigma gunoiului
O parte din spaþiile pentru colectarea gunoiului din
Râmnicu Vâlcea au fost dotate cu ghene noi. Care sunt
închise, dar care au trei guri
de folosire. Numai cã municipalitatea a uitat sã punã
instrucþiunile de folosire, ca
atare, a doua zi, tot gunoiul
era pe jos. Enigma gunoiului, deh sau beah! Pânã la
urmã, situaþia s-a remediat.

Zvetlana!
Hopa!!! A apãrut în peisaj Zvetlana Preoteasa, fosta ministrã „bacalaureat”,
din guvernul Tãriceanu. Stãtea zilele trecute de vorbã cu
un confrate de partid la un
restaurant din Râmnic. ªi
acum, tot cu Tãriceanu,
combate doamna. Însã fãrã
sinecurã. Momentan!

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

înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în pãmânt a þevilor de canalizare DN
250mm;
- s-au executat lucrãri de reparaþie canalizare menajerã, pe
o lungime de 2 ml, pe strada
Antim Ivireanu;
- s-a dezafectat branºament
pe strada Pãtraºcu Vodã nr. 9;
- s-a înlocuit capac cãmin canalizare pe strada Ferdinand;
- s-au supat capace canalizare pe strãzile General Magheru
la bl. A, B ºi Aurelian Sacerdoþeanu;
- s-a montat clapet antiretur
la grãdiniþa cu program prelungit Cozia de pe strada Regina
Maria;
- s-a igienizat ºi asigurat zona
de protecþie sanitarã staþii pompe Capela, Dealul Malului,

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.

Publicitate

Pensiunea Siva

pag. 16

Aranghel, Islazului ºi Buda.
CÃMINE CURÃÞATE.
Au fost curãþate gurile de scurgere ºi cãminele de canalizare
în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea:
- Ostroveni ( blocurile B8,
A30, A31/1, A3, A37/2, B14,
A9, C28, C32, W, A62, C32,
A12, A24/2, A24/3, strada Lucian Blaga ºi la ªcoala Generalã nr. 13);
- Nord (strada Henri Coandã
la bl. R5 ºi la bl. B1/1);
- precum ºi pe strãzile Tudor
Vladimirescu la Casa Cãsãtoriilor, Calea lui Traian la bl. 5,
Antim Ivireanu la bl. 6, Ion Referendaru la bl. I3, Petriºor la bl.
P2 ºi Mihai Viteazu nr. 19A.
95 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 95 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 3 documentaþii tehnice.

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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