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2 Platforma chimicã

DEZVÃLUIRI

R

ecent, Laurenþiu
Ciurel, fostul director al Complexului
Energetic Oltenia, a descris,
pe blogul sãu, o schemã a
intereselor poloneze, de preluare a întregii Platforme
Chimice Râmnicu Vâlcea.
Ciurel se referea la câteva
”coincidenþe” în care sunt
implicaþi cetãþeni polonezi
aflaþi în posturi-cheie ale
unor companii private, dar ºi
de stat. În aceastã analizã,
ex-directorul CEO devoaleazã ºi câte ceva din culisele transferului Exploatãrii
Miniere Berbeºti-Alunu la
CET Govora. Dacã statul
nu s-ar fi dovedit un foarte
prost gestionar al marilor
unitãþi economice ºi dacã în
folclorul local vorba ”se furã
ca-n codru” nu ar fi devenit
”se furã ca pe platformã”,
semnalele lui Ciurel ar fi
avut altã greutate. Pe Platforma Chimicã Râmnicu Vâlcea au mai rãmas douã unitãþi cu capital de stat, Oltchim ºi CET Govora.
Amândouã, aflate în insolvenþã. Ce se va întâmpla cu
ele? Este deja de notorietate
cã acþionarii minoritari polonezi de la Oltchim vor întreaga companie. De câteva zile, analiza lui Laurenþiu Ciurel circulã într-o frecvenþã suspectã în diferite
medii de propagare a informaþiei. Ce sã fie? Fãrã a vedea în investitorii strãini niºte spoliatori a ceea ce a mai
rãmas din economia judeþului, din contrã, publicãm o
parte a acestei analize. Fie,
mãcar, ºi pentru detaliile tehice. (Marielena Popa)

Zece polonezi
mititei
(Agatha Christie)
Polonezul nr.1

Pânã în anii 70, Râmnicu
Vâlcea era un mic orãºel cu
mai puþin de 30.000 de locuitori. Comuniºtii dezvoltã
în1968 un ambiþios plan industrial. Dupã Termocentrala Govora (CET), apare în
proiect Combinatul Chimic.
Acesta este proiectat integral
cu platforma industrialã Piteºti, unde se construia o
mare rafinãrie care urma sã
prelucreze þiþeiul adus pe
conducte direct din portul
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Constanþa. În procesul de rafinare a petrolului rãmâne un rest
de cca 20%, numit naftã. Dupã
procesul de pirolizã rezultã etilena ºi propilena. Piroliza se fãcea tot la Piteºti, iar prin douã
conducte subterane cele douã
materii prime ajung la Râmnicu Vâlcea la combinatul chimic,
materii prime care produc PVC
ºi policlorura de vinil, extrem
de cerutã la export în acele vremuri. Astfel, în anii 70-80 apare un gigant industrial, un important obiectiv economic care
leagã cele douã platforme industriale Piteºti ºi Râmnicu
Vâlcea. În 1980, Râmnicul atingea 100.000 de locuitori datoritã Oltchim. Numai aici lucrau
12.000 de angajaþi.
Dupã privatizarea Petrom ºi
implicit a transferului Arpechim
(producãtoarea de naftã) din
proprietatea statului în proprietatea OMV, în anul 2003, conducerea Petrom închide Arpechim. Oltchim rãmâne fãrã materie primã. În structura acþionariatului Oltchim apãruse un
acþionar minoritar, PCC, care nu
a dus la nimic bun. Conducerea
combinatului doreºte preluarea
secþiei de pirolizã de la Piteºti
ºi pe viitor chiar a rafinãriei.
PCC se opune. Cheia Oltchim
este, deci, rafinãria. Singura
ºansã a Oltchim era achiziþia nu
doar a unei pãrþi de instalaþie,
ci a întregii rafinãrii de la Pi-

Laurenþiu Ciurel

teºti, închisã de Petrom dupã
privatizare, pentru cã îi ajungea
cea de la Brazi.
Încercãrile disperate ale conducerii Oltchim, ale politicienilor de Vâlcea, de a readuce Arpechim lângã Oltchim s-au lovit de opoziþia acþionarului minoritar
PetroCarboChem
(PCC). Unul dintre managerii
PCC implicaþi la Oltchim este
un fost ofiþer de informaþii polonez, Wojciech Zaremba,
membru al Consiliului de Administraþie. PCC mai deþinea în
Polonia un combinat similar,
dar mult mai mic decât Oltchim,
la Rokita. Zaremba este polonezul nr.1, cel care a dus o luptã
aprigã cu administraþia Oltchim.

Polonezul nr.2
Pe platforma Oltchim avem o
altã companie chimicã: USG,
Uzina cloro-sodicã. Ei împart
cu Oltchim aburul tehnologic,

apa ºi energia produsã de CET
Govora, centrala electrica, a treia companie de pe platformã.
Dupã privatizarea din 2002 (pe
vremuri lucrau acolo cam 4.000
de oameni, acum doar 600),
ajunge în posesia… polonezilor
de la CIECH, iar firma e condusã de Witold Urbanowski.
Al doilea polonez. Ambele
companii (adicã implicit ambii
polonezi) depindeau de energia
electricã ºi termicã livratã de
termocentrala Govora. Practic,
ambele sunt captive lanþului industrial gândit în 70 de comuniºti. La rândul ei, termocentrala Govora avea o datorie istoricã spre CE Oltenia, de peste 200
milioane de roni, datorie care
creºtea lunar datoritã penalitãþilor ºi faptului cã Oltchim nuºi plãtea energia. Fiind director
general la CEO, am hotãrât sã
scap de problemã, transferând
EMC Berbeºti la CET Govora,

acest EMC provocând o lipsã
permanentã de capital circulant
(cash) pentru CEO. Adicã plãteam salarii pentru 1.300 de oameni, amortismente, alte cheltuieli de carierã ºi încasam zero.
Ar fi fost o operaþiune de extirpare a tumorii, a unor aºa-zise
„capitaluri toxice”, închiderea
unei rãni vechi a CEO.
În toiul operaþiunii, mã trezesc
cu o vizitã de la un emisar al lui
Urbanowski, cu o propunere
bombã. Propunerea suna aºa:
”nu o sã fii în veci în stare sã
faci transferul carierelor de la
Berbeºti, o sã vezi. Mai bine
vinde-ne nouã creanþa pe care o
ai asupra CET. Nu-þi dãm 200
de milioane, dar uite, cam 5060 poate ar fi posibil, cã aºa,
decât sã þii în casã o gaurã neagrã, mai bine iei ceva, acolo…”
Am zâmbit politicos, gândindumã cât de proºti am ajuns sã fim
consideraþi. Schema era simplã.
Cu 10-12 milioane de euro,
creanþa CE Oltenia asupra
CET Govora, Urbanowski
cumpãra tot judeþul Vâlcea.
Pentru cã:
Executând creanþa, polonezul
nr. 2 devenea practic proprietarul CET Govora (cum a fãcut
CEO cu CET Brãila). Sistând
apoi energia cãtre Oltchim, îl
bãga în faliment, creând o oportunitate imensã pentru polonezul nr.1, Zaremba-PCC, sã-l ia
gratis. Fãrã energie, Oltchim
valoreazã zero. Controlând
CET, polonezii ar fi controlat
toatã platforma industrialã consumatoare de energie termoelectricã, ba ºi administraþia judeþului care ar fi fost la cheremul lor, ei fiind furnizorii de apã
caldã ºi cãldurã. Dacã transferul carierelor reuºea, CET-ul
primea o gurã de aer sau cel
puþin mai rezista un timp, fãcându-ºi singur managementul resursei primare.

Polonezul nr. 3
Apare însa bomba. Fondul
Proprietatea voteazã împotriva
transferului de cariere cãtre CET
Govora, propunând o divizare
asimetricã prin care sã-ºi creascã procentul acþiunilor la CEO
artificial (deºi peste tot clamau
cã nu mai sunt interesaþi de
CEO, cã e prost condusã, manager politic, nerestructuratã
etc.). Prin acest vot au încercat
doar sã ne anuleze opþiunile, rãmânând doar cu varianta vinderii creanþei cãtre Urbanowski,
foarte apreciatã de unii membri
ai Consiliului de Supraveghere
de la CEO. Dar cine conduce
Fondul? Pãi Grzegorz Maciej
Konieczny, polonezul nr. 3. Despre acest ”Zgore Mãceºu” nr.3
presimt cã vom mai auzi în þara
asta, dar mi-e teamã cã nu va
mai fi de gãsit.
www.indiscret.ro
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Polonezul nr.4

Preºedintele CS-ului la
CEO este schimbat cu aceastã ocazie, fiind numit preºedinte un anume Spãtaru, de
profesie membru de CA-uri
impus de liberali. Ocupaþia?
Reprezentantul Selena, o firmã producãtoare de spume
poliuretanice din… aþi ghicit! Polonia! A dracului
coincidenþã. Eu cred cã
domnul era polonezul nr.4.
Deºi a venit cu misiunea clarã de a vinde creanþa (aceasta e credinþa mea), n-a mai
putut face nimic pentru cã,
deºi fãrã aprobarea CS-ului,
AGA, cu majoritate de voturi, în urma unei acþiuni în
forþã CEO-Minister, a aprobat transferul. ªi pentru un
om normal, fãrã vreo pregãtire specificã, punerea cap la
cap a faptelor expuse mai
sus te duce la o singurã concluzie: nu pot fi coincidenþe! Sunt convins cã au fost
semnalate vreunui general
sau colonel sau procuror
sau… ºi judeþul Vâlcea ºi
judeþul Argeº ºi judeþul Prahova (unde sunt rafinãriile)
aveau ºefi ºi structuri SRI.
Ce au fãcut aceºtia? Au dormit?
În niciun caz. Vã citez din
presa vremii, Evenimentul
Zilei, noiembrie 2012:
”Curtea Supremã a decis
la 16 noiembrie condamnarea cu executare a lui Corneliu Pâltânea într-un dosar
de corupþie privind fraude cu
produse petroliere. Adjunctul
sãu ºi fostul director al rafinãriei Astra Ploieºti au fost
condamnaþi pentru corupþie.
Decizia este definitivã, condamnaþii s-au prezentat la
penitenciar.
Colonelul SRI (r) Corneliu
Pâltânea fost ªef al Secþiei de
informaþii a judeþului Prahova din cadrul Serviciului Român de Informaþii (SRI), a
mai primit o condamnare:
trei ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un
termen de încercare de 5 ani,
pentru sãvârºirea infracþiunii de luare de mitã în formã
continuatã”.

„Polonezii” nr. 5, 6,
7, 8, 9, 10

În continuare, Laurenþiu
Ciurel face referire la modul în care Fondul Proprietatea ar fi afectat, susþine
el, de-a lungul timpului activitatea CO, într-o complicitate suspectã ºi depisteazã „polonezii” nr.5, 6,7, 8,
9,10, care, potrivit pãrerii
sale, ”Sunt la CEO. Prin directorat ºi CS”.
www.indiscret.ro
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Primãria Craiova,
stânga-mprejur
cu taxa de parcare
de Nicuºor Fota

T

axa de parcare curentã
are o carierã de ani buni
în documentele administraþiei locale craiovene. Încã
de la început, aleºii locali au
prevãzut excepþii de la plata
acesteia, scutind de la platã instituþiile publice. Asta pânã la
finele anului trecut, când, prin
hotãrârea privind taxele ºi impozitele locale pe 2017, au fost
eliminate excepþiile, taxa de
parcare fiind astfel generalizatã. Mãsura a fost menþinutã ºi
în regulamentul pãrcãrilor, adoptat ulterior de consiliul local,
care prevedea la art. 13 cã „persoanele fizice ºi juridice cu domiciliu/sediu/reºedinþã în municipiul Craiova care au în proprietate autovehicule înregistrate în evidenþa fiscalã a Direcþiei Impozite ºi Taxe a Municipiului Craiova, au obligaþia de a solicita ºi achita contravaloarea taxei vinietei”. La
pachet, prin acelaºi proiect de
hotãrâre, aleºii locali aprobau,
luna trecutã, deja celebra taxã
de parcare cu plata prin SMS
pentru vreo 150 de locuri de
parcare amplasate pe trei strãzi
din zona centralã.

RAT-ul, scutit
de taxa de parcare
Generalizarea taxei de parcare curentã a generat discuþii la
nivelul aparatului Primãriei
Craiova ºi al instituþiilor publice vizate, în premierã, de mai
sus pomenita taxã, printre entitãþile transformate în contribuabili aflându-se instituþiile
de ordine publicã, dar ºi unitã-

Încã un episod din epopeea minut cu minut a
parcãrilor din Craiova. Dupã ce au instituit mai
întâi taxa de parcare generalizatã, apoi taxa de
parcare specialã pentru zona centralã, edilii fac
un pas înapoi ºi introduc excepþii la regulã.
Scapã de taxa de parcare pompierii ºi autobuzele RAT, potrivit unui proiect aflat pe ordinea
de zi a ºedinþei de consiliu local din aceastã
lunã. În principiu, cãci documentul supus
votului aleºilor locali lasã loc de interpretãri.
þile subordonate Consiliului
Local Municipal, care ºi-ar fi
plãtit, inevitabil, taxa cãtre bugetul local din veniturile alocate din aceeaºi sursã. Rezultatul „dezbaterilor” este un nou
proiect de hotãrâre a consiliului local, care reinstituie scutirile la plata taxei de parcare,
pentru douã categorii de contribuabili. În primul rând, scapã de plata taxei SRL-ul municipal de transport, dupã cum
aratã unul dintre paragrafele
propuse spre a fi introduse în
regulamentul parcãrilor. „Utilizarea domeniului public de
cãtre autovehiculele aparþinând
operatorilor de transport ºi
transportatorilor autorizaþi, în
exercitarea serviciului de transport public local conform Legii 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu se considerã parcare
curentã pe domeniul public”,
prevede acesta.

Parcarea,
extremã urgenþã
De aceeaºi scutire se bucurã, dacã modificarea regulamentului va fi votatã în CLM,
ºi „autoritãþile ºi organismele”
din componenþa Sistemului

Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã. „(3) Utilizarea domeniului public de
cãtre autovehiculele din parcul
auto al autoritãþilor ºi organismelor din componenþa Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã
prevãzut în OUG nr.21/2004
privind Sistemul Naþional de
Management al Situaþiilor de
Urgenþã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, care
utilizeazã locurile publice pentru prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã, asigurarea
ºi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare ºi de
altã naturã necesare restabilirii stãrii de normalitate, nu se
considerã parcare curentã pe
domeniul public”, aratã un alt
paragraf care urmeazã a completa regulamentul parcãrilor.
Aici prevederea e ceva mai
neclarã. Asta pentru cã din Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã
fac parte, pe lângã IGSU, ºi comitetele pentru situaþii de urgenþã, constituite atât la nivel
central, cât ºi local. CJSU Dolj
are, spre exemplu, 52 de
membri, reprezentând câteva
zeci de entitãþi, unitãþi deconcentrate, autoritãþi ale adminis-

traþiei publice locale ºi judeþene, dar ºi societãþi comerciale,
de stat ºi private. Ceea ce poate da naºtere la suspiciuni, cãci
nu pare la fel de justificat sã
scuteºti la platã, spre exemplu,
Jandarmeria ºi SMURD-ul, la
pachet cu sucursalele Telekom,
Distrigaz sau OMW Petrom.

Se schimbã
modificarea
O altã modificare priveºte
chiar articolul care defineºte
obligaþia plãþii taxei de parcare,
care, potrivit proiectului înaintat CLM, va avea urmãtoarea
formã: Articolul 13 alineatul 1
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: „(1) Persoanele fizice ºi juridice cu domiciliul/sediul/reºedinþa în municipiul Craiova care au în proprietate autovehiculele înregistrate în evidenþa fiscalã a Direcþiei Impozite ºi
Taxe a Municipiului Craiova,
care utilizeazã în mod curent
parcãrile de pe domeniul public,
cu excepþia celor prevãzute la
secþiunea 2.2 Parcarea pe domeniul public cu platã prin SMS,
semnalizatã cu indicatorul Parcare cu platã, au obligaþia de a
achita taxa de parcare ºi de a solicita eliberarea vinietei”, ceea ce
poate duce la interpretarea cã
persoanele ºi firmele cu maºini
înmatriculate ºi luate în evidenþa DIT la Craiova pot evita plata
taxei dacã se angajeazã sã nu
parcheze în localitate. Cel puþin
atâta vreme cât nu le depisteazã
cineva. La fel, propoziia „care
utilizeazã în mod curent parcãrile de pe domeniul public” pare
sã le acorde scutire celor care nu
parcheazã în parcãrile amenajate, ci pur ºi simplu pe trotuar sau
pe spaþiul verde.
22 - 28 februarie 2017

4 Consiliul Judeþean Vâlcea,

ADMINISTRAÞIE
de Marielena Popa

C

onsiliul Judeþean
Vâlcea a anunþat cã
s-a dezbãtut posibilitatea racordãrii CRRN Mãciuca la reþeaua de apã potabilã a localitãþii ºi a precizat
cã racordarea se va face dupã
preluarea de cãtre SC APAVIL SA a sistemului de alimentare cu apã al localitãþii
Mãciuca. „Pânã atunci însã,
vor fi luate mãsuri de îmbunãtãþire a alimentãrii cu apã
a acestei instituþii din sursele
proprii, prin demararea unor
lucrãri de redimensionare ºi
denisipare a puþurilor existente”, a precizat CJ Vâlcea
într-un comunicat de presã.
La ora actualã, necesarul
centrului este completat cu
apã din cisterne.

soluþii pentru CRRN Mãciuca
Problema alimentãrii cu apã a uneia dintre cele
mai dificile instituþii de asistenþã socialã, Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihicã
Mãciuca, a fost discutatã luni, 20 februarie, întro întâlnire desfãºuratã la sediul Primãriei
Mãciuca, între preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu (foto), directorul SC APAVIL SA, ºi primarul Mugurel Mãrcoianu. Preºedintele CJ Vâlcea a mai precizat
cã acest centru ar putea fi modernizat printr-un
proiect european.

de la CRRN Mãciuca sã vinã
ºi veºti bune.
Ne dorim asta deoarece la
Centrul de la Mãciuca avem atât
beneficiari cu probleme deosebite, cât ºi peste 70 de angajaþi
care îºi câºtigã existenþa îngrijindu-i, iar soarta lor nu ne este
deloc indiferentã. Sunt convins
cã vom rezolva, în condiþiile
legii, într-un interval de timp

EximBank asigurã
exporturile Annabella
Fabrica de Conserve
Râureni în Belarus

M

Centrul
ar putea fi
modernizat
printr-un proiect
european

Publicitate

Preºedintele CJ Vâlcea a
declarat cã pentru reabilitarea ºi dotarea Centrului Mãciuca se lucreazã la documentaþia unui proiect cu finanþare europeanã ºi cofinanþare 2%. „În condiþiile
financiare nu tocmai încurajatoare, cu sprijinul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Vâlcea, se fac
în fiecare zi paºi pentru ca
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rezonabil, problema cu racordarea la reþeaua comunei,
iar pânã atunci lucrãm la documentaþia unui proiect cu finanþare europeanã ºi cofinanþare 2%, prin care ne-am
propus sã reabilitãm ºi sã
dotãm aceastã instituþie aflatã în coordonarea DGASPC
Vâlcea”, a afirmat Constantin Rãdulescu.

arþi, 21 februarie
2017, EximBank a
emis pentru compania Annabella Fabrica de Conserve Râureni, unul dintre cei
mai importanþi producãtori români de conserve din fructe ºi
legume, o poliþã de asigurare în
numele ºi în contul statului român care protejeazã societatea
împotriva riscului de neplatã
pentru un volum al exporturilor de 50.000 de euro în Belarus.
”Suntem la a doua colaborare de acest tip cu Annabella Fabrica de Conserve Râureni ’i,
chiar dacã nu vorbim despre
volume foarte mari, cred cã este
foarte important semnalul pe
care îl transmit aceste tranzacþii: tot mai mulþi exportatori români îºi deschid apetitul ºi pentru alte pieþe decât cele ale Uniunii Europene, care aduc profituri ridicate, dar sunt mai riscante comparativ cu spaþiul european, iar EximBank poate rãspunde nevoii de protecþie faþã
de riscurile comerciale sau politice internaþionale, oferind
produse care minimizeazã consistent aceste riscuri. Din punctul nostru de vedere, pachetul de
asigurãri pe care îl putem oferi
în numele ºi contul în statului
român este extraordinar pentru
companiile care vor sã iasã pe
alte pieþe sau sã intre în relaii
comerciale cu parteneri noi, atât
datoritã siguranþei oferite, cât ºi
din perspectiva accesãrii de credite, asigurãrile putând fi cesionate în favoarea bãncilor finanþatoare pentru completarea

mixului de garanþii”, a spus Traian Halalai, preºedintele executiv al EximBank.
În urma încheierii acestei poliþe de asigurare, Annabella Fabrica de Conserve Râureni are
siguranþa încasãrii a 85% din
valoarea mãrfurilor pe care urmeazã sã le livreze cãtre partenerul sãu comercial din Belarus.
Utilizând asigurãrile emise de
EximBank, compania are garania unei prezenþe susþinute pe
piaþa þintã, dezvoltându-ºi afacerile cu noi parteneri ºi cu noi
contracte de export, în condiþii
de continuitate a activitãþii locale.
”Cred cã pentru un producãtor român nu poate sã fie o satisfacþie mai mare decât faptul
cã brandul companiei sale a
ajuns la performanþa de a avea
vizibilitate pe întregul mapamond. Am ajuns aici pentru cã
am schimbat, ne-am adaptat,
creãm ºi inovãm, dar fãrã sã uitãm cea mai de preþ valoare: sã
pãstrãm calitatea produselor
pentru care suntem recunoscuþi.
Avem peste 150 de sortimente
diferite care ajung astãzi în 22
de ãri de pe patru continente.
Am reuºit sã creºtem ponderea
exporturilor la 20% din totalul
vânzãrilor ºi ne dorim sã continuãm sã ne consolidãm prezenþa în afara þãrii, mai ales cã avem
la dispoziþie ºi instrumente financiare care ne permit sã facem acest lucru în condiþii mult
mai sigure, aºa cum sunt asigurãrile emise de EximBank”, a
spus Dan Mutu, directorul general al Annabella.
www.indiscret.ro

Gãsit incompatibil, un 5
senator de Vâlcea ºi-a dat
în judecatã câþiva angajaþi
SPECIAL

de Marielena Popa
„Mi-au nesocotit dispoziþiile
ºi i-am dat în judecatã, din cauza lor sunt terfelit de atâta vreme. Le-am spus sã fie atenþi ºi
sã nu vândã materiale unor unitãþi aflate în subordinea Consiliului Judeþean Vâlcea, dar nu
m-au ascultat. Câþi am dat în
judecatã? Câþiva, nu are importanþã numãrul”, a afirmat Romulus Bulacu. Acesta considerã cã a ajuns la judecata ANI din
cauza unui complot politic ºi
susþine cã nu a avut niciun
amestec în relaþia dintre cele
douã firme ºi instituþiile CJ Vâlcea.

Înfrângere la
instanþa de fond
Potrivit raportului ANI, ,,vicepreºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Romulus Bulacu,
s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada
exercitãrii mandatului de consilier judeþean, au fost încheiate contracte comerciale de furnizare produse între S.C. MINET S.A. (societatea comercialã la care persoana evaluatã deþine calitatea de asociat) ºi Rewww.indiscret.ro

gia Autonomã Judeþeanã de
Drumuri ºi Poduri Vâlcea (în
valoare de 1.365,98 lei) ºi respectiv, între S.C. MINET
CONF S.R.L. (societatea comercialã la care persoana evaluatã deþine calitatea de asociat)
ºi Spitalul de Pneumoftiziologie «Constantin Anastasatu»
Mihãeºti (în valoare de
2.685,84 lei). Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispoziþiile
art. 90, alin. (1) din Legea nr.
161/2003”.
Ulterior, Bulacu a dat în judecatã ANI, însã, pe 23 decembrie 2016, Curtea de Apel Piteºti a respins ca nefondatã cererea de chemare în judecatã,
alesul vâlcean având drept de
recurs. În cazul în care urmãtoarele instanþe vor da acelaºi
verdict, Bulacu va pierde mandatul de parlamentar.

Factura din plicul
lui Buican
Culmea ironiei, scandalul a
început în aprilie 2014, în timpul unei ºedinþe-spectacol din
Consiliul Judeþean Vâlcea, la
care liberalii au protestat cu
pancarte din cauza a ceea ce
considerau „împãrþirea pe criterii politice a fondurilor pentru comunitãþile locale”. Atunci,
cu un gest teatral, Cristian Buican, preºedintele PNL Vâlcea,
îi înmâna democrat-liberalului
Romulus Bulacu (cel ce fãcuse
pact cu PSD-ul) un plic: „Domnul Bulacu probabil n-ar fi vrut
sã participe la mascarada asta,
numai cã este ºantajat. Aici este
documentul care atestã motivul
ºantajului. Acest document dovedeºte cã sunteþi ºantajat sã fiþi
pãrtinitor la înglobarea în sãrãcie a judeþului Vâlcea”, spunea
Buican. Plicul conþinea factura
în valoare de 1.365,98 lei, între
Minet SA ºi RAJDP, devenitã,
ulterior, material de studiu al
ANI.

mus Bulacu ºi RAJDP este mult
mai veche. În anul 2010, pe
când acesta deþinea funcþia de
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean, au transpirat în spaþiul
public patru facturi din 2009,
ale Minet, înaintate RAJDP
Vâlcea, care totalizau suma de
109.826,41 lei, pentru livrarea
unor materiale de hidroizolaþie.
Ulterior, Bulacu a recunoscut ºi
cã Minet a dat în judecatã Regia, din cauzã cã nu a plãtit
marfa în 30 de zile. Atunci, a
fost scos basma curatã de prefectul PDL, Petre Ungureanu.

Ce spune legea
Potrivit Legii 161/2003,
“persoana […] faþã de care sa constatat existenþa conflictului de interese ori starea de
incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcþie sau o demnitate
publicã […] pe o perioadã de
3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcþia ori demnitatea publicã respectivã sau a
încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o
funcþie eligibilã, nu mai poate
ocupa aceeaºi funcþie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea
mandatului”.

Romulus Bulacu

În anul 2010
mai „transpiraserã”
patru facturi

Publicitate

Declarat incompatibil
de Agenþia Naþionalã
pentru Integritate
(ANI), senatorul PNL
de Vâlcea, Romulus
Bulacu, spune cã i-a
dat în judecatã, din
aceastã cauzã, pe
câþiva dintre angajaþii
junor firme care îi
aparþin.
În aprilie 2016, inspectorii ANI au constatat
cã în perioada mandatului de consilier
judeþean al lui Romulus Bulacu, au fost
derulate relaþii comerciale între douã firme
la care acesta era
asociat cu instituþii
aflate în subordinea
Consiliului Judeþean
Vâlcea.

Însã povestea relaþiilor comerciale dintre firmele lui Ro22 - 28 februarie 2017

c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

”România, ultimul bal” (?)

A

drian Pãunescu a pãrãsit aceastã lume la 5
noiembrie 2010. Protestele din faþa Palatului Victoria, împotriva guvernului actual, rezultat democratic, s-au
declanºat la 31 ianuarie a.c.,
urmate de cele din Cotroceni,
împotriva preºedintelui Klaus
Iohannis. Se ºtiu cauzele care
i-au scos pe oameni în stradã
ºi într-un caz ºi în celãlalt. Întrunul din ele, cauzele ar fi ºi pretexte pentru scenarii mai ample, manipulatorii ºi imprevizibile. Mult clamata democraþie exprimatã în votul liber,
unul din dezideratele Revoluþiei române, este îmbrâncitã în
stradã. La ce bun alegerile?
Mai pe ºleau ºi nu doar la noi,
dar cu atât mai mult la noi, lumea e în fierbere. De parcã sar fi întors de unde a plecat,
Adrian Pãunescu ne propune,
în ”România, ultimul bal”, o
proiecþie care, prin tragismul
contextual, pare conturatã deja.
Este timbrul sfâºietor al unui
amurg fatalist, de pariu pierdut,
ºi socot cã meritã ascultat integral: ”În loc sã fim o þarã
numai fraþi,/Simþim, în noua
epocã barbarã,/C-am fost, în
viaþa noastrã, blestemaþi/Sajungem chiriaºi la noi în þarã./
/Din tot ce facem, nu avem nimic,/Ne macinã strãine interese,/Fãina noastrã n-are spor
nici pic,/Nici pâinea în cuptor
nu ne mai iese.//Trãim acelaºi
tragic simþãmânt,/Sub politicieni ºi sub contabili,/Cã noi,
ca neam, avem destinul frânt/
ªi suntem de prisos ºi nerentabili.//Umili, ne cerem scuze de

la toþi,/Cã nu ne-au chinuit destul în viaþã,/ªi ne conduc niºte
fanarioþi,/Ce pe cei mici trãdarea îi învaþã.//Poet nebun, ce
vorbe mai îndrugi,/De zici cã
eºti din neam ce nu se lasã,/
Când am ajuns în þara noastrã
slugi/ªi suntem cerºetori la noi
acasã?//ªi vii ºi morþi, amestecaþi, acum,/Dispuºi sã emigreze se aratã,/Mormintele se pregãtesc de drum,/În România
deromânizatã.//Sus-puºii nu
mai au nimica sfânt,/Ca pe cravate, jurãmântu-ºi schimbã,/Nu
mai avem nici fabrici, nici pãmânt,/Vorbim ºi limba noastrãn altã limbã.//ªi-acum, se-aude
clopotul fatal,/Vin vremuri de
urgie ºi de grindeni/ªi este seara ultimului bal,/Din zori, vom
fi români de pretutindeni.//Probabil, mâine-aici va fi pustiu/
ªi toþi în pribegie vom pornio,/Drum bun, popor pierdut la
un pariu,/Adio, mamã patrie,
adio!” Ceea ce spune Adrian
Pãunescu în versuri spun,
franc, analiºtii economici ºi nu
doar de la Ilie ªerbãnescu la
Cãtãlin Georgescu (”totul s-a
transformat într-un imens crematoriu unde sunt incinerate
libertatea ºi viitorul neamului
românesc”), spune Academia
Românã într-un apel avertisment. ”România, ultimul bal”
nu este un moft literar, ci percepþia unui altfel decât cosmic
apus de soare ºi de vatrã identitarã, dacã vom continua sã ne
astupãm urechile ºi sã ne scoatem ochii. Percepþie decupatã
cu precizie dintr-un eclectism
politic abil ce se instrumenteazã acum ºi aici.
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INTERVIU
de Octavia Hantea
Reporter: Început de an,
noi obiective. Care sunt cele
mai importante obiective
pentru anul în curs?
Valentin Giurcã: Ca în
fiecare an, ºi de aceastã datã
mi-am fãcut un plan. Dupã
cum spuneam în urmã cu puþin timp, nu mai avem foarte
multe lucruri de fãcut la cãmin decât sã întreþinem ceea
ce am realizat. Întrucât ne izbim în fiecare iarnã de povestea oamenilor din stradã, eu
tot spun de ani de zile cã
vreau sã fac o clãdire în care
sã primim aceste persoane.
Avem în curte o construcþie
în care avem niºte ateliere ºi
încercãm sã obþinem fonduri
de la bugetul local pentru a o
reabilita ºi a deveni locuibilã
pentru persoanele anterior
amintite. Acesta ar fi planul
principal pentru anul în curs.
În rest, urmãrim sã facem o
viaþã cât mai bunã pentru bãtrâni, sã încercãm sã îi mai
plimbãm ºi sã îi scoatem din
rutinã.
Rep.: Întreþin bãtrânii condiþiile de locuit, cele dupã
renovarea completã?
V.G.: Sunt ceva probleme
aici. Pe etajele unde avem
secþiile de dependenþi ºi semidependenþi sunt ceva probleme pe care cu ajutorul
constructorului ºi al primãriei
încercãm sã le îndreptãm.
Aceste neplãceri nu þin de
bãtrâni, ci sunt vicii ascunse
ale constructorului, dar ni sa promis o remediere.

„Salariul este
net superior
salariilor din 2012”
Rep.: Care sunt actualele
probleme ale cãminului?
V.G.: Legat de întreþinere,
pe vechea structurã, camerele unde stau persoanele dependente ºi semidependente
erau prevãzute cu faianþã pe
pereþi. Acum nu mai avem
voie ºi s-a folosit doar lavabilã. Nu ºtiu motivul modificãrii. Este foarte greu de întreþinut. Pereþii se murdãresc
foarte repede, bãtrânii merg
sprijinindu-se de pereþi ºi
automat trebuie îmbunãtãþit
ceea ce înseamnã costuri destul de mari. Încercãm sã cãpãtãm o derogare ºi sã punem
din nou faianþã. Alte proble-

Dupã reabilitarea completã a cãminului pentru
bãtrâni din Craiova, directorul instituþiei, Valentin Giurcã, ºi-a propus alte câteva obiective.
Unele sunt pe termen îndelungat, de altele
depinde traiul de zi cu zi al persoanelor instituþionalizate. Întrucât la finalul fiecãrui proiect
vine cu o nouã idee, Giurcã spune cã acest lanþ
de obiective creeazã dependenþã de ceea ce
impune funcþia pe care o ocupã. Directorul nu
s-a gândit nicio clipã sã renunþe, deºi „lucrul cu
oamenii nu e tocmai uºor”, ba mai mult, acesta
vorbeºte despre ataºare ºi latura afectivã a
muncii sale.
me tehnice nu mai avem, dar ca
de fiecare datã trebuie sã spun
cã mai avem de lucrat foarte
mult la mentalitatea noastrã. Am
mai rezolvat din aceste probleme, legat de comportamentul
personalului, dar mai avem. Eu
am tot zis cã dacã pânã acum
ceva timp dãdeau vina pe salarii, acum nu mai este cazul. Veniturile s-au aliniat la nivelul
celor pe care le au salariaþii spitalului. Nu spun cã se îmbogãþeºte cineva din salariul primit,
dar salariul este net superior
salariilor din 2012. Atunci leam tot zis cã dacã au crescut
veniturile, este cazul sã creascã
ºi pretenþiile.
Rep.: Cum staþi cu gradul de
ocupare? Sunt persoane pe lista de aºteptare?
V.G.: În prezent, stãm nesperat de bine. În perioada în care
am lucrat aici am fãcut-o cu
bãtrânii pe teren. Am comasat
persoanele pe douã etaje ºi se
lucra pe celelalte douã. În acea
perioadã a fost pentru prima
datã când am oprit un pic internãrile, le-am întârziat un pic din
cauza condiþiilor. Acum de când
suntem în grafic cu totul ºi de
când oamenii au aflat despre
condiþii, nu avem niciodatã sub
305 bãtrâni. Capacitatea maximã este de 320 de locuri. Legat
de liste de aºteptare, de când
sunt eu aici, nu am aplicat
aceastã strategie. Am auzit cã au
existat situaþii, dar la mine nu a
fost cazul. Mai mult de o zi nu
am întârziat cu o internare.

„Am reuºit
ºi am scos aceastã
limitã de vârstã”
Rep.: Existã o limitã de vârstã pentru potenþialul beneficiari ai serviciilor cãminului?
V.G.: A existat o limitã minimã, astfel femeile trebuiau sã
aibã 57 de ani ºi bãrbaþii 63 de
ani. Pe acolo pe undeva. Ulterior am gãsit în lege o portiþã,
am mers ºi am explicat ºi astfel
am eliminat acest criteriu. Am
fãcut acest lucru pentru cã ni se
adresau foarte multe persoane
cu pensii medicale, dar care nu
aveau vârsta. Având acest cri-

teriu, nu puteam interna, de
exemplu, un om de 50 de ani.
Am reuºit ºi am scos aceastã limitã de vârstã. Important este
sã nu fie încadrat într-un grad
de handicap.
Rep.: Cât mai este taxa?
V.G.: Taxa a fost mãritã imediat dupã anul 2012 ºi de atunci
nu am mai umblat la ea. În 2012
era 600 de lei, acum este 700
de lei. Nu se pune problema
creºterii ei, chiar dacã preþurile
sunt mai mari. Avem un buget
care ne permite sã pãstrãm taxa
la acest nivel. Se asigurã zilnic
cele trei mese principale ºi douã
gustãri, în funcþie de ceea ce îºi
doresc bãtrânii ºi de alocaþia
zilnicã. Se merge cu alocaþia de
hranã, pentru o persoanã, pe zi,
pânã la 17 lei.
Rep.: Cum rezolvaþi problema cazurilor sociale?
V.G.: Avem un numãr de 20
de cazuri sociale pe care le putem suporta, prin intermediul
primãriei. Sunt bãtrânii care au
rãmas fãrã locuinþã ºi care nu
au niciun venit. Pentru aceste
persoane, primãria plãteºte integral taxa. Cele 20 de cazuri
sunt permanente. Mai avem
însã, mai ales în perioada de iarnã, acei oameni din stradã. În
prima iarnã a mea, aici, am avut
cam 85 de astfel de persoane,
dupã care am considerat cã este
cazul sã fim mai stricþi. Asta
pentru cã ei pun mari probleme,
au tot felul de comportamente
ºi nu este bine pentru bãtrânii
permanenþi. Cei mai mulþi au
probleme cu respectarea regulilor, ar vrea ca în timpul zilei
sã plece ºi sã vinã doar seara ºi
tot felul de astfel de situaþii neplãcute. Tot reducând din numãrul lor, am ajuns, în iarna acestui an, la un numãr de 15 persoane.

„Avem ºapte familii.
Dumnealor locuiesc
în garsoniere”
Rep.: Aveþi ºi familii? Aþi avut
cazuri de cãsãtorii încheiate
aici?
V.G.: Avem ºapte familii.
Dumnealor locuiesc în garsoniere. ªi da, am avut ºi cãsãtorii
www.indiscret.ro
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INTERVIU

este cel mai mare din þarã”
eu aveam aceeaºi pãrere. Nu vã
ascund acest lucru. Înainte de
2012, un bun prieten m-a rugat
sã-i aducem mama aici ºi l-am
ajutat. Am adus-o într-o stare de
sãnãtate deloc bunã. În momentul în care am devenit director,
am mers sã o caut ºi am rãmas
surprins de progres. Dintr-o persoanã care îºi petrecea timpul
doar în pat, am gãsit o femeie
care se deplasa singurã. Acesta
este rezultatul cãminului, a vieþii de aici. Aici sunt bãgaþi în
seamã, socializeazã, comunicã
fie cu personalul, fie între ei.
Avem asistenþã medicalã permanentã. Sunt mesele regulate
ºi activitãþi care îi þin mereu
prinºi, conectaþi.

„Avem ºase meniuri,
unul normal
ºi restul pentru boli”

oficiate. A fost una în 2012. Nu
am mers la starea civilã, evident, ci am chemat un ofiþer aici
pentru încheierea actului. Familiile au un regim special, au camera lor. Cele douã persoane
cãsãtorite în 2012 nu mai au o
stare de sãnãtate care sã le permitã sã locuiascã singure într-o
garsonierã, dar au o rezervã.
Deci, avem soluþii ºi pentru astfel de cazuri. În total, dispunem
de 40 de garsoniere. Întâmplãtor am aflat, mergând la colegii
din þarã, cã acest cãmin din Craiova este cel mai mare din þarã.
Rep.: Printre cei cazaþi se
aflã ºi persoane care au avut,
în trecut, un anumit statut, o
profesie renumitã?
V.G.: Aici avem oameni care
au condus instituþii de trei ori
mai mari decât cea pe care o
conduc eu. Sunt persoane care
www.indiscret.ro

au avut o poziþie socialã foarte
bunã. Ei nu sunt bãtrâni aruncaþi, aºa cum am tot auzit. Nu
este cazul. Sunt oameni care au
realizat cã încurcã planurile familiei sau cã nu se mai pot întreþine singuri ºi atunci au venit
la noi.

„În cazul celor
cu Alzheimer nu se
acordã bilet de voie”
Rep.: Cum se acordã acele
învoiri pentru bãtrânii care vor
sã iasã din cãmin? Oricine poate beneficia de bilet de voie?
Existã o anumitã perioadã de
timp pentru care se acordã?
V.G.: Cei din Secþia independenþi au bilet de voie permanent, ceea ce înseamnã cã între
orele 8.00-22.00 îºi pot face
programul cum vor. În cazul

celor dependenþi se exclude, iar
la semidependenþi se dã bilet de
voie cu acordul medicului, asistentului social ºi al directorului.
În cazul celor cu Alzheimer nu
se acordã bilet de voie. Dumnealor vor sã iasã, mai ales cã
îºi vãd colegii plecând. Foarte
greu înþeleg cã nu se poate. Am
avut chiar o reclamaþie fãcutã la
poliþie, trimisã prin poºtã, noi
fiind acuzaþi de sechestrare. În
acest caz, chiar familia ne-a interzis sã-l lãsãm pe om sã iasã
întrucât are probleme cu alcoolul. S-a dovedit ulterior cã nu
este cazul ºi cã omul are o problemã.
Rep.: Încã existã acea mentalitate NU azil. Ce ar trebui sã
ºtie omul despre acest loc? Care
sunt avantajele cazãrii într-un
azil?
V.G.: Înainte sã ajung aici, ºi

Rep.: În ce constã hrana celor cazaþi? Cine stabileºte meniul ºi dupã ce criterii?
V.G.: Medicul ºi asistentul
dietetician stabilesc meniul pentru o sãptãmânã. Sunt trei mese
principale ºi douã gustãri. Toate acestea acoperã necesarul
caloric. De asemenea, când se
stabileºte programul de masã se
þine cont de afecþiunile pe care
le au bãtrânii. Astfel avem ºase
meniuri, unul normal ºi restul
pentru boli. Baremul de platã
este de 17 lei /zi. Deºi pare puþin, vã asigur cã este suficient
ºi le asigurãm un meniu foarte
bun.
Rep.: Vorbeaþi despre un club
pentru vârstnici. Aþi realizat
acest obiectiv?
V.G.: Avem acest club pentru
vârstnici. Am avut un proiect ce
are drept scop colaborarea bãtrânilor din familie cu cei instituþionalizaþi, un proiect care a
funcþionat ºi nu prea. Apoi am
dotat spaþiul cu calculatoare, am
adus prin donaþii ºi cãrþi, cu ajutorul studenþilor de la Mecanicã. Anul acesta chiar am fãcut
un brad din cãrþi, bãtrânii fiind
foarte încântaþi. Acolo mai joacã table, remi, cãrþi, practic îºi
ocupã timpul.

„Ne-ar mai trebui
oameni”
Rep.: Legat de organizare,

personalul este suficient?
V.G.: La ora actualã suntem 162 de persoane, funcþionãm la capacitate maximã. S-au deblocat posturile
ºi nu mai este foarte rãu. Nu
ascund însã cã ne-ar mai
trebui oameni, dar vom vedea cum stau lucrurile în
viitor.
Rep.: La „Dependenþi”
este o problemã, probabil?
V.G. : Este o secþie nu tocmai uºoarã. La un moment
dat, nimeni nu voia sã lucreze acolo. Pentru salariile pe
care le aveau infirmierele ºi
femeile de srrviciu, chiar nu
veneau. Aceastã mãrire de
salarii a mai rezolvat problema. Indiferent cã lucreazã pe
acea secþie sau cu persoanele dependente, salariul este
la fel. Nu existã diferenþe.
Pornind de la aceastã idee,
m-am gândit sã facã prin rotaþie, doar cã, deºi este greu
de crezut, doamnele care sau obiºnuit cu bãtrânii dependenþi, care s-au legat
poate afectiv de ei, refuzã
aceastã rotire.

„Totul þine de
suflet”
Rep.: Se apropie 1 Martie, apoi 8 Martie. Pregãtiþi
ceva pentru bãtrâne?
V.G.: Ca în fiecare an,
vom face acþiuni specifice.
Vom avea un spectacol, apoi
voi merge cu colegii mei
bãrbaþi cu flori ºi mãrþiºoare
ºi cu siguranþã vom avea vizitatori din rândul elevilor,
preºcolarilor sau reprezentanþilor ONG-urilor.
Rep.: De ce þine reuºita în
acest domeniu, în funcþia pe
care o ocupaþi la ora actualã?
V.G.: Totul þine de suflet.
În timp, te ataºezi ºi nu poþi
sã nu acorzi atenþie activitãþii ºi oamenilor cu care lucrezi. În acest domeniu
ajungi sã îþi placã ceea ce
faci. Mereu ai obiective noi,
mereu gãseseºti ceva nou de
fãcut ºi astfel nu poþi renunþa uºor la ceea ce, pas cu pas,
clãdeºti.
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ACTUALITATE
de Mihaela Bobaru
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ii de angajaþi ai MAI,
printre care ºi câteva
sute din judeþul Olt
(cca 150 de poliþiºti sau angajaþi ai poliþiei din Olt, la care se
adaugã pompieri sau jandarmi),
încadraþi înainte de 2008, sunt
înºelaþi lunar la calcularea salariului, venitul de bazã nefiind
adus la nivelul salariului minim.
Înºelãtoria a fost pusã pe masa
ministerului de cãtre sindicate,
care mai solicitã ºi majorarea
drepturilor personalului MAI în
raport cu cei din învãþãmânt ºi
sãnãtate. Pentru a pune presiune pe conducerea ministerului
ca sã îndrepte situaþia, angajaþii
din MAI se pregãtesc sã iasã în
stradã. La Olt, au început sã
strângã semnãturi pentru declanºarea conflictului de muncã ºi obþinerea autorizaþiei de
protest.

Data angajãrii face
diferenþa la salariu
Ei sunt cei care aplicã legea,
însã legea nu se aplicã ºi în cazul lor. O anomalie tipic româneascã, readusã în discuþie de
sindicate, care aºteaptã un rãspuns de la ministerul de resort.
Numeroºi poliþiºti, pompieri,
jandarmi ºi angajaþi din cadrul
MAI au constatat cã grila lor de
salarizare nu a fost actualizatã
la salariul minim garantat în platã, fiind astfel înºelaþi la salariul lunar. „La nivel naþional,
sindicatele reprezentative au
avut o întâlnire luna trecutã cu
doamna ministru, în cadrul cãreia am ridicat aceastã problemã ºi am solicitat ministerului
de resort sã intre în legalitate,
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mai ales cã noi suntem cei care
aplicãm legea. Dacã nouã, celor care ne ocupãm cu aplicarea legii, nu ni se respectã legile privind salarizarea, înseamnã cã nu avem ce sã mai cãutãm la serviciu! Sunt poliþiºti în
structuri care nu au salariul de
bazã adus la nivelul salariului
minim. Dacã, spre exemplu,
celor încadraþi în 2016 li se calculeazã salariul de bazã raportat la 1.250 lei, iar celor care
vor fi încadraþi în acest an raportat la 1.450 lei, cei anterior
încadraþi nu au fost aduºi la
nivelul de salarizare actual.
Existã discrepanþe de salariu
între persoane cu aceeaºi vechime, aceeaºi vârstã, aceeaºi
treaptã. Astãzi am reamintim
Guvernului cã nu a apãrut nimic în urma discuþiilor din ianuarie. HG 1/2017 stabileºte
salariul minim pe economie la
1.450 lei, dar ºi sancþiuni, în
premierã, pentru angajatori. Nu
vrem sã fim puºi în situaþia ca
ministerul sã plãteascã sancþiuni, când ar putea reactualiza
salariile în cuantumul acelor
sancþiuni”, a declarat ºeful Sindicatului Naþional al Poliþiºtilor
ºi Personalului Contractual –
Biroul Teritorial Olt, Cristel
Ioþu, preºedinte al Confederaþiei
Naþionale Sindicale „Cartel
Alfa”- Filiala Olt.
La nivelul Oltului, potrivit liderului de sindicat, 21 de persoane s-au adresat deja sindicatului solicitând sprijin pentru o
eventualã reprezentare în instanþã, în situaþia menþionatã gãsindu-se circa 50 de angajaþi din
rândul personalului civil contractual. În ceea ce priveºte poliþiºtii, este estimat numãrul de

100 de persoane care se aflã în
aceastã situaþie, în prezent sindicatul efectuând acþiunea de
identificare.

Poliþiºtii se simt
discriminaþi
în comparaþie
cu ceilalþi bugetari
Totodatã, SNPPC a readus în
atenþia guvernului ºi salarizarea
tuturor angajaþilor MAI, solicitând majorarea drepturilor în
raport cu cele ale personalului
din învãþãmânt sau sãnãtate.
Solicitarea sindicatului, postatã ºi pe o reþea de socializare, sa bucurat de numeroase aprecieri ºi distribuiri.
„Reamintim Guvernului
Grindeanu cã salariile poliþiºtilor, jandarmilor, pompierilor ºi
personalului contractual din
MAI nu au fost majorate din
octombrie 2008. Personalul
MAI este discriminat în raport
cu personalul din sãnãtate ºi învãþãmânt. Nu dorim sã intrãm
într-o logicã conflictualã, suntem deschiºi dialogului, dar solicitãm respect pentru valoarea
muncii noastre. În momentele
de crizã socialã, angajaþii MAI
au demonstrat profesionalism ºi
disponibilitate, calitãþi care au
dus la o soluþie finalã beneficã
statului de drept prin menþinerea echilibrului social. Am apãrat ºi protejat viaþa ºi integritatea corporalã, bunurile publice
ºi private. Statul de drept, în
schimb, nu a recompensat pe
mãsurã munca noastrã. Profesia
de poliþist este o profesie de
vocaþie ºi risc. În ultimii doi ani
am plãtit scump, cinci poliþiºti

fiind decedaþi ºi ºase rãniþi grav,
totul doar pentru a proteja ordinea ºi liniºtea publicã. În concluzie, dorim sã evitãm conflictul ºi vã solicitãm cu prioritate
eliminarea disfuncþiilor salariale existente, prin majorarea
acestor drepturi personalului
MAI în raport cu cei din învãþãmânt ºi sãnãtate”, susþin reprezentanþii ANPPC.

Oamenii legii
se pregãtesc
sã iasã în stradã
Nemulþumirile angajaþilor
MAI sunt atât de mari, încât ei
se pregãtesc sã iasã în stradã.
,,Noi, cei din teritoriu, vrem sã
punem presiune ºi sã ieºim în
stradã. Nu cerem mãriri de salariu, ci aplicarea legii. Mai
mult, celebra Ordonanþã 2/
2017 nu include ºi poliþiºtii la
mãriri de salarii. Ei nu sunt
bugetari, ei nu mãnâncã. Suntem atât de speciali, cã nu suntem incluºi nicãieri la drepturi.
Suntem funcþionari cu statut
special, nu suntem nici funcþionari, nici militari”, a mai declarat Ioþu. În vederea autorizãrii mitingului, pentru a stabili câþi poliþiºti ºi angajaþi
MAI vor participa la protestul
cu tema „Respectãm legislaþia
în domeniu”, sindicatul oltean
a purtat discuþii cu angajaþii IPJ
Olt, sãptãmâna trecutã, dar ºi
cu angajaþii din Caracal ºi
Scorniceºti. Toate judeþele care
doresc sã organizeze protest
vor fi centralizate la Bucureºti,
pe baza proceselor-verbale încheiate de filialele din teritoriu, SNPPC urmând a stabili
data când oamenii legii îºi vor
striga nemulþumirile în stradã.
Nu ar fi pentru prima datã când
oamenii legii ar ieºi în stradã.
Ei au mai fãcut-o ºi în urmã cu
câþiva ani. Atunci, þinta lor a
fost preºedintele Traian Bãsescu, acum în colimator este
doamna ministru Carmen Daniela Dan.

de Dr. Marius Turaiche

S

pre sfârºitul anului
2016, a apãrut, la
Editura MJM, din
Craiova, volumul „STUDII
ªI ARTICOLE DESPRE
EPOCA, DOMNIA ªI PERSONALITATEA LUI CONSTANTIN
BASARAB
BRÂNCOVEANU”, aparþinând istoricului Dinicã Ciobotea.
Lucrarea cuprinde o culegere de articole ºi studii, rod
al muncii autorului pe o perioadã de mai multe decenii.
Sunt selectate materiale care
pun în evidenþã cele mai importante trãsãturi ºi calitãþi
ale domnitorului iubitor de
ortodoxie ºi de neam Constantin Vodã Brâncoveanul
cel Sfânt.
Domnitorul este cunoscut
ca unul dintre cei mai importanþi ziditori de neam ºi þarã,
iubitor de carte ºi creator al
unui stil în arhitecturã reliefat în multe din lãcaºurile de
cult ºi construcþiile maiestuoase din cãrãmidã de pe teritoriul Munteniei. Prin studierea documentelor de arhivã,
a rezultatelor cercetãrilor arheologice ºi trecerea prin
analiza propriului filtru intelectual, autorul relevã o nouã
interpretare a trecutului istoric al unor oraºe ºi sfinte lãcaºe legate de ctitoria lui
Constantin Brâncoveanu ºi
aduce contribuþii noi la studiile ºi cercetãrile referitoare
la perioada de domnie a martirului domnitor. Studiile reunite în acest volum sunt considerate nuanþãri ºi accentuãri ale ideilor anterioare ale
istoricilor privitoare la personalitatea domnitorului Constantin Vodã Brâncoveanul,
ale aspectelor economice,
sociale ºi culturale ale epocii
în care a condus þara aflatã
în vecinãtate cu direcþia de
confruntare a Imperiului Otoman ºi Habsburgic dupã anul
1683, dar ºi a Transilvaniei,
grija cea mare a domnitorului de la Bucureºti care a gândit ºi a acþionat sã facã din
cele trei þãri româneºti, una.
Istoria Epocii Brâncoveneºti a fost, rãmâne ºi va fi
fascinantã pentru istorici.
Profesorul universitar doctor
Dinicã Ciobotea, prin volumul de faþã, asemenea unui
mare om de ºtiinþã, fapt care
îi este caracteristic, întregeºte munca anterioarã a istoricilor de recuperare a valorii
de simbol a domnitorului
martir ºi a epocii sale, trãgând
concluzii importante privitoare la reliefurile politice ºi
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O nouã reuºitã de excepþie
a Profesorului universitar
doctor DINICÃ CIOBOTEA
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Profesor universitar doctor
Dinicã Ciobotea în cea
de-a 71-a primãvarã a vieþii

I

culturale ale domniei acestuia,
care s-au concretizat astfel:
1. Reconsiderarea funcþiilor
oraºelor oltene prin consolidarea rosturilor strategice ale Cerneþilor (de veghe la hotar, de
acoperire ºi supraveghere a drumurilor care dãdeau siguranþã
exploatãrilor miniere de la Baia
de Aramã), mutarea târgului de
la Strehaia, ridicarea Craiovei la
rang de mare târg internaþional.
2. Extinderea prin adãugiri a
funcþiilor militare ale instituþiei
Bãniei, construind singura fortificaþie din istoria oraºului, cunoscutã sub numele de Hanul
Hurezi.
3. Reconfigurarea releelor
politico-culturale ale domniei în
Oltenia, construind un rol principal în zonã ctitoriei sale de la
Hurezi.
4. Ridicarea a numeroase ctitorii eclesiastice (în nume propriu, al familiei sale sau de alþi
boieri, moºneni ºi negustori)
care au fãcut ca Oltenia sã devinã o zonã mult mai frecventabilã ºi mai prosperã în comparaþie cu perioada anterioarã
1654 – 1688, foarte favorabilã
unor relaþii complexe cu sudul
Dunãrii, cu Banatul ºi Transilvania.
Aceastã carte este o nouã biruinþã ºtiinþificã ºi moralã a autorului prin eleganþa, sobrietatea ºi rigoarea demersului ºtiinþific, având un caractrer profund, novator ºi doct.
În concluzie, cartea reprezintã un studiu complet ºi documentat al unui harnic ºi destoinic cercetãtor care demonstreazã o uriaºã putere de asimilare ºi sintezã,
sistematizând idei cãlãuzitoare
pe aceastã temã, emanând o disciplinã intelectualã ºi sufleteascã specificã marilor spirite.
www.indiscret.ro

storicul Dinicã Ciobotea sa nãscut pe 8 ianuarie
1947 în satul Smadovicioara, comuna Secu, Dolj, întro familie de moºneni iubitori de
carte ºi de neam. A beneficiat
de o educaþie aleasã, urmând
ºcoala din comuna natalã (clasele I - IV) ºi Piria, comuna Argetoaia - Dolj (clasele V - VIII),
Liceul din Strehaia – Mehedinþi
ºi Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti.
Doctor în istorie, a parcurs
toate etapele carierei universitare, ajungând profesor la Universitatea din Craiova dupã o
experienþã fructuoasã ca muzeograf principal la Muzeul Olteniei ºi în calitate de cercetãtor ºtiinþific principal la Institutul de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu - Plopºor”.
Autor al unei vaste opere,
cunoscãtor în amãnunt al istoriei medievale ºi moderne româneºti, învie ºi întãreºte imaginea
eternã a românilor ºi a marilor
domnitori ca urmare a unor studii ºi cercetãri analizate, gândite, elaborate ºi reinterpretate cu
atenþie, aducând contribuþii noi,
personale, pe multiple teme, în
pagini dense ºi originale pline
de spirit ºi cunoaºtere, pline de
rigoare ºi onestitate, erudiþie ºi
competenþã, oferind istoricilor
ºi iubitorilor de istorie un teren
vast ºi bogat în contribuþii ºtiinþifice care meritã toatã aprecierea ºi preþuirea.
Opera istoricului scoate la
luminã veacuri înfloritoare ale
poporului român, atrãgând atenþia contemporanilor asupra dinamicii preocupãrilor ºi realizãrilor românilor în toate domeniile de activitate.
Bun cunoscãtor al spiritului
românesc caracterizat prin voinþã, echilibru, ascensiune amplã
ºi glorioasã, a pus bazele ºi dimensiunile unei istorii viitoare
corecte.
Creator de ºcoalã ºi formator
de istorici, profesorul universitar se înscrie ca un mare pedagog al epocii sale. Toatã opera
sa este o carte de sintezã, una
de referinþã, fãrã de care nu se

pot concepe ideile istorice viitoare.
Cunoscut în rândul istoricilor
drept Patriarhul Moºnenilor datoritã devotamentului ºi sârguinþei cu care s-a aplecat asupra acestui subiect, cu o ascensiune amplã, glorioasã, este un
mare iubitor al fiinþei omeneºti
ºi un mare gânditor cãruia cu
greu i se poate obiecta ceva.
Exemplificãm acest fapt enumerând câteva articole ºi cãrþi
apãrute pe tema moºnenilor:
z Cãrþile de lecturã ale moºnenilor din Secu (secolele
XVIII-XIX), în “Mehedinþi.
Culturã ºi civilizaþie”, IV, 1982
(în colaborare);
z Cãrþile de lecturã ale moºnenilor din Secu-Dolj (secolul
al XVIII-lea – prima jumãtate a
secolului al XIX-lea), în “Buletin de documente”, Direcþia
Generalã a Arhivelor Statului,
Bucureºti, 1984, p. 22-25;
z Statistica moºnenilor din
Þara Româneascã 1855, în “Litua. Studii ºi cercetãri”, V, Târgu Jiu, 1992, p. 65-93;
z Statistica moºnenilor din
1855, în “Arhivele Olteniei”,
Serie nouã, 8, 1993, p. 85-93;
z Proprietatea moºneneascã
în judeþul Dolj, în “Arhivele
Olteniei”, Serie nouã, nr. 9,
1994, p. 83-98; într-o formã
prescurtatã în “Studii ºi comunicãri”, vol. I, 1993-1994, Societatea de istorie ºi retrologie
agrarã din România, filiala Craiova - Universitatea din Craiova - Muzeul Olteniei, Craiova,
p. 146-150;
z Numãrul moºnenilor ºi satelor moºneneºti, în “Lucrãrile
Colocviului Naþional de Istorie
20-22 iunie 1996”, vol. V/1997,
Muzeul Naþional Cotroceni, p.
71-94;
z Structura ºi capacitatea juridicã a moºnenilor, în “Analele Universitãþii din Craiova, Istorie”, nr. 1, 1996, p. 89-90 (în
colaborare);
z Istoria moºnenilor, vol. 1,
partea I (1829-1912), Editura
Universitaria, Craiova, 1999,
228 p.;
z Despre neamul moºnenilor
Schileri din Gorj, în “Anuarul

Institutului de Cercetãri SocioUmane «C.S. Nicolãescu-Plopºor»”, II/2000, p. 11-28;
z Obºtile moºnenilor proprietari din Chiojdu de pe Bâsca,
Editura Helios, Craiova, 2001,
369 p. [coautor];
z Prefaþã la vol. lui Victor
Chiriþã, Din istoria satului Bãlceþei, Vâlcea. Neamul moºnenilor Porojeneºti, Editura Aius,
Craiova, 2004, p. 5-6;
z Cuvânt despre moºnenii
Dobridoreni, prefaþã la vol. lui
Ion C. Vlãduþ, Dobridor– istorie ºi continuitate, Editura
Alma, Craiova, 2004, p. 5-6;
z Opinii istoriografice privind definiþia moºnenilor, în
„Argesis”, Studii ºi comunicãri,
Seria Istorie, XV, Editura Ordessos, Piteºti, 2006, p. 229234;
z Evaluãri istoriografice privind locul moºnenilor în structura socialã din Þara Româneascã (1722-1831), în vol. Studia
varia in honorem Professoris
ªtefan ªtefãnescu Octogenarii,
Ediderunt Cristian Luca et Ionel Cândea, Editura Academiei
Române/Muzeul Brãilei – Editura Istros, Bucureºti – Brãila,
2009, p. 699-719;
z Energiile structurilor sociale ºi formele de culturã promovate de reprezentanþii acestora
- Genealogia neamului moºnenilor Soreºtii din Bulzeºti, în
vol. Marian Beºeteliu - 70. In
honorem, Editura Cellina, Craiova, 2009, p. 96-103;
z Devãlmãºie ºi indiviziune

la moºnenii proprietari din
Apele Vii, EUC, Craiova,
2006, 186 p. [coautor].
Istoricul este primul care
aratã importanþa vizitei preºedintelui De Gaulle în România, descriind evenimentul ºi
punând la dispoziþia cititorului un important set de documente privitoare la acest eveniment. Astfel cã în anul
2007, împreunã cu Ileana Marinaº, lanseazã pe piaþã o carte excepþionalã ca mesaj ºi informaþie istoricã: „Din istoria
relaþiilor româno-franceze.
Vizita generalului De Gaulle
la Craiova”, Editura Aius,
Craiova, dupã ce publicase în
colaborare cu acelaºi autor un
articol de referinþã la acea
datã: „Un eveniment important în istoria Craiovei: vizita lui De Gaulle din mai
1968”, în “Mileniu”, anul IX,
2006.
Domnia sa este caracterizat
printr-un simþ istoric de necontestat, printr-o inestimabilã valoare de cercetãtor reprezentând pe linia sa o expresie
de netãgãduit a sufletului românesc.
Întreaga operã a istoricului
oglindeºte respectul pentru
adevãrul istoric ºi pentru iubirea de neam, fapte ce reprezintã temeiul întregii sale
existenþe ºi oferã calitãþile
unui învingãtor printre clipele astrale ale poporului român. La mulþi ani!
(Dr. T.M.)
22 - 28 februarie 2017
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încã aºteaptã
aºteaptã
Leul
Leul încã
rezolvarea crizei
crizei OUG
OUG 13
13
rezolvarea
Incertitudinile din mediul
politic local, criza OUG
13 negãsindu-ºi încã o rezolvare clarã, dar ºi sporirea ºanselor ca Rezerva Federalã americanã sã majoreze dobânda sa
cheie, la jumãtatea lunii viitoare, nu au favorizat leul, care sa depreciat faþã de principalele valute.
Cursul euro a crescut de la
4,5048, la începutul perioadei,
la 4,5244 lei, la finalul ei, întro ºedinþã în care tranzacþiile sau realizat între 4,519 ºi 4,527
lei, cu închiderea la 4,518 –
4,522 lei. De altfel, în ultimele
zile, euro s-a consolidat peste
pragul de 4,52 lei, cotaþiile testând nivelul din 4,53 lei.
Dolarul american a urcat, la
jumãtatea intervalului, la
4,2736 lei, pe care l-a încheiat
la 4,2591 lei, într-o ºedinþã în
care cotaþiile au fluctuat între
4,253 ºi 4,266 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,068 la 1,063 franci/euro,
cursul ei crescând de la 4,2233
la 4,2493 lei, maximul ultimelor cinci sãptãmâni.
Evoluþia leului din urmãtoarele sãptãmâni va fi marcatã
atât de modul în care politicienii vor rezolva criza provocatã de OUG 13, cât ºi de deciziile de politicã monetarã ale
Fed sau de schimbãrile de fiscalitate promise de preºedintele Trump. Nu în ultimul rând,

în atenþie rãmân apropiatele
alegeri prezidenþiale din Franþa, unde în prim-plan se aflã
candidata ultranaþionalistã
Marine Le Pen. Aceasta a promis cã în cazul unei victorii va
organiza un referendum care
va avea drept temã ieºirea
Franþei din UE (Frexit), implicit pãrãsirea zonei euro.
Reamintim ºi recenta declaraþie a guvernatorului Mugur
Isãrescu, conform cãreia: „În
urmãtoarea perioadã nu prea
este spaþiu de aprecierea leului, aceasta ca sã nu spun cã
nu este deloc“.
Pe pieþele internaþionale,
perechea euro/dolar a scãzut
de la 1,07 la 1,0521 dolari,
minim al ultimelor cinci sãptãmâni, dar a terminat intervalul la 1,0606 – 1,0633 dolari,
cu bursele americane închizându-se la 1,0615 dolari.
Reamintim cã Janet Yellen,
preºedinta Fed, a declarat recent în faþa Comisiei de finanþe a Senatului SUA, cã ritmul
majorãrii ratelor dobânzilor de
politicã monetarã va accelera
anul acesta. Creºterea randamentelor se reflectã în întãrirea dolarului, chiar dacã noii
oficiali de la Casa Albã au afirmat, în frunte cu preºedintele
Trump, cã dolarul este supraapreciat.
Analiza cuprinde perioada
14 – 20 februarie

Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie:
”Evanghelia ne aratã cât de iubiþi sunt
drepþii înaintea lui Dumnezeu”

D

uminicã, 19 februarie,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie a sãvârºit
Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopalã Sfântul Nicolae din
Râmnicu Vâlcea, înconjurat de
un sobor de preoþi ºi diaconi.
În cuvântul de învãþãturã împãrtãºit celor prezenþi, Pãrintele Arhiepiscop a arãtat cã „în
aceastã duminicã este aºezat
înaintea ochilor noºtri sufleteºti
un episod care þine de sfârºitul
veacurilor: obºteasca Judecatã,
când va veni Fiul Omului întru
slava Sa ºi toþi sfinþii îngeri cu
El, atunci va ºedea pe tronul
slavei Sale. La aceastã A Doua
Venire, omul va fi judecat dupã
faptele ºi dupã credinþa sa. Faptele pot fi sãvârºite numai în
timpul vieþii pãmânteºti, însã
aceastã viaþã este limitatã ºi de
aceea trebuie sã sãvârºim cele
bune pentru ca sufletul nostru
sã trãiascã veºnic lângã Dumnezeu ºi nu sã trãiascã veºnic în
osândã. Evanghelia se numeºte
Înfricoºãtoarea Judecatã pentru cã înfricoºãtor este verdic-

tul pentru cei care nu l-au avut
în inimile lor pe Dumnezeu,
pentru cei care nu L-au mãrturisit pe Dumnezeu.
În aceastã duminicã învãþãm
care sunt cele ºase moduri în
care putem sãvârºi fapta cea
bunã, ea însãºi expresia sau
mãrturia credinþei noastre: cãci
flãmând am fost ºi Mi-aþi dat sã
mãnânc; însetat am fost ºi Miaþi dat sã beau; strãin am fost
ºi M-aþi primit; gol am fost ºi
M-aþi îmbrãcat; bolnav am fost
ºi M-aþi cercetat; în temniþã am
fost ºi aþi venit la Mine.
Mântuitorul aratã faptele milei trupeºti, însã este întrebat
Doamne, când Te-am vãzut flãmând ºi Te-am hrãnit? Sau însetat ºi Þi-am dat sã bei? Sau
când Te-am vãzut strãin ºi Team primit, sau gol ºi Te-am îmbrãcat? ªi când Te-am vãzut
bolnav sau în temniþã ºi am venit la Tine?
În antitezã, aceleaºi întrebãri
sunt puse ºi de cei care nu Îl
recunosc pe Dumnezeu, de cei
care nu împlinesc poruncile lui

Dumnezeu: Doamne, când Team vãzut flãmând ºi Te-am hrãnit? Sau însetat ºi Þi-am dat sã
bei? Sau când Te-am vãzut
strãin ºi Te-am primit, sau gol
ºi Te-am îmbrãcat? ªi când Team vãzut bolnav sau în temniþã
ºi am venit la Tine?
Mântuitorul ne arãtã cã Se
identificã cu toþi cei de lângã
noi, întrucât aþi fãcut unuia
dintr-aceºti fraþi ai Mei prea
mici, Mie Mi-aþi fãcut ºi ne
amintim aici de Pilda Samarineanului milostiv în care vedem, de fapt, cine este aproapele nostru.
Evanghelia de astãzi ne aratã
cât de iubiþi ºi cât de plãcuþi sunt
drepþii înaintea lui Dumnezeu
pentru cã a lor este împãrãþia
cerurilor”, a subliniat Chiriarhul
Râmnicului.
La final, Înaltpreasfinþia Sa ia binecuvântat pe credincioºii
care au participat la Sfânta Liturghie sãvârºitã la Catedrala
Arhiepiscopalã.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

entrul Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã în judeþul Vâlcea, precum ºi Centrele de Informare Horezu, Cãlimãneºti,
Periºani, Ocnele Mari, Sãlãtrucel, Serviciul Public Judeþean
Salvamont ºi Memorialul ”Nicolae Bãlcescu” vor reprezenta
judeþul Vâlcea la cea de-a II-a
ediþie a Târgului de Turism al
Olteniei. Evenimentul va avea
loc la Craiova, în perioada 1012 martie 2017, ºi va reuni expozanþi din regiunea Oltenia ºi
din strãinãtate. ”Astfel, într-un
stand de 20 mp, reprezentanþii
Consiliului Judeþean Vâlcea ºi
delegaþii vâlceni vor scrie «povestea standului», prezentând
cele mai atractive obiective tu-

ristice din zonã pentru diverse
niºe de turism, precum ºi oferte
turistice specifice sãrbãtorilor
pascale. În stand vor fi prezenþi
ºi meºteri populari ce vor oferi
demonstraþii de prelucrare a lutului ºi a borangicului, tradiþiile locale constituind un important punct de atracþie turisticã în
judeþul Vâlcea”, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean

Vâlcea, Constantin Rãdulescu.
Prin participarea la Târgul de
Turism al Olteniei, se doreºte
atragerea unui numãr cât mai
mare de turiºti în judeþul Vâlcea, pe tot parcursul anului, precum ºi fidelizarea acestora.
Conducerea CJ Vâlcea mulþumeºte primarilor care au rãspuns la demersul de promovare
a judeþului Vâlcea. (M.P.)

Vâlcea: Ambasadorul SUA
la Biblioteca Judeþeanã Judeþul Vâlcea la Târgul de Turism al Olteniei
„Antim Ivireanul””
C

A

mbasadorul Statelor
Unite ale Americii în
România, Hans Klemm,
va face, pe 28 februarie a.c., o
vizitã de o orã la Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul” din
Râmnicu Vâlcea, pentru o donaþie de carte. Donaþia oficialului SUA poartã numele de
”American Shelf” (Raftul American) ºi va cuprinde literaturã
americanã clasicã ’i contemporanã, cãri pentru copii, metodica predãrii limbii engleze etc.
Potrivit lui Remus Grigorescu,
directorul Bibliotecii Judeþene
„Antim Ivireanul”, vizita ambasadorulului Hans Klemm a fost
22 - 28 februarie 2017

programatã pentru ora 16,00.
Judeþul Vâlcea se aflã pe primul
loc la nivel naþional în ce priveºte numãrul cititorilor activi.
(Marielena Popa)
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Mai puţine inundaţii în Râmnicu Vâlcea

Podul de cale feratã din zona Goranu
va fi înlãturat
P

rimãria Râmnicu Vâlcea a
anunþat cã, în urma unor demersuri fãcute în ultimele luni
de cãtre reprezentanþii municipalitãþii pe lângã Ministerul Transporturilor ºi Compania Naþionalã de Cãi Ferate CFR SA, s-a obþinut, în sfârºit,
eliminarea podului de cale feratã din
zona Goranu. „Podul, o structurã degradatã, punea probleme serioase ca
urmare a colmatãrii permanente a Vãii
Stãncioiului ºi a efectelor derivate de
aici, în special în contextul unor precipitaþii abundente: inundaþii, surpãri
de maluri, viituri puternice etc.”, a
precizat primãria într-un comunicat
de presã. Construcþia, care are o deschidere de peste 15 metri ºi face par-

te din linia Râmnicu Vâlcea – Vâlcele, un proiect abandonat, va fi demontatã, în curând, de cãtre Regionala de
Cãi Ferate Craiova. Totodatã, vor fi
realizate ºi celelalte lucrãri conexe de
reabilitare a zonei: tãierea vegetaþiei
de pe terasamentul CF, precum ºi decolmatarea zonei podului CF. „Aceastã acþiune vine dupã 27 de ani în care
– dupã abandonarea proiectului cãii
ferate Râmnicu Vâlcea - Vâlcele – administraþiile locale municipale au fãcut numeroase apeluri privind gradul
de pericol reprezentat de aceastã structurã ºi necesitatea luãrii unor mãsuri
urgente de refacere a zonei”, a subliniat sursa citatã.
(M.P.)

Au început înscrierile în clasa pregãtitoare
Începând de azi, pãrinþii ai
cãror copii împlinesc ºase
ani pânã la 31 august a.c.
îºi pot înscrie micuþii la
clasa pregãtitoare pentru
anul ºcolar urmãtor. Potrivit legislaþiei, aceste înscrieri vor avea loc în douã
etape, pãrinþii ºi copiii
având posibilitatea sã
viziteze unitãþile ºcolare pe
care le au în vizor ºi chiar
sã aibã un dialog cu viitoarele învãþãtoare.
de Octavia Hantea

D

oljenii trebuie sã ºtie cã prioritari sunt copiii înscriºi la
ºcoala de circumscripþie ºi
abia apoi, dacã mai rãmân locuri libere, va avea loc înscrierea micuþilor care
nu locuiesc în zona ºcolii. Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar
www.indiscret.ro

Dolj, în perioada 23 februarie-2 martie a.c., pãrinþii ºi copiii vor putea vizita unitãþile ºcolare ºi vor avea ocazia
sã stea de vorbã cu cadrele didactice.
Termenul limitã de depunere a cererilor de înscriere este 16 martie a.c., urmând ca în perioada 22-23 martie sã
fie centralizate rezultatele primei etape de înscrieri. Dacã nu reuºesc din
prima, pãrinþii mai au o ºansã în perioada 24-30 martie a.c., doar în cazuri
excepþionale urmând sã intervinã reprezentanþii IªJ Dolj. Astfel, în perioada 7-13 aprilie, la IªJ Dolj se vor rezolva cererile de înscriere nesoluþionate pânã la acea datã. Ca în fiecare an,
vor exista copii care, deºi nu împlinesc
ºase ani pânã la 31 august a.c., vor fi
înscriºi în clasa pregãtitoare. De capacitatea de lucru a acestora se vor ocupa specialiºtii din cadrul Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj, aceºtia din urmã fiind cei
care vor da avizul. Evaluãrile în cauzã
se vor face începând de azi pânã pe 14
martie a.c.

ACTUALITATE
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

U

O ºansã adevãratã pentru
copiii ”nimãnui”

n reportaj din presa craioveanã a
ultimelor zile m-a determinat sã
scriu aceste rânduri. Din nou, în
Craiova, ca de altfel în întreaga þarã, pe
tinerii din orfelinate care împlinesc 18 ani
ºi care sunt nevoiþi, conform legii, sã pãrãseascã instituþiile de ocrotire (aºa numita revocare), îi regãsim pe strãzi. Cerºind. Fãrã speranþã ºi fãrã viitor.
Deºi legile s-au mai schimbat în favoarea acestor oameni, problema lor rãmâne
NEREZOLVATÃ. Nu este normal ca,
dupã pãrãsirea sistemului pentru defavorizaþi, aceºti oameni sã devinã ºi mai defavorizaþi. Sentimentul politicii ”jumãtãþilor de mãsurã” devine inevitabil. Dominã nefericit peste toatã aceastã tristã poveste.
Apreciez eforturile ºi iniþiativele pe care
instituþiile locale, Consiliul Judeþean, Direcþia pentru Protecþia Copilului, le fac
pentru a mai obloji PROVIZORIU soarta
acestor tineri. Dar nu cu soluþii de tip ”sã
stingem incendiul” se rezolvã aceastã problemã.
Este nevoie de o lege clarã care sã o
rezolve DURABIL. Ca parlamentar de
Dolj ºi vicepreºedinte al Comisiei pentru
egalitate de ºanse, voi cãuta sã iniþiez ºi
sã susþin orice proiect de lege care REZOLVÃ aceastã problemã. Nu parþial. Nu
temporar. Ci pentru totdeauna.
A lãsa lucrurile neschimbate ar însemna sã acceptãm realitatea durã, aceea cã
instituþii ale statului român produc cerºetori, oameni ai strãzii. Ceea ce este INACCEPTABIL.
Voi propune câteva mãsuri concrete
pentru legislaþia cu incidenþã asupra vieþii acestor tineri. Pornind de la ideea cã ºi
aceºti copii cu pãrinþi ”neºtiuþi” sunt copiii acestui judeþ, copiii acestui stat. Un
stat care are obligaþia, de facto, nu doar
de jure, de a se îngriji de soarta lor.
În primul rând, trebuie rezolvatã problema locuirii pentru aceºti tineri. Locuinþa este condiþia esenþialã pentru inserþia socialã a acestor oameni. Existã o
prevedere legalã referitoare la obligaþii
ale CJ-urilor privind alocarea unor fonduri (puþine) în baza unei liste de prioritãþi (pãi, toþi care pleacã din aceste instituþii ºi ajung pe strãzi sunt prioritãþi!!).
Nu e suficient.
În mediul urban, sunt blocuri neterminate ºi a cãror perspectivã de finalizare
este blocatã din varii motive. De asemenea, sunt locuinþe pãrãsite/dezafectate
care ar putea fi repuse în circuitul locativ.

ªi consiliile locale ar trebui sã aibã dreptul legal de a prelua/cumpãra aceste construcþii. Ele ar putea fi finalizate ºi încredinþate cu titlu de folosinþã gratuitã pentru o perioadã de 3-4 ani tuturor acestor
tineri pânã vor avea posibilitatea achitãrii unei chirii modice.
De asemenea, în mediul rural din România sunt mii de locuinþe pãrãsite sau
aparþinând unor persoane care au decedat sau au plecat definitiv în strãinãtate.
Ele pot fi preluate/cumpãrate de primãriile pe raza cãrora se aflã ºi acordate cu
titlu de folosinþã gratuitã ºi acestor persoane. Existã un proiect în dezbaterea
comisiei din care fac parte, ”Case sociale
în mediul rural”, care prevede acest lucru, proiect pe care îl susþin.
Avem scris în atâtea legi cã ”pentru prevenirea ºi combaterea sãrãciei ºi a riscului de excluziune socialã, prin politicile
publice iniþiate, statul asigurã accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale cum ar fi dreptul la locuinþã”.
Pãi, sã învãþãm odatã sã respectãm ceea
ce scriem în ele.
Dincolo de aceastã mãsurã prioritarã,
sunt alte mãsuri pe care eu le vãd ca fiind
absolut necesare de adoptat.
Obligativitatea pentru Direcþiile Generale de Asistenþã ºi Protecþie Socialã a
Copilului de formare ºi consiliere vocaþionalã pentru aceºti tineri, încã din timpul
prezenþei lor în centrele de ocrotire. La
pachet cu salarizarea corespunzãtoare a
celor care se ocupã zi de zi de aceºtia.
Integrarea tinerilor pe piaþa muncii de
la vârsta de 16 ani, în timp ce sunt în sistemul de protecþie instituþionalizat. Îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã în centre
(mãrirea alocaþiei conform programei).
Internalizarea metodelor moderne privind cunoaºterea ºi dezvoltarea personalã a persoanelor instituþionalizate. Realizarea din timp a unor planuri personalizate pentru fiecare dintre ei, astfel încât,
la 18 ani, sã ºtie exact pe ce drum trebuie
sã meargã.
O mai mare vizibilitate în rândul centrelor de plasament a târgurilor de joburi
pentru tinerii ce urmeazã sã pãrãseascã
sistemul. Sunt doar câteva mãsuri obligatorii. Mã voi gândi ºi la altele.
Nu mai vreau sã vãd ºtiri despre tineri
care considerã ”acasã” ca fiind patru cartoane înghesuite sub scara unui bloc. Sunt
conºtient însã cã acest lucru se va întâmpla doar atunci când nu vor mai exista
aceste realitãþi care sã le genereze.
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ACTUALITATE

A

dministraþia Bazinalã de
Apã Olt, instituþie publicã, cu sediul în Rm.
Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6,
jud. Vâlcea, organizeazã concurs pentru ocuparea postului
vacant corespunzãtor funcþiei
contractuale de execuþie pe perioadã nedeterminatã de inginer în cadrul Biroului Promovare Investiþii - Urmãrire Investiþii.
Condiþii de participare la concurs:
1. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale
prevãzute de art.3 din Regulamentul-Cadru aprobat prin HG
286/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
2. Condiþii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de
inginer – specializarea construcþii hidrotehnice, îmbunãtãþiri funciare, energeticã;
- minimum 5 ani vechime în
domeniul execuþiei sau promovãrii ºi urmãririi realizãrii lucrãrilor de investiþii, presupunând
cunoºtinþe aprofundate în una

Anunþ
Anunþ
ABA Olt
Olt
ABA
sau mai multe din urmãtoarele
activitãþi:
z analiza documentaþiilor
tehnico - economice pentru autorizarea ºi execuþia lucrãrilor;
z conducerea ºi verificarea
execuþiei lucrãrilor de construcþii;
z urmãrirea realizãrii lucrãrilor ºi îndeplinirea exigenþelor
de calitate impuse prin proiectul tehnic ºi caietele de sarcini.
Concursul se va desfãºura la
sediul Administraþiei Bazinale
de Apã Olt din str. Remus Bellu nr.6 , Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, dupã cum urmeazã:
- 16.03.2017 ora 10:00 - proba scrisã;
- 21.03.2017 ora 10:00 - interviu.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
08.03.2017 (inclusiv), la sediul
Administraþiei Bazinale de Apã
Olt.
Informaþii suplimentare sunt
afiºate pe site-ul instituþiei ºi la
sediul instituþiei, relaþii la
Tel.: 0250.739.881 int.118
sau 119.

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.

Publicitate

Publicitate

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
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Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

„Nunta însângeratã”, 13
premierã la Teatrul
Naþional Craiova
CULTURÃ

Giurgiu. Persoanele care nu vor
ajunge la premiera din data de 26
februarie a.c., vor mai avea ocazia sã vadã aceastã piesã de teatru pe parcursul lunii martie a.c.,
când vor fi puse în scenã alte patru reprezentaþii.

Reprezentanþii Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
sunt pe ultima sutã de metri cu pregãtirile pentru
punerea în scenã a uneia dintre cele mai interesante producþii. Piesa de teatru „Nunta însângeratã”, de Federico Garcia Lorca, va avea premiera
duminicã, 26 februarie a.c., ora 19.00, în Sala
„Amza Pellea”. Dupã premierã, vor avea loc alte
patru reprezentaþii ale piesei, pe parcursul lunii
martie.
de Octavia Hantea

P

Atelierul de creaþie dedicat zilei
de Dragobete, la Muzeul Olteniei

otrivit regizorului Andrei Mãjeri, piesa de
teatru „Nunta însângeratã” este un spectacol amplu, cu
muzicã ºi actori foarte buni. „Despre piesa ce va avea premiera duminicã, vã pot spune cã este un
spectacol amplu, un spectacol dedicat Mirelei Cioabã. Sper sã fie
bine primitã de cãtre public. Vorbesc despre o muzicã bunã, despre actori foarte buni, un text dificil, dar atractiv. Sunt 16 actori
care vor avea grijã ca publicul sã
primeascã întocmai mesajul”, a
spus Mãjeri. Scenografia este realizatã de Irina Chirilã, iar de coregrafie rãspunde artista Flavia

Tudor Gheorghe
revine
la Craiova
Pe lângã producþiile ce þin de
partea teatralã, reprezentanþii
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” le pregãtesc craiovenilor ºi
spectacole muzicale. Astfel, în
zilele de 8 ºi 9 martie a.c., la orele
19.00, pe scena teatrului din Bãnie va urca maestrul Tudor
Gheorghe, cu spectacolul „Îndrãgostiþi Fãrã Noroc”. Pentru
întâia oarã, întrucât ºi-a propus
sã atragã tot mai mulþi tineri,
Tudor Gheorghe ºi Marius Hristescu, orchestrator ºi dirijor, au
ales sã combine sunetul flautului cu cel al chitarei.

Secþia de ªtiinþele
naturii, din cadrul
Muzeului Olteniei
Craiova, organizeazã
joi - 23 februarie
2017, începând cu
ora 17.00, în cadrul
proiectului cultural
„Bios Art”, atelierul
de educaþie animalierã plasticã „Dragobetele - logodiciul
pãsãrilor”.

O

rganizatorii evenimentului, muzeograf
drd. Lila Gima (Muzeul Olteniei Craiova) ºi Ecaterina Bogdan (profesor învãþãmânt primar în cadrul Colegiului Naþional „ Carol I”), vor
realiza împreunã cu elevii de
la clasa pregãtitoare „C” felicitãri ºi obiecte hand-made cu
tematicã specificã lumii animale, pentru a le dãrui persoanelor dragi.
În cadrul evenimentului cultural, va fi realizatã o prezentare multimedia însoþitã de un
dialog interactiv despre ritualul de „logodici” al pãsãrilor.
www.indiscret.ro
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P

ãrinþii îºi pot aduce copiii la proteste, atâta
timp cât manifestaþiile publice sunt paºnice ºi se
desfãºoarã în condiþiile legii.
Aceasta este concluzia la care
putem ajunge pe fondul prevederilor legale din legislaþia
ce priveºte adunãrile publice
ºi din cea cu privire la drepturile copilului, în contextul în
care, în ultimele zile, au fost
înregistrare la autoritãþile de
protecþie a copilului câteva
zeci de reclamaþii cu privire la
participarea celor mici la protestele din Piaþa Victoriei ºi nu
numai.
Din perspectiva legii, copiii au voie sã participe la proteste. În primul rând, Legea nr.
60/1991 privind organizarea ºi
desfãºurarea adunãrilor publice, unul dintre principalele
acte normative care ar fi putut
sã prevadã vreo interdicþie
pentru copiii sub o anumitã
vârstã, nu prevede nimic în
acest sens. Apoi, Legea nr.
272/2004 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor copilului nu se referã la participarea în sine a copiilor la adunãrile publice.
Ceea ce prevede însã aceastã lege este cã „copiii nu pot
fi folosiþi sau expuºi de cãtre
pãrinþi, reprezentanþi legali,
alte persoane responsabile de
creºterea ºi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca
furnizori de servicii sociale,
instituþii publice sau private,
în scopul de a obþine avantaje personale/instituþionale sau
de a influenþa deciziile autoritãþilor publice”. Pentru asta,
pãrintele sau altã persoanã

JURIDICA
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Este ilegal
ilegal sau
sau nu
nu
Este
sã
sã mergem
mergem cu
cu copiii
copiii la
la proteste?
proteste?

pot fi folosiþi în scopuri politice, cã nu pot fi forþaþi sã ia
parte la protestele violente ºi
la acþiunile politice conduse de
anumite entitãþi dintr-un stat.
Desigur, aceste atenþionãri din
partea UNICEF sunt fãcute pe
fondul violenþelor din anumite state, precum Bangladesh
ori Egipt, din ultimii ani.
Fireºte cã nu putem vorbi
despre puterea de a înþelege
anumite chestiuni de naturã
politicã, juridicã, economicã
º.a.m.d. a unui preºcolar, pentru cã ar fi absurd. Dar pãrinþii sunt datori sã le explice copiilor ceea ce se întâmplã, întrun mod corespunzãtor cu vârsta ºi cu puterea lor de a înþelege lucrurile respective.

Concluzii
responsabilã ar putea primi o
amendã între 5.000 ºi 10.000
de lei.

Cine poate investiga
În contextul acestei prevederi legale, potrivit mediafax.ro, la Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Copilului
(ANPC) s-au înregistrat în ultimele zile zeci de reclamanþii
– cele mai multe anonime – cu
privire la prezenþa copiilor la
protestele din Piaþa Victoriei ºi
nu numai. Potrivit sursei citate
însã, ANPC nu are calitatea de
a deschide vreo investigaþie,
singurele în mãsurã fiind organele de poliþie. Totuºi, ca sã
susþii cã un copil este folosit de
cãtre responsabilul sãu pentru
ca acesta din urmã sã obþinã
niºte avantaje pentru sine sau
pentru a îndupleca autoritãþile

publice, trebuie sã demonstrezi, înainte de orice, cã
aceasta a fost intenþia pãrintelui („în scopul de a obþine”). În
ce mãsurã poate fi considerat
cã un copil sau 100 au înduplecat o autoritate sã ia o poziþie,
atunci când vorbim despre o
manifestaþie publicã la care sau strâns câteva mii, zeci de mii
sau sute de mii de persoane? Ar
fi dificil de demonstrat.
De asemenea, nu trebuie sã
uitãm cã pânã ºi copiii au dreptul la exprimare, recunoscut ºi
de Constituþie ºi de Legea nr.
272/2004, precum ºi de acte
normative internaþionale: cel
mai bun exemplu este Convenþia Naþiunilor Unite cu privire
la drepturile copilului, care le
recunoaºte celor mici nu doar
libertatea de exprimare, ci ºi libertatea de participa la întru-

niri paºnice, care nu încalcã
drepturile altora. „Exercitarea
acestor drepturi nu poate fi îngrãditã decât de restricþiile prevãzute în mod expres de lege
ºi care sunt necesare într-o societate democraticã, în interesul securitãþii naþionale, al siguranþei sau ordinii publice ori
pentru a proteja sãnãtatea publicã sau bunele moravuri ori
pentru a proteja drepturile ºi
libertãþile altora”, se prevede în
Convenþie.

Participarea forþatã
Ceea ce interzice Convenþia
este participarea forþatã a copiilor la astfel de manifestaþii. Fondul Internaþional pentru Urgenþe
ale Copiilor al Naþiunilor Unite
(UNICEF) atrage în nenumãrate rânduri atenþia cã cei mici nu

Aºadar, prezenþa în sine a
unui copil la o manifestaþie de
stradã paºnicã, prin care se
încearcã transmiterea unui
mesaj sau se manifestã o opoziþie, nu este interzisã în sine
prin prevederile noastre legale. Atâta timp cât protestul este
legal, non-violent ºi se desfãºoarã cu respectarea Legii nr.
60/1991, atunci prezenþei copiilor la un astfel de protest nu
i se opune practic nicio interdicþie legalã nici la nivel naþional, nici la nivel internaþional. Cu alte cuvinte, singura
chestiune care ar putea ridica
probleme ºi cu privire la prezenþa copiilor (ºi a oricui altcuiva) la un protest este tocmai legalitatea în care se desfãºoarã acesta.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc

SC APAVIL SA, activitate în sãptãmâna 13 - 17 februarie 2017
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în sãptãmâna 13 - 17 februarie
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 Cerna nr. 8, ªtirbei
Vodã nr. 216 ºi Buna Vestire.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 3 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strã22 - 28 februarie 2017

zile Cerna nr. 8, ªtirbei Vodã nr.
216 ºi Sãliºtea Nouã nr.18.
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, Petriºor, Nord, Sud ºi Centru;
- s-a reparat canalizarea pe
strada Antim Ivireanu nr.11;

- s-a montat ramã cu capac
carosabil în zona Ostroveni la
blocul A23, sc. D;
- s-au dezgheþat branºamente
pe str. Islazului ºi Calea lui Traian nr. 42;
- s-au continuat lucrãrile de
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-a igienizat ºi asigurat zona
de protecþie sanitarã staþii pompe Capela, Dealul Malului,

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 A9,
B12, PT2, PT 4, C32, A65, A66,
A14, A16, A33, 34/2, S2, C19);
- Nord (strãzile Decebal la
blocul S11 ºi Matei Basarab la
blocul N11);
- Traian (str. Mihai Viteazu la
blocul 22, Aleea Cocorilor la
blocul 23 ºi Iancu Pop intersecþie cu Nicolae Bãlcescu);
- Sud (Calea lui Traian nr.99
la ªcoala Generalã nr. 4, Liceul

Tehnologic „General Magheru”
ºi la Peco Rompetrol);
- Centru (strãzile Cerna la
blocul C1, Regina Maria la blocurile C6, S2, S3 ºi General Magheru la blocurile A, B, D,E);
- precum ºi pe strãzile Antim
Ivireanu nr.11, Maior V. Popescu la Gara CFR, Libertãþii la
blocurile A17, A18 ºi Râureni
nr. 288 la SC Albatros SRL.
120 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 120 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 6 documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Universitatea,
înfrângere
nemeritatã
cu Steaua
Universitatea Craiova a ratat ºansa de a
urca pe locul secund
al Ligii I, dar, mai
ales, de a face fericiþi miile de suporteri olteni sosiþi la
Severin pentru
derby-ul cu Steaua.
Înfrângerea în faþa
roº-albaºtrilor a fost
cu atât mai amarã cu
cât juveþii au controlat cea mai mare
parte a jocului.
de Valentin Zarea

P

artida a început excelent pentru olteni care
au reuºit sã înghesuie
Steaua în propria jumãtate de
teren. Fãrã a exagera cu nimic, alb-albaºtrii au reuºit la
Severin cea mai bunã primã
reprizã din acest campionat.
Din nefericire, bulgarul Zlatinski a ratat lovitura de pedeapsã din minutul 12, acordatã dupã ce Tamaº l-a faultat pe Ivan în suprafaþa de
pedeapsã. Contrar cursului
www.indiscret.ro

jocului, cei care au deschis scorul au fost steliºtii, printr-un ºut
de excepþie reuºit de Pintilii,
omul pe care Gigi Becali dorea
sã nu-l mai vadã în primul 11.
Golul roº-albaºtrilor nu i-a demoralizat însã pe elevii lui
Gheorghe Mulþescu, iar câteva
minute mai târziu acelaºi Tamaº
comite un nou fault în suprafaþa de pedeapsã, iar arbitrul Ovidiu Haþegan aratã pentru a doua
oarã punctul cu var. Zlatinski nu
mai rateazã ºi astfel la pauzã
scorul de pe tabelã era egal.
În repriza secundã, juveþii au
continuat sã atace, dar fãrã succes, iar meciul pãrea cã se va
încheia nedecis. Apoi a venit
faza din minutul 79 când, intrat
la pauzã, Gabriel Enache a reuºit sã înscrie dupã o centrare a
brazilianului William De Amorim. ªi astfel, CS „U“ Craiova Steaua s-a încheiat 1-2, iar oltenii rateazã ocazia de a trece
în faþa alb-roºiilor în clasament.
„Dupã una dintre cele mai bune
reprize, în care am pus la colþ
adversarul, în care am avut 4-5
ocazii sã ne distanþãm pe tabelã, am primit un gol împotriva
cursului jocului. Am dominat

Steaua categoric. Din nefericire, nu am reuºit sã profitãm
de ocaziile pe care ni le-am
creat. (...) Finalul de campionat este foarte greu, însã un
punct cu Dinamo ne asigurã
prezenþa în play-off“, a declarat Gheorghe Mulþescu, antrenorul CSU.

Am pierdut pe
teren, am câºtigat
în tribune!
În ciuda eºecului, partida
de la Severin a dovedit încã
o datã, dacã mai era cazul, cã
Universitatea este echipa cu
cei mai frumoºi suporteri din
acest campionat. Pe o vreme
deloc prietenoasã, ªtiinþa a
reuºit sã umple din nou stadionul, o performanþã rarisimã pentru Liga I. Suporterii
Craiovei au creat o atmosferã extraordinarã pe tot parcursul meciului, iar la începutul partidei au afiºat un
banner pe care stãtea scris:
„Numai stele cãzãtoare/Întrun fotbal care moare/Doar
iubirea alb-albastrã/A rãmas
sã strãluceascã“.

m crezut cã la Botºeni
a fost o mânãrealã pãsãreascã. Pãi cum sã te
batã Kuku?! Dupã 2-3 cu Steaua, de la Drobeta, se mai lumineazã de ziuã. Ca în legile lui
Murphy, ce-a început prost s-a
terminat ºi mai prost. În repriza secundã, Universitatea a cãzut, psihic sau fizic, nu conteazã, dar a cãzut. Gigi Mulþescu
ºi elevii sãi ºi-au dorit cu ardoare cele trei puncte în faþa
unuia dintre adversarii crocanþi, iar pentru asta s-au înarmat, inclusiv mediatic, pânã în
dinþi. Peste 15.000 de spectatori, care au þinut sã meargã la
pomul lãudat, i-au susþinut pe
craioveni ºi i-au bruiat continuu pe bucureºteni. Gigi Becali, cel ce a anunþat 11-le de
start ºi, practic, s-a amestecat
în nefãcutele lui Reghecampf,
poate fi mulþumit. Gigi l-a învins pe Gigi! Cu atât mai mult,
cu cât în 11-le de start al Stelei
a pãtruns, involuntar, cel de-al
12-lea jucãtor al CSU, iar numele sãu e Tamaº, uimit ºi el
de performanþa (”e pentru prima oarã”) nãscãtoare de penalty-uri. Douã! Primul, ratat de
Zlatinski, la 0-0, al doilea,
transformat, de acelaºi, la 0-1.
Astfel cã ”alb-albaºtrii” au
alergat în ambe rânduri dupã
egalare, dar le-a ieºit pe jumãtate. E lesne de înþeles ce li s-a
spus jucãtorilor pânã sã li se
punã ºi un eventual întãritor în
ciorbã. Exact ce a dezvãluit
Gigi Mulþescu în avanpremierã, anume cã bãieþii vor trage
cu dinþii ca pentru meciul vie-

þii lor, de parcã s-ar fi sfârºit
fotbalul. Dupã penalty-ul irosit de bulgar ºi deschiderea de
scor de cãtre Pintilii, cei care
au rupt plasele în amicale ºiau pierdut busola exact la prima ciocnire oficialã cu un adversar de care a mai rãmas numele, ºi acela schimbat. Cu 10 pe tabelã, dupã cadoul fãcut
de stâlpul depãºit al apãrãrii lui
Reghecampf, altfel ar fi decurs
ostilitãþile. Dar consolarea pãrinteascã a venit prin acelaºi
stereotip: ”au ratat ei jucãtori
mai mari”. Replica ar fi cã au
înscris ei jucãtori mai mici,
mult mai mulþi, dar cine sã
audã? ªi pentru cã Zlatinski
egal Zlatinski, descãpãþânatul
Tamaº l-a poftit din nou la
punctul cu var spre a-i drege
imaginea. Evaziv ºi confuz la
microfonul canalului TV care
a transmis partida, Mulþescu a
slobozit perle demne de arhiva
clubului: golurile adversarilor
au fost stupide, iar ”la Dinamo
mergem sã luãm un punct”.
Aici a vorbit ”câinele” din gât
ºi, dacã îºi propune sã bifeze o
nouã înfrângere, a treia consecutivã, sigur ºi singur va demola ce-a construit. CSU Craiova
nu prea are cum sã rateze playoff-ul. Lotul, fãrã experienþã
europeanã, e capabil totuºi sã
punã piedicã oricãrui adversar
din competiþia internã. Existã
viaþã ºi dupã înfrângeri. Un cunoscut actor declara cã mai
mult a avut de învãþat de la personajele negative decât de la
Fãt-Frumos. Briceag, ascutete, bãiete!

Clinica
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veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
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0744.354.686
0744.354.686
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“M-ai învins, Gigi!”
Semneazã Gigi

Centrul comercial Oltenia Sucpi, Amãnuntae 12
locul ideal pentru cumpãrãturi în pagin
Indiscreþii
CJ Vâlcea anunþã un proiect care va
de Vâlcea
rezolva problema deºeurilor menajere

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Dupã alegeri
musai democratice, legandarul
Lovin îl va lãsa
prinþ moºtenitor
pe...
Se aude cã „legendarul”
Dumitru Lovin se va retrage de la conducerea ALDE
Vâlcea, lãsându-l prinþ moºtenitor, dupã niºte alegeri,
evident democratice, pe mai
tânãrul Adrian Buºu. Care
va avea, în sfârºit, posibilitatea sã-ºi demonstreze calitãþile de lider; pe care unii
spun cã nu prea le are din
pricinã cã e cam boem. Asta
ca sã nu se spunã ”comod”.

Ceva intim!
Domnule, recent a fost
redeschis celebrul cinematograf din Bãile Govora,
fost cazino, clãdire construitã la începutul secolului 20
dupã proiectul primei femei-arhitect Virginia Haret.
Pe cine a invitat la inaugurare primarul Mihai Mateescu? Pe nimeni, a fost „ceva
intim”. Hm! Aºa se întâmplã când ai impresia cã ai
venit cu oraºul de acasã.

P

þie a eºuat, a devenit deja un
chilipir.

e fondul trimiterii României în judecatã de
cãtre Comisia Europeanã din cauzã cã nu a închis ºi
reabilitat 68 de depozite ilegale de deºeuri, Consiliul Judeþean Vâlcea a anunþat un proiect de finanþare menit sã rezolve astfel de probleme.
„Marþi, 21 februarie a.c.,
Consiliul Judeþean Vâlcea, titular al proiectului Sistem de
Management Integrat al Deºeurilor Solide în Judeþul Vâlcea, a depus la sediul Autoritãþii de Management pentru
Programul Operaþional Infrastructurã Mare din Bucureºti,
documentaþia aferentã fazei a

Buºu ameninþã
cu ruperea
alianþei din
motive… medicale
Cã veni vorba. Spun unii
cã Buºu, care este ºi vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Vâlcea, ameninþã cu
ruperea alianþei cu PSD în
cazul în care doctorul Ponoran va fi schimbat din funcþia de director al Spitalului
Judeþean. Mãi, sã fie! Chiar
aºa?

II-a a proiectului menþionat.
Aflat în implementare începând cu 15 noiembrie 2013,
proiectul Sistem de Management Integrat al Deºeurilor
Solide în Judeþul Vâlcea ºi-a
propus rezolvarea problemelor
privind gestionarea deºeurilor
menajere, la nivelul judeþului
Vâlcea. Prin faza I a proiectului, derulatã prin Programul
Operaþional Sectorial de Mediu 2007-2013, s-a realizat închiderea obligatorie a celor
douã depozite neconforme de
la Drãgãºani ºi Cãlimãneºti ºi
au fost achiziþionaþi recipienþi
de colectare a deºeurilor, prin
care s-a asigurat atingerea þin-

telor din domeniul gestionãrii
deºeurilor pentru anul 2013”,
se precizeazã într-un comunicat de presã.
„Obþinerea acestei finanþãri
ne ajutã sã rezolvãm toate problemele cu care ne confruntãm
în gestionarea deºeurilor menajere la nivelul judeþului, probleme care nu au putut fi soluþionate în faza I a acestui proiect”,
a declarat Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.
Una dintre marile probleme
ale judeþului Vâlcea în materie
de deºeuri menajere este depozitul de la Mãldãreºti.
(Marielena Popa)

Ce aºteaptã
Florian Marin?
Unii se întreabã ce aºteaptã Florian Marin (foto), liniºtit, la PSD Vâlcea. Cicã
funcþia de prefect. Se aude
cã fiica sa ar fi logoditã cu
tânãrul deputat PSD ªtefan
Ovidiu Popa, a cãrui sorã
este prietena lui Lucian Rãdulescu, preºedintele Organizaþiei de Tineret a PSD
Vâlcea ºi frate al liderului
judeþean Constantin Rãdulescu. Aºa, da!

Ãla micu
al ãluia mare

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A
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Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
Pensiunea Siva 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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Se aude cã odrasla unui
parlamentar vâlcean, sprijinitã din umbrã de „tati”,
care este maestru în ce priveºte afacerile cu spaþii închiriate, ar fi pus ochii pe
Baza de agrement Oltchim
de la Fedeleºoiu. O clãdire
din patrimoniul bazei scoasã la licitaþie de Direcþia Finanþelor Publice Vâlcea, iar
preþul, dupã ce prima licita-

