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Protecþia Civilã - opt
decenii sub semnul
datoriei faþã de comunitate
„Ziua Protecþiei Civile reprezintã un prilej onorant pentru a
celebra o instituþie cu o bogatã
tradiþie, o instituþie a curajului
ºi a responsabilitãþii, dar ºi o
misiune nobilã ce le impune tuturor celor care o îmbrãþiºeazã
- dincolo de bunã pregãtire vocaþie ºi abnegaþie. Dumneavoastrã, colectivul de profesioniºti veritabili din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã «Oltenia», sunteþi continuatorii unui parcurs care a
început în urmã cu mai bine de
opt decenii ºi care a stat, încã
de la început, sub semnul datoriei faþã de comunitate, faþã de
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siguranþa semenilor. Doresc sã
vã asigur de întregul nostru respect pentru rolul extrem de important pe care îl îndepliniþi, atât
zi de zi, informând ºi pregãtind
populaþia, cât ºi în momentele
critice în care sunteþi chemaþi sã
acþionaþi pentru salvarea vieþilor. Acesta este ºi motivul pentru care Consiliul Judeþean Dolj
a urmãrit în permanenþã sã vã
fie un partener deschis, iar investiþiile care s-au materializat
în ultimii ani, precum ºi iniþiativele pentru perioada urmãtoare aratã cã gestionarea situaþiilor de urgenþã a fost ºi rãmâne
o prioritate. La ceas aniversar,

vã rog sã primiþi sincerele noastre felicitãri ºi expresia deplinei
aprecieri pentru rezultatele obþinute de-a lungul timpului, repere care ne relevã dimensiunea
activitãþii remarcabile depuse de
o echipã bine sudatã, care se
bucurã de un management cu
adevãrat performant.
Cu ocazia Zilei Protecþiei Civile din România, îmi revine
onoarea de a adresa tuturor cadrelor Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã «Oltenia»
calde urãri de sãnãtate, putere
de muncã ºi mult succes, pentru a duce la bun sfârºit fiecare
misiune încredinþatã“.

Unitãþi spitaliceºti private ce oferã servicii de
calitate, farmacii în aproape toate localitãþile
Doljului, îngrijire la domiciliu pentru 1.600 de
persoane ºi aproape 9.000 de decizii pentru
dispozitive medicale, toate acestea rezultã
dintr-un raport întocmit de Casa de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj pentru anul 2016. Potrivit
preºedintei CAS Dolj, Mihaela Luci ªtefan,
instituþia nu se confruntã la ora actualã cu
nicio problemã, semn cã asigurãrile de sãnãtate merg ca unse în judeþul Dolj.
de Octavia Hantea

R

aportul de activitate
al Casei de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj,
aferent anului 2016, aratã
faptul cã în judeþul nostru
funcþioneazã 38 de spitale.
Pe lângã cele de stat, în relaþie contractualã cu CAS Dolj
se aflã ºi unitãþile sanitare
private. Acestea din urmã
acoperã toatã gama de servicii medicale. „În anul 2016
la nivelul CAS Dolj s-au derulat 38 de contracte de furnizare de servicii medicale în
asistenþã medicalã spitaliceascã, din care 26 de unitãþi
sanitare sunt private ºi furnizeazã urmãtoarele tipuri de
servicii: în regim de spitalizare continuã – recuperare,
medicina fizicã ºi balneologie, obstetricã- ginecologie,
neonatologie; în regim de
spitalizare de zi: endocrinologie, obstetricã-ginecologie,
medicina internã, diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice, oncologie medicalã, cardiologie, neurologie, ORL,
gastroenterologie, pediatrie,
dermatologie, chirurgie oralã ºi maxilo-facialã, recuperare, medicina fizicã ºi balneologie”, a precizat preºedintele CAS Dolj, Mihaela
Luci ªtefan.

Doljenii nu duc lipsã nici de
farmacii. Fie cã stau la oraº, fie
cã locuiesc în sat, aceºtia îºi pot
procura medicamente chiar din
localitatea de domiciliu sau din
zone nu foarte îndepãrtate. „În
anul 2016, decontarea consumului de medicamente s-a efectuat la nivel realizat, dar cu încadrare în creditele de angajament alocate anual cu aceastã
destinaþie. În judeþul Dolj nu
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existã zone descoperite din
punct de vedere al asigurãrii
accesului la medicamente cu
ºi fãrã contribuþie personalã”,
a completat ªtefan. Dintre cei
155 de furnizori de medicamente aflaþi în relaþie contractualã cu CAS Dolj, 112
sunt în mediul urban (cu 155
de farmacii) ºi 43 sunt în mediul rural (cu 178 de farmacii
ºi 25 de oficii locale de distribuþie). În ceea ce priveºte
îngrijirea la domiciliu a doljenilor, la Casa de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj au fost înregistrate, anul trecut, un numãr
de 1.640 cereri, dintre care
1.600 au fost aprobate, fiind
emise decizii pentru ele ºi 40
au fost respinse. „Casa de
Asigurãri de Sãnãtate analizeazã cererea ºi recomandarea fãcutã de cãtre medicul de
specialitate, într-un interval
de douã zile lucrãtoare de la
data depunerii, iar cererea
este aprobatã în limita sumei
prevãzute pentru aceastã destinaþie. La analiza cererilor ºi
recomandãrilor primite, Casa
de Asigurãri de Sãnãtate va
lua în considerare numãrul de
zile de îngrijiri medicale la
domiciliu de care a beneficiat
asiguratul în ultimele 11 luni.
Scopul îngrijirilor la domiciliu este sã ofere îngrijiri de
cea mai bunã calitate pacienþilor cu boli cronice, ameninþãtoare de viaþã, incurabile”,
a explicat preºedintele CAS
Dolj.
În anul 2016, nu au fost
probleme nici cu dispozitivele medicale. Astfel, cei 46 de
furnizori, dintre care 14 din
Craiova, au avut grijã sã îºi
respecte termenii contractuali, CAS Dolj emiþând
aproape 9.000 de decizii pentru dispozitive medicale. „În
anul 2016, au fost emise un
numãr de 8.942 decizii pentru dispozitive medicale, dintre care: 1.751 au fost decizii
pentru dispozitive pentru protezare stomii, 2.169 decizii
echipamente pentru oxigenoterapie, 147 decizii proteze
pentru membrul inferior, 867
decizii dispozitive pentru incontinenþã urinarã, 1.188 proteze auditive, 44 decizii protezã externã de sân, 62 decizii pentru deficienþe vizuale,
celelalte decizii s-au eliberat
pentru dispozitive de staticã
ºi mers”, a conchis Mihaela
ªtefan. Dispozitivele medicale destinate recuperãrii unor
deficienþe organice sau fiziologice se acordã pentru o perioadã determinatã sau nedeterminatã, în baza prescripþiei
medicale eliberate de medicul
de specialitate.
www.indiscret.ro
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Primãria Craiova intrã
iar în hora reabilitãrii
termice
Edilii i-au con
vocat pe şef
ii asociaţiilor de
conv
şefii
pr
oprie
ent cu noutăţile
proprie
opriettari să-i pună la cur
curent
în domeniu

Municipalitatea craioveanã vrea un nou lot de
blocuri de locuinþe reabilitate pe bani europeni,
încercând sã-i mobilizeze pe capii asociaþiilor
de proprietari în aºa fel, încât sã evite problemele întâmpinate în prima etapã a proiectului,
în care au intrat 21 de imobile din Craiova.
Edilii susþin cã, în noul format, finanþarea europeanã ar putea asigura categorii noi de cheltuieli ºi cã facilitãþile oferite de primãrie, prin
Direcþia de impozite ºi taxe, vor menþine contribuþia proprietarilor la cote suportabile.
de Nicuºor Fota

A

stfel, directorii municipalitãþii s-au strãduit sã
laude cât mai mult viitorul proiect de reabilitare termicã, derulat dupã reguli noi,
specifice exerciþiului financiar
2014-2020 al UE. Potrivit reprezentanilor primãriei, prin
programul susþinut din fonduri
UE vor fi suportate, ca ºi în trecut, reabilitarea termicã a faþadelor, cu polistiren sau panouri
termoizolante tip-sandvici, înlocuirea tâmplãriei de lemn cu cea
de tip termopan, dotatã, pe stil
nou, cu grile de aerisire pentru
eliminarea condensului, reabilitarea temicã a teraselor, precum ºi a planºeelor de la subsol. În plus, imobilele care vor
fi declarate eligibile pentru reabilitare termicã vor putea avea
parte ºi de sisteme de distribuire a agentului termic ºi a apei

calde pe orizontalã, cheltuielile
încadrându-se printre cele acceptate în noul exerciþiu financiar. Sunt finanþabile, în acelaºi
mod, reabilitarea sistemelor de
producere a agentului termic ºi
a apei calde menajere pentru
imobilele care beneficiazã de
centrale termice de bloc sau de
scarã. Tot printre cheltuielile
eligibile la finanþare UE se vor
încadra montarea de sisteme de
panouri solare pentru încãlzirea
apei, ori de panouri foto-voltaice pentru asigurarea energiei
electrice. De exemplu, cea necesarã iluminãrii spaþiilor comune.

Genoiu: Costuri...
relativ modeste
Viceprimarul Mihai Genoiu,
primar interimar în aceastã perioadã, a þinut sã-i asigure pe
reprezentanþii asociaþiilor de
proprietari cã, prin facilitãþile

acordate de municipalitate, care
permite plata contribuþiei proprietarilor, prin Direcþia de impozite ºi taxe, într-o perioadã de
pânã la zece ani, craiovenii îºi
vor putea permite costurile reabilitãrii. „Vrem sã continuãm
acest program, care, în ciuda
problemelor apãrute pe parcurs,
cred cã poate fi considerat un
succes. Am fost ºi am vãzut blocurile reabilitate ºi, pe lângã
faptul cã aratã incomparabil mai
bine, se simte diferenþa la facturile pe care le plãtesc proprietarii. Sperãm sã demarãm cât
mai repede o nouã etapã, cu mai
multe blocuri intrate în programul de reabilitare termicã ºi de
aceea apelãm ºi la sprijinul
dumneavoastrã. Nu sunt diferenþe foarte mari, faþã de exerciþiul financiar precedent, dar
sperãm sã evitãm problemele cu
care ne-am confruntat în trecut
ºi sã eliminãm timpii morþi. Este
un proiect fezabil, foarte bun ºi
foarte eficient, iar beneficiarii
actuali au înregistrat economii
de minimu 40 la sutã la încãlzire. Costurile nu sunt foarte mari,
practic, prin facilitãþile pe care
le asigurã primãria, e vorba de
câteva zeci de lei pe lunã de
suportat pe apartament. O familie care are un apartament cu 2
– 3 camere poate sã susþinã o
asemenea sumã relativ modestã”, a spus Genoiu.

Reabilitarea
termicã, misiune
imposibilã
fãrã autorizaþie
de construire

Finanþarea europeanã reprezintã 60 la sutã din valoarea reabilitãrii termice a imobilelor,
restul de 40 la sutã urmând a fi
acoperit prin contribuþia Primãriei Craiova – 15 la sutã, respectiv a proprietarilor – 25 la sutã.
De menþionat însã cã procentele
prezentate mai sus au în vedere
apartamentele deþinute de persoane fizice ºi nu se aplicã spaþiilor comerciale de la parterul
blocurilor ºi nici apartamentelor
aflate în proprietatea persoanelor juridice. În cazul acestora,
proprietarii asigurã cheltuielile
necesare reabilitãrii în proporþie
de sutã la sutã. Reprezentanþii
municipalitãþii au þinut sã transmitã ºi tipul de imobile care intrã automat pe „lista neagrã”, cu
ºanse minime de a primi finanþare pentru reabilitarea termicã.
Printre acestea se numãrã imobilele care necesitã consolidãri,
cele încadrate în categoriile I ºi
II de risc seismic, precum ºi cele
clasate sau în curs de clasare ca
monumente istorice. Alte categorii de blocuri excluse sunt cele
care deþin ºarpante sau balcoane
realizate la parter fãrã autorizaþii de construire.
1 - 7 martie 2017

CJ
Vâlcea
va
angaja
4
mediatori romi pentru
a aplana scandalurile de la UPU
ADMINISTRAÞIE

semnalat adesea. Mã refer la
scandalurile ºi abuzurile la care
sunt supuºi medicii de la Unitatea de Primiri Urgenþe, dar ºi
personalul de pazã care a fost
pus adesea în dificultate. Se
întâmplã niºte lucruri extrem de
grave în anumite momente ale
zilei, când Unitatea de Primiri
Urgenþe este realmente atacatã.

Intenþionãm ca, în afarã de paza
care trebuie asiguratã, sã înfiinþãm douã posturi de mediator
pentru cetãþeni de etnie romã,
care sã fie tot timpul prezenþi la
UPU. Poate aºa vom reuºi sã
aplanãm conflictele care, din
pãcate, sunt destul de dese ºi
regretabile ” – a spus preºedintele CJ Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea: Primãria
schimbã criteriile pentru
repartizarea locuinþelor ANL

de Marielena Popa

P

Secþia Unitãþi Primiri Urgenþe (UPU) a Spitalului
Judeþean de Urgenþã din Râmnicu Vâlcea este
asaltatã frecvent de cetãþeni de etnie romã,
care perturbã activitatea cadrelor sanitare ºi
provoacã panicã printre pacienþi. Pentru atenuarea fenomenului, Consiliul Judeþean Vâlcea
va angaja doi mediatori romi care sã-i tempereze pe scandalagii.

„Pânã ºi un batalion
ar putea face faþã cu
greu”
„Problema pazei de la Spita-

de Marielena Popa

S

lul Judeþean Vâlcea este una
extrem de grea. Cred cã dacã am
aduce acolo un batalion, dotat
cu echipamente diverse, greu ar
putea împiedica ceea ce a fost

chimbarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Râmnicu Vâlcea, survine ca urmare
a faptului cã o parte dintre solicitanþii înscriºi pe lista de
prioritãþi sunt angajaþi ai societãþii Faurecia România SRL.
Societatea ºi-a mutat punctul
de lucru în localitatea Budeºti,
situaþie în care aceºtia ar pierde dreptul de repartizare a unei
locuinþe, câºtigat dupã o lungã perioadã de aºteptare.

Ca urmare, în ºedinþa ordinarã a CL Râmnicu Vâlcea din
28 februarie a.c., executivul
primãriei a propus consilierilor modificarea regulamentului cu urmãtorul text: „Titularul cererii de locuinþe trebuie
sã îºi desfãºoare activitatea în
Râmnicu Vâlcea sau pe platforme industriale situate în localitãþile limitrofe acestuia, aºa
cum sunt prevãzute în documentaþiile de urbanism ale
acestor localitãþi. Solicitanþii
care îºi desfãºoarã activitatea
în afara municipiului Râmnicu Vâlcea trebuie sã facã dovada cã au domiciliul stabil de
cel puþin un an în aceastã localitate”.

Publicitate

reºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a
declarat, luni, în cadrul ºedinþei ordinare, cã în condiþiile în
care nici paza nu mai poate
face faþã, aceastã stare de fapt
devine o problemã gravã a spitalului ºi cã pentru atenuarea
fenomenului este necesarã angajarea unor mediatori romi în
cadrul UPU.

Primãria Râmnicu Vâlcea schimbã criteriile
de prioritate pentru repartizarea locuinþelor
ANL, oferind astfel o ºansã ºi tinerilor care
lucreazã pe platforme industriale situate în
localitãþile limitrofe municipiului. Pentru a
primi astfel de locuinþe, solicitanþii trebuie sã
facã ºi dovada faptului cã au domiciliul stabil
de peste un an în Râmnicu Vâlcea.
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Vâlcea: Demersuri pentru
pensionarea anticipatã
a locuitorilor zonelor poluate

de Marielena Popa

În 2016, proiectul
a eºuat

P

arlamentarul liberal a
declarat cã a depus la
Comisia pentru muncã
ºi protecþie socialã din Camera Deputaþilor un amendament
prin care se prevede includerea municipiului Râmnicu-Vâlcea în propunerea legislativã ce
doreºte sã acorde facilitatea de
pensionare anticipatã cu 2 ani,
fãrã penalizare, cetãþenilor care
au locuit cel puþin 30 de ani în
oraºe, sau pe o razã de 8 km în
jurul acestora, afectate de poluare în urma funcþionãrii unor
combinate care au afectat mediul cu substanþe nocive ºi chimice. „Contrar informaþiilor
vehiculate în mass-media vâlceanã în anul 2016 conform cãrora, în urma demersurilor fostului senator Laurenþiu Coca,
cetãþenii din municipiul Râmnicu-Vâlcea s-ar putea pensiona anticipat cu 2 ani fãrã niciun fel de penalizare, proiectul
de Lege pentru modificarea
www.indiscret.ro

Cristian Buican
art.65 alin.(5) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, a ajuns
la Camera Deputaþilor fãrã
aceastã prevedere. Acest lucru
s-a întâmplat din cauza faptului cã proiectul de Lege menþionat a fost adoptat de Senat ca
urmare a depãºirii termenului
de adoptare, potrivit art. 75
alin. (2) teza a III-a din Constituþia României. Acest lucru
înseamnã cã acest proiect de
Lege a fost adoptat tacit, în forma propusã de iniþiatori, fãrã a
include ºi amendamentul adoptat în comisia sesizatã pe fond
susþinut de fostul senator Laurenþiu Coca ºi care includea ºi
municipiul Râmnicu-Vâlcea pe
lista oraºelor ale cãror cetãþeni
ar putea beneficia de pensionare anticipatã cu 2 ani fãrã penalizare(…) Pe cale de consecinþã am depus un amendament
la PL-x 87/2017, cu numãrul de
înregistrare 4e-7/217 din
20.02.2017, prin care am solicitat introducerea municipiului

Râmnicu-Vâlcea pe lista zonelor ce beneficiazã de aceastã
prevedere de pensionare anticipatã cu 2 ani, fãrã penalizare. „ a precizat Cristian Buican.

Buican face apel la deputaþii
PSD Vâlcea pentru a susþine
acest amendament, subliniind
cã deputatul social-democrat
Eugen Neaþã poate juca un rol
important în susþinerea acestui
amendament, deoarece este
membru al Comisiei de muncã
ºi protecþie socialã, comisie ce
trebuie sã discute aceastã propunere legislativã: „Fac, pe
aceastã cale, un apel la deputaþii PSD din judeþul Vâlcea pentru a susþine acest amendament
în vederea introducerii a municipiului Râmnicu-Vâlcea pe lis-

ta zonelor în care cetãþenii care
au locuit 30 de ani se pot pensiona anticipat, fãrã penalizare, ca
urmare a poluãrii la care au fost
supuºi în urma funcþionãrii unor
combinate ce foloseau substanþe
nocive ºi chimice. Subliniez
faptul cã Eugen Neaþã, deputat
PSD de Vâlcea, este membru în
Comisia de muncã ºi poate avea
un rol important în adoptarea
sau respingerea acestui amendament ºi la întocmirea unui
raport favorabil pentru acest
proiect de Lege. Sper cã cetãþenii din Râmnic sã înþeleagã cã
PSD are majoritate în Parlament
ºi cã oricâte demersuri aº face
eu, fãrã susþinerea celor lor nu
va trece nimic. Puteþi sã consideraþi cã acest amendament al
meu pentru cetãþenii din Râmnicu Vâlcea reprezintã primul
test important, vis-a-vis de implicarea ºi dorinþa de a face bine
locuitorilor din Vâlcea, a parlamentarilor PSD” a declarat, deputatul Buican.

Publicitate

„Deputatul PSD
Eugen Neaþã,
membru în Comisia
de muncã, poate
avea un rol
important în
adoptarea sau
respingerea acestui
amendament”

Deputatul Cristian
Buican (PNL) a anunþat cã a reluat un
demers al fostului
senator social-democrat Laurenþiu Coca,
referitor la pensionarea anticipatã cu 2 ani,
fãrã penalizare, a
cetãþenilor care au
locuit în zone afectate
de poluare. Amendamentul la Legea sistemului unitar de pensii
publice vizeazã municipiul Râmnicu Vâlcea.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu
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Aer de Slatina
n oltart nr.1 (17-18), februarie 2017, Dorin Popescu începe, dilematic, o
discuþie despre valorile culturale locale, ”dacã acest spaþiu
cultivã sau tolereazã mecanisme de regenerare a valorii”.
Pentru cei care nu ºtiu, oltart,
revistã trimestrialã de culturã,
apare (ghici…) în judeþul Olt,
la Slatina. Pânã la ”mecanismele” în cauzã, ”de regenerare a valorii”, în ce priveºte Slatina, Dorin Popescu amendeazã, pe drept, ofuscantul ”navem valori” ºi alege sã titreze ”Despre Ion Minulescu,
Eugen Ionescu ºi Alexandra
Gabriela Matei”. Odatã restabilite cuvenitele mecanisme
de regenerare a valorii, avându-i în spate pe Minulescu
(nãscut la Bucureºti) ºi Ionescu (nãscut, într-adevãr, la Slatina), iar în faþã licãrind Alexandra Gabriela Matei, aflãm
cã aceasta este elevã de ºcoalã
gimnazialã ºi ”a obþinut premiul I la nivelul 2 (de vârstã)
al celei de-a treia Olimpiade
Internaþionale de Lecturã, desfãºuratã, recent, la malul mãrii”. Acuma, sã fim rezonabili,
ºi Minulescu ºi Ionescu au stat
cu burta pe cãrþi, dar, pe deasupra, au ºi scris, o-ho! Dincoace de Barbu Paris Mumuleanu, evocat de Eminescu în
”Epigonii”, de Minulescu ºi
Ionescu, de Marin Mincu ºi
Dan Mutaºcu, de alþi scriitori
care urcã în timp, Slatina se
impune, cred, printr-un ”autor”
generic, oltart. Revista condusã de C. Voinescu a fãcut paºi
însemnaþi spre popularitate ºi

Î

recunoaºtere valoricã, iar ecourile se fac simþite pânã la Bucureºti, Iaºi, Târgu Mureº, Oradea, Cluj-Napoca etc. În competiþie cu multe reviste de tradiþie, fondate de personalitãþi
ale culturii române, oltart a
punctat la impresie artisticã.
Are parteneriate cu Familia,
Convorbiri literare, Tribuna,
Ramuri ºi continuã a ºi le ramifica. ”Este o schimbare incredibilã. Nu cã sunt eu în ea.
Dar se vede îngrijirea, ºtiinþa.
Sunteþi între cei mai buni. Vã
felicit. Se simte o direcþie, un
stil. Bravo, bravo, bravo. Îmi
tremurã inima de bucurie pentru izbânda dumneavoastrã”,
tasteazã Ion Potolea – poet,
prozator, teatrolog, din Târgu
Mureº.”Fãrã sã se simtã cineva lezat, voi acorda un titlu personal domnului Constantin
Voinescu, un premiu pentru cea
mai distinsã prezenþã pe reþeaua mea de prieteni, o prezenþã
competentã, generoasã, politicoasã, utilã”, adaugã un utilizator. Pun ºi eu o cãrãmidã
acestui edificiu, cunoscându-l
bine pe diriguitor, prozator ºi
critic rafinat. Un premiu de excelenþã a primit redactorul-ºef
din partea Primãriei Slatina,
premiu care, îi spuneam colocvial, este ºi al colaboratorilor
sãi. Existã toate premisele ca
municipalitatea sã-ºi asume,
alãturi de Editura Hoffman, din
Caracal, prerogativele promovãrii prin toate mijloacele a revistei oltart. Nu este o indicaþie, ci o doleanþã, din partea
unuia care, vreo douãzeci de
ani, a respirat aer de Slatina.
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„Tãietorii” de lemne,
mai vigilenþi decât
autoritãþile doljene
Tãierile masive de material lemnos, sesizate
periodic la nivelul judeþului Dolj, l-au determinat
pe prefectul judeþului Dolj, Sorin Rãducan, sã
aibã o întâlnire cu reprezentanþii instituþiilor
care rãspund de acest fenomen. Scopul ºedinþei, stabilitã pentru finele acestei sãptãmâni,
este acela de a gãsi noi mãsuri în vederea
combaterii tãierilor abuzive de pãdure. Prefectul de Dolj a tras un semnal de alarmã cu privire
la acest aspect, declarându-se nemulþumit de
cum decurg lucrurile.
de Octavia Hantea

P

otrivit directorului Direcþiei Silvice Dolj, Ilie
Silvestru Nuþã, în activitatea de pazã a pãdurilor foarte mari probleme sunt în combaterea furturilor de lemn prin
tãierea ilegalã a arborilor. Statistica aratã, ºi în acest an, cã
Doljul stã din ce în ce mai prost
la capitolul pãduri, semn cã „tãietorii de lemne” par a fi mai
vigilenþi decât autoritãþile care
de ani de zile se bat cu pumnul
în piept cã întreprind fel ºi fel
de activitãþi pentru stoparea
acestui fenomen. „Judeþul nostru este deficitar în pãduri, suprafaþa pãdurilor a scãzut prin
defriºarea ºi degradarea unei
pãrþi bune din fondul forestier
retrocedat foºtilor proprietari
îndreptãþiþi. În zona de câmpie,
sunt localitãþi din judeþul nostru care nu deþin mãcar un hectar de pãdure. Sunt numeroase
localitãþi cu numãr mare de locuitori unde încãlzirea pe timp
de iarnã se face folosind lemnul drept combustibil. În aceste
condiþii, se exercitã o presiune
foarte mare asupra fondului forestier, mai ales în zonele locuite de romi”, a precizat Nuþã.

3.000 de acþiuni de
control, rezultat ioc
Deºi periodic se aduc în discuþie acþiunile de prevenire a
tãierilor ilegale de arbori, realitatea demonstreazã cã miile
de controale din domeniu nu îºi
ating în totalitate scopul vizat.
„În anul 2016, s-a înregistrat
un volum tãiat în delict de
1.667 metri cubi cu valoarea de
374.000 de lei. Au fost întocmite 18 infracþiuni pentru sustrageri de material lemnos ºi
409 contravenþii silvice pentru
sustragere material lemnos, 32
contravenþii pentru pãºunat
abuziv, 41 contravenþii pentru
circulaþia ilegalã de material
lemnos, o contravenþie pentru
incendiere. Activitatea de prevenire a tãierilor ilegale de arbori s-a fãcut prin 2.751 acþiuni de control al circulaþiei
masei lemnoase din care 1.023
acþiuni comune cu salariaþii Inspectoratului Poliþiei Judeþene
Dolj ºi Jandarmeriei Dolj. Sprijin nemijlocit ºi eficient am
primit din partea Jandarmeriei
ºi IPJ Dolj prin acþiuni comune cu personalul silvic, în special în zonele vulnerabile din
localitãþile Ocolna, Ghidici,

Sadova, Þânþãreni (Gorj) ºi în
alte zone dupã caz”, a mai spus
directorul Direcþiei Silvice
Dolj.

„Ne confruntãm
cu furturi însemnate,
ceea ce nu este
deloc bine”
Despre lipsa pãdurilor din judeþul Dolj s-a declarat nemulþumit ºi prefectul Sorin Rãducan. Acesta vrea ca la urmãtoarea întâlnire stabilitã cu reprezentanþii instituþiilor competente sã fie gãsite noi soluþii
pentru stoparea fenomenului.
„Judeþul nostru are o suprafaþã
redusã de pãdure. Undeva spre
12%, procentual vorbind. Ne
confruntãm cu furturi însemnate, ceea ce nu este deloc bine.
Propun o întâlnire cu Direcþia
Silvicã Dolj, cu cei de la Garda Forestierã Dolj, Jandarmeria Dolj, IPJ Dolj, Garda de
Mediu Dolj, tocmai pentru a
vedea ce mãsuri mai putem lua
pentru stoparea tãierilor ilegale de material lemnos”, a declarat Rãducan.

Vânzãri legale,
cu licitaþie publicã
Legal, volumul de masã
lemnoasã ce se poate exploata
anual se vinde prin licitaþie
agenþilor economici. Astfel, în
anul 2016 a fost vândut prin
licitaþie ºi recoltat un volum de
135.000 de metri cubi, dintre
care 117.000 de metri cubi prin
agenþi economici ºi 23.000
metri cubi în regie proprie.
www.indiscret.ro
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„Speranþei“ –
proiectare sau
încã o amânare?

ACTUALITATE

Luna martie ar trebui sã aducã, pe lângã mãrþiºoare ºi ghiocei, ºi un câºtigãtor pentru licitaþia
organizatã de Compania Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru revizuirea
studiului de fezabilitate ºi elaborare a proiectului tehnic pentru autostrada Craiova – Piteºti.
Spunem ar trebui deoarece, deºi termenul
limitã pentru depunerea ºi evaluarea ofertelor
este 2 martie, acesta a fost amânat deja de nu
mai puþin de patru ori în ultimele ºase sãptãmâni! Aºadar, când vine vorba despre autostrada Craiova – Piteºti, nimic nu mai este sigur.
de Dan Olteanu
n anul în care se împlineºte un deceniu de când autostrada/drumul expres
Craiova - Piteºti a tot fost construitã, abandonatã, finanþatã,
uitatã, promisã, proiectatã, regânditã ºi tot aºa, câteva milioane de olteni încã aºteaptã ca
prima cupã de pãmânt sã fie
excavatã. ªi vor mai avea de
aºteptat cel puþin încã doi ani.
Asta în cazul în care planul
CNAIR nu va suferi modificãri.
Ceea ce, având în vedere istoria, este nu doar greu de crezut,
ci chiar imposibil.

Î

Martie sau mai
aºteptãm... puþin?
Primul hop care trebuie sãrit
ar fi începutul acestei luni, când
vom afla dacã CNAIR va stabili
un câºtigãtor pentru licitaþia care
vizeazã revizuirea studiului de
fezabilitate ºi elaborarea proiectului tehnic. Teoretic, data de 2
martie ar trebui sã fie data limitã
de depunere ºi evaluare a ofertelor. Doar cã „datã limitã” au
mai fost ºi 12 ianuarie, 25 ianuarie, 8 februarie, 23 februarie, iar
„câºtigãtorul” anunþat de companie a fost mereu acelaºi... amânarea! „Revizuirea studiului de
fezabilitate pentru autostrada
Craiova-Piteºti, depunerea de
oferte a fost amânatã a 4 oarã
!!!!!!! Acum pânã pe 2 martie.Ministerul Transporturilor ºi
CNAIR se joacã de-a licitaþiile
cu nervii noºtri!”, a scris recent
pe pagina sa de socializare dewww.indiscret.ro

putatul Ionuþ Stroe. Aºadar, în
acest moment, este aproape imposibil de anticipat care va fi decizia CNAIR.

Speranþe
de primãvarã
Chiar dacã nimeni nu poate
ºti cu certitudine ce va decide
de aceastã datã Compania Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere, secretarul de
stat Ovidiu Flori s-a arãtat încrezãtor în ºansele ca luna
aceasta sã aducã depunerea de
ofertã mult aºteptatã. „Au fost
termene succesive care s-au
amânat, ultimul 2 martie 2017,
dar amânãrile au avut drept cauzã solicitãrile de clarificãri
care au venit legate de documentaþia de atribuire ºi caietul
de sarcini, pentru cã a fost un
numãr foarte mare de solicitãri
din partea celor interesaþi de
aceastã investiþie. Vorbim despre o actualizare a studiului de
fezabilitate ºi a proiectului tehnic, cuprinzând autostrada Craiova - Piteºti, centura Slatinei ºi
centura Balºului, iar în momentul de faþã existã finanþare pentru aceastã fazã a proiectului.
Sperãm ca în prima decadã a
lunii martie sã avem depunerea
de ofertã pentru studiu de fezabilitate ºi proiect tehnic”, a afirmat Ovidiu Flori.

câºtigãtor pentru revizuirea studiului de fezabilitate ºi elaborarea proiectului tehnic, iar
aceasta va respecta termenele
impuse, compania din subordinea Ministerului Transporturilor va putea organiza licitaþia
pentru construirea autostrãzii
cel mai devreme la începutul
anului 2019! Chiar ºi în lipsa
unor amânãri ºi contestaþii la licitaþia pentru atribuirea contractului de execuþie, þinând
cont de „viteza” cu care se nasc
kilometrii de autostradã în România, un termen realist pentru
a se putea circula pe autostrada
Craiova - Piteºti depãºeºte orizontul lui 2021!

Bani pentru acest an
Dupã mai multe speculaþii
privind alocarea sau nealocarea
banilor necesari, Guvernul
Grindeanu a prevãzut în bugetul pe 2017 aproape 19 milioane de lei pentru realizarea autostrãzii Craiova - Slatina - Piteºti.
Autostrada Craiova - Piteºti va
avea 124,3 kilometri, iar costul
estimat este de 645,5 milioane
de euro, banii urmând a fi asiguraþi din fonduri europene.

Documentaþia, gata
la finalul lui 2018
Presupunând cã, de aceastã
datã, CNAIR va desemna un
1 - 7 martie 2017

8

OPINII

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

N

Cine face
luminã?

Publicitate

u existã la ora asta în
România instituþie cu
rol major în arhitectura statului de drept care sã nu
fie afectatã la nivelul imaginii
publice, al credibilitãþii.
Nu existã lider politic sau
public cu rol determinant în
derularea proceselor democratice din România care sã nu
aibã probleme mai mari sau
mai mici de credibilitate. Câte
un semn de întrebare deasupra
capetelor lor, mai mult sau mai
puþin artificial.
Suntem în plin rãzboi al legitimitãþilor. Pare cã am intrat
într-un tunel întunecat din care
nu mai ieºim. Energia consumatã în bãtãlia contestãrilor de
tot felul e atât de mare, încât
ar fi fost bine s-o alocãm unor
cauze mai bune.
De ce am ajuns aici?! Pentru cã politicul ar fi dorit sã
controleze ºi sã domine toate
celelalte puteri legitime - spun
unii! Pentru cã justiþia ºi serviciile secrete ar dori sã controleze politicul ºi sã facã din
democraþie o formã fãrã fond
- spun alþii.
Personal, cred cã trebuie sã
ieºim repede din acest rãzboi
care nu ne face bine ca societate ºi ca naþiune.
Trebuie sã ne întoarcem de
urgenþã ºi ”pe bune” la princi-

1 - 7 martie 2017

piul democratic fundamental
al echilibrului ºi separaþiei puterilor în stat.
Am învãþat în toþi aceºti ultimi ani, pe pielea noastrã, ce
înseamnã cã ”puterea absolutã corupe absolut” (ºi parcã
mai mult în alte zone de leadership decât în cea politicã).
E timpul sã intrãm într-o
nouã etapã a democraþiei româneºti.
Aceea în care bunul simþ
public sã fie suveran, în care
nimeni nu trebuie sã aibã toatã puterea, în care jocul democratic trebuie sã fie transparent, desfãºurat, EXCLUSIV,
în limitele precizate de Constituþia României.
Aceea în care responsabilitatea sã nu mai fie un cuvânt
gol într-un discurs sau o declaraþie de presã. Peste tot în
lumea civilizatã, liderii din instituþiile publice care sãvârºesc erori menite sã punã sub
semnul întrebãrii credibilitatea
instituþiei pe care o conduc, îºi
asumã responsabilitatea prin
DEMISIE.
Nu ne rãmâne decât sã reunim, în aceastã direcþie a democraþiei de conþinut, voinþele tuturor celor care credem cã
aceasta e soluþia pentru a face
luminã.

Datoritã eforturilor investiþionale realizate de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj, Laboratorul de
restaurare-conservare din cadrul Muzeului
Olteniei Craiova este singurul laborator din
România ce deþine un laser performant
necesar în procesul de restaurare a operelor
de artã/patrimoniu. Graþie acestui aparat,
obiecte de patrimoniu supuse unui proces de
degradare accentuat vor putea fi salvate ºi
mai apoi redate circuitului muzeal.

I

nvestiþiile permanente
realizate la Muzeul Olteniei de cãtre Consiliul
Judeþean Dolj în dezvoltarea
unei infrastructuri optime ºi
dotarea cu aparaturã performantã a Laboratorului de restaurare-conservare au fãcut
ca acesta sã fie cel mai modern din þarã, fiind singurul
laborator din România ce
deþine Laserul Compact
PHOENIX, creat ºi utilizat
de lumea ºtiinþificã internaþionalã în procesul restaurãrii artefactelor, pe diverse
suporturi: oase, bronz, piatrã,
marmurã, alabastru, sticlã,
ceramicã, hârtie, textile etc.
Achiziþia laserului performant finalizeazã astfel un
amplu proces investiþional
care s-a întins pe o perioadã
de peste zece ani ºi a fãcut
ca Laboratorul de restaurareconservare din Craiova sã
devinã centrul de referinþã al
restaurãrii, fiind cooptat la
nivel naþional în restaurarea
celor mai importante piese de
patrimoniu naþional mobil
(Muzeul Cotroceni, Muzeele de Istorie din Braºov, Ploieºti etc). Investiþia înscrie
astfel Laboratorul de restaurare-conservare Craiova în
rândul elitei centrelor de restaurare ce funcþioneazã în
cadrul unor instituþii muzeale importante ’i deþin o aparaturã performantã tip laser

de acest gen, dintre care menþionãm: Muzeul Vaticanului, The
British Museum, Yale University Art Gallery, Birmingham
Museum, National Museum of
Liverpool, Manchester Museum of Science, Victoria ºi
Albert Museum, Muzeul Naþional al Irlandei, Art Gallery of
New South Wales (Sydney,
Australia) etc.
Punerea în funcþiune a laserului ºi trainingul restauratorilor din Craiova au constituit
acþiuni extrem de importante
realizate de Martin Cooper, cercetãtor ºtiinþific, membru al
Comitetului ªtiinþific Permanent al celui mai mare congres
internaþional al aplicaþiilor fotonicii în restaurare-conservarelasere în Conservarea Operelor
de ARTÃ – „LACONA”.
Aflatã, în aceastã perioadã,
într-o vizitã de lucru în cadrul
Laboratorului de restaurare –
conservare Craiova pentru realizarea unor investigaþii fizicochimice asupra unor piese de
patrimoniu, dr. Marta Guttman,
ºeful Laboratorului zonal de
restaurare din cadrul Muzeului
Naþional de Istorie Cluj-Npoca,
a fost impresionatã de performanþele aparatului laser ºi i-a
felicitat pe restauratorii craioveni pentru realizarea acestei
investiþii. Prezenþa acestora la
Craiova confirmã ºi onoreazã
efortul investiþional realizat de
Consiliul Judeþean Dolj în in-

frastructura ºi dotãrile Muzeului Olteniei ºi reprezintã, totodatã, recunoaºterea expertizei
specialiºtilor Laboratorului de
restaurare-conservare din Craiova în restaurarea ºi salvarea
obiectelor aparþinând patrimoniului cultural naþional.

Artefactele în stare
precarã vor putea fi
redate circuitului
expoziþional
Pe plan internaþional, curãþarea cu laser a obiectelor de patrimoniu reprezintã una dintre
cele mai performante tehnici utilizate, în ultimii ani, în restaurare ºi conservare, fiind o metodã
neinvazivã (absenþa contactului
fizic dintre instrument ºi suprafaþa piesei de patrimoniu) ºi prezentând o maximã precizie, vizând doar aria deterioratã, fãrã
alte efecte mecanice negative
asupra altor arii ale piesei supuse restaurãrii. De asemenea, posibilitatea operãrii cu laserul asupra unor zone extrem de fragile
sau deteriorate, fãrã consolidarea preliminarã a piesei, ceea ce
ar presupune utilizarea unor
materiale abrazive sau a unor
substanþe chimice asupra pieselor ºi aºa expertizate ca fiind extrem de fragile, anuleazã astfel
o serie de intervenþii agresive ºi
este de naturã a salva piesa în
forma ei naturalã.
Publicul doljean va deveni
astfel beneficiarul direct al utilizãrii aparatului laser în conservare, în condiþiile în care restauratorii ºi muzeografii Muzeului Olteniei vor avea posibilitatea realã de a reda circuitului
expoziþional piese extrem de
valoroase din bogatul tezaur
deþinut, dar nevalorificat pânã
în prezent din cauza stãrii de
degradare în care diferite piese,
artefacte, se aflã, urmare a stãwww.indiscret.ro
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Laboratorul de restaurareconservare Craiova,
în rândul elitei centrelor
de restaurare din lume
SPECIAL

rii precare de conservare în care
au fost descoperite sau a vechimii lor.

Muzeul Olteniei, în
rândul muzeelor de
prestigiu din lume
Martin Cooper, expert în tehnologia curãþãrii cu laser în domeniul restaurãrii, ºef al Centrului tehnologiilor în conservare din cadrul Muzeului Naþional din Liverpool (2009-2014),
cercetãtor ºtiinþific ºi membru
fondator al Comitetului ªtiinþific Permanent al celui mai mare
congres internaþional al aplicaþiilor fotonicii în restaurare-conservare-lasere în Conservarea
Operelor de ARTÃ – „LACONA”, ce reuneºte specialiºti din
cele mai prestigioase muzee din
lume ºi instituþii de renume:
UNSCO, The Getty Conservawww.indiscret.ro

Martin Cooper
tion Institute, ICOMOS- International Council on Monuments and Sites, s-a declarat
impresionat de faptul cã Muzeul
Olteniei are în dotarea sa un astfel de aparat. „Sunt onorat sã mã
aflu la Craiova pentru a pune în
funcþiune aparatul laser pe care
Muzeul Olteniei l-a achiziþionat, acesta reprezentând una
dintre cele mai performante tehnici utilizate în prezent în lumea
ºtiinþificã internaþionalã în com-

plexul proces al restaurãrii obiectelor de artã aflate în patrimoniul mobil sau imobil mondial. Deºi am o experienþã de
peste 25 de ani în crearea ºi utilizarea celor mai performante
tehnologii în restaurare-conservare ºi am cãlãtorit în întreaga
lume, trebuie sã recunosc cã, la
Craiova, am avut parte de o surprizã plãcutã ºi de o mare bucurie când am aflat cã administraþia judeþeanã este interesatã

în protejarea ºi salvarea patrimoniului cultural regional, naþional, manifestând o preocupare constantã pentru a garanta
generaþiilor viitoare accesul la
un patrimoniu autentic. Prin asigurarea fondurilor necesare
achiziþiei unui astfel de laser,
folosit doar de marile muzee din
lume, Consiliul Judeþean Dolj a
oferit comunitãþii locale o oportunitate fantasticã, fiind un beneficiu uriaº sã poþi salva de la
dispariþie obiecte de patrimoniu
supuse unui proces de degradare accentuat, pentru a le reda
apoi circuitului muzeal. Am fost
extrem de impresionat de ceea
ce am întâlnit în cadrul Laboratorului de restaurare din Craiova: o echipã excelentã de restauratori, toþi membri ICOM (International Council of Museums) – , ceea ce spune totul
despre expertiza lor profesiona-

lã, o infrastructurã modernã,
o camerã laser special amenajatã prevãzutã cu arie securizatã, dotãri la cele mai
înalte standarde, sistem de
lumini ce permite folosirea
aparatului laser în condiþii de
maximã securitate. Toate
aceste lucruri creeazã la Craiova premisele dezvoltãrii
unei activitãþii performante
în restaurare. Laboratorul de
restaurare va putea realiza cu
acest aparat laser o muncã de
restaurare fantasticã pentru
Muzeul Olteniei, pentru întreaga zonã ºi, aº putea aprecia, pentru întreaga þarã, în
condiþiile în care este singurul aparat laser de acest tip
din România. La Craiova,
puteþi restaura astfel cele mai
importante obiecte din patrimoniul naþional mobil, aºa
cum marile muzee din strãinãtate lucreazã pentru partenerii UNESCO. Aveþi create
condiþii excelente sã funcþionaþi ca un centru de restaurare european recunoscut la
nivel internaþional, pentru cã
puteþi asigura un proces de
restaurare complex conform
normelor UNESCO. Voi urmãri cu foarte mare atenþie
realizãrile specialiºtilor în restaurare de la Craiova ºi artefactele restaurate, pentru
cã, începând din acest moment, vã înscrieþi în elita muzeelor ce pot asigura o restaurare modernã.
Îmi doresc enorm de mult
sã revin la Craiova pentru a
colabora în viitor cu restauratorii laboratorului din Craiova, pe care îi consider colegii mei de azi înainte, în
complexul proces al restaurãrii ºi conservãrii patrimoniului cultural mondial”, a
declarat Martin Cooper.
1 - 7 martie 2017
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Contribuabilii doljeni,
executaþi silit de ANAF

ECONOMIE

P

Euro graviteazã
graviteazã
Euro
lei
în
în jurul
jurul lui
lui 4,52
4,52 lei

erioada analizatã a fost
una calmã din punctul
de vedere al raportului
euro/leu. Mult mai agitatã a
fost evoluþia dolarului american, influenþatã de parcursul
acestuia pe pieþele internaþionale.
Euro s-a menþinut ºapte
ºedinþe consecutive în jurul
pragului de 4,52 lei, cursul lui
fluctuând pânã la finalul intervalului analizat între 4,5157 ºi
4,5217 lei. La sfârºitul perioadei, media a fost stabilitã la
4,5115 lei, tranzacþiile fiind
realizate pe o piaþã calmã între
4,51 ºi 4,521 lei, în condiþiile
în care aversiunea faþã de risc
se redusese.
Media dolarului american a
crescut, la jumãtatea perioadei,
la 4,3066 lei, care a reprezentat maximul ultimelor opt sãptãmâni. Finalul intervalului a
fost favorabil leului, iar moneda americanã a scãzut la
4,2595 lei, cotaþiile din piaþa
valutarã fluctuând între 4,259
ºi 4,278 lei.
Moneda elveþianã s-a instalat de circa patru sãptãmâni sub
pragul de 1,07 franci/euro,
semn cã investitorii cautã refugii pentru urmãtoarele luni,
când zona euro ar putea suferi
noi schimbãri politice majore.
În perioada analizatã, cotaþiile
de pe pieþele internaþionale au
fluctuat între 1,063 ºi 1,067
franci/euro, iar cursul din cea
localã s-a miºcat între 4,2324,

minimul ultimelor douã sãptãmâni, ºi 4,2519 lei.
Abrogarea OUG 13 a calmat spiritele din mediul politic local. Acum rãmâne de vãzut cum va guverna coaliþia
PSD-ALDE din punct de vedere economic ºi dacã vor apãrea derapaje majore ale deficitului bugetar, dupã ce Comisia Europeanã a atras atenþia
cã acesta ar putea depãºi pragul de 3%.
Evoluþia leului va fi influenþatã în principal de rezultatele alegerilor parlamentare
sau prezidenþiale din aceastã
primãvarã care se vor desfãºura în Franþa ºi Olanda, pe
care euroscepticii au ºanse importante sã le câºtige. De
exemplu, Marine Le Pen a
promis cã, în cazul care va
deveni preºedinta Franþei, va
organiza un referendum care
sã conducã la ieºirea din Uniunea Europeanã, implicit din
zona euro.
Perechea euro/dolar a scãzut la jumãtatea perioadei
pânã la 1,0494 dolari, nivel
minim al ultimelor ºapte sãptãmâni, ºi a încheiat-o la
1,0552 – 1,0592 dolari.
Investitorii erau prudenþi, ei
aºteptând discursul despre
“Starea Naþiunii” pe care urma
sã îl þinã preºedintele Donald
Trump.
Analiza cuprinde
perioada 21 – 27 februarie
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
1 - 7 martie 2017

Bilanþul activitãþii
întreprinse de inspectorii Administraþiei
Judeþene a Finanþelor
Publice Dolj, în anul
2016, aratã un nivel al
încasãrilor de
1.676.112.452 de lei,
ºeful administraþiei
AJFP Dolj menþionând
cã s-a depãºit programul de încasãri cu
peste 99.000.000 de
lei. Din acþiunile instituþiei nu au lipsit nici
modalitãþile de executare silitã, acestea
fiind în sumã de peste
170.000.000 de lei.
de Octavia Hantea

P

otrivit ºefei administraþiei AJFP Dolj, Bogdana Oprescu, activitatea
de inspecþie fiscalã aferentã
anului 2016 a fost orientatã pe
combaterea evaziunii fiscale în
domeniile de risc fiscal, prin determinarea acesteia atât la momentul producerii, cât ºi la constatarea neconcordanþelor în sistemul declarativ al contribuabililor.

Combaterea
evaziunii fiscale
ºi a muncii la negru
În ceea ce priveºte creºterea
încasãrilor bugetare, personalul
instituþiei a avut o serie de obiective, printre care reorganizarea ºi modernizarea sistemului
de administrare fiscalã în lupta
cu evaziunea fiscalã; combaterea muncii la negru ºi a subdeclarãrii contribuþiilor sociale,
prin intensificarea controalelor
în acest sens ºi prin creºterea
gradului de colaborare dintre
inspecþia muncii ºi inspecþia fiscalã, în vederea eficientizãrii
activitãþii de control, combaterea fraudei la TVA, în special
frauda intracomunitarã, prin
organizarea de inspecþii fiscale
parþiale, ca urmare a faptelor
sesizate din operaþiuni operative ºi prin gestionarea de profile
de risc specifice ºi efectuarea
unui schimb eficient de informaþii de risc, orientarea spre
servicii la distanþã implementarea ºi dezvoltarea controlului
comerþului electronic; iniþierea
acþiunilor de identificare a contribuabililor care îndeplinesc
toate condiþiile de înregistrare
ca plãtitori de impozite ºi taxe,
dar nu se înregistreazã.

Bogdana Oprescu

Program de încasãri,
depãºit
La nivelul judeþului Dolj, toate cele ºapte unitãþi fiscale existente ºi-au realizat programul
de încasãri, majoritatea depãºind sumele stabilite la începutul lui 2016. „Serviciul Fiscal
Orãºenesc Bãileºti - veniturile
aferente activitãþii perioadei
ianuarie - decembrie 2016 au
fost în sumã de 35.694.196 lei,
ceea ce rezultã cã în anul 2016
programul a fost realizat în proporþie de 102,86%; Serviciul
Fiscal Orãºenesc Bechet, veniturile au fost în sumã de
22.200.220 lei, ceea ce rezultã
cã în anul 2016 programul a
fost realizat în proporþie de
107,89%; Serviciul Fiscal Orãºenesc Calafat - veniturile au
fost în sumã de 64.469.220 lei,
ceea ce rezultã cã în anul 2016
programul a fost realizat în proporþie de 100,75%; Serviciul
Fiscal Orãºenesc Filia’i - veniturile au fost în sumã de
35.428.922 lei, ceea ce rezultã
cã în anul 2016 programul a
fost realizat în proporþie de
99,16%; Serviciul Fiscal Orãºenesc Segarcea - veniturile au
fost în sumã de 25.089.299 lei,
ceea ce rezultã cã în anul 2016

programul a fost realizat în proporþie de 103,70%; AFP Contribuabili Mijlocii - veniturile
au fost în sumã de 59.981.529
lei, ceea ce rezultã cã în luna
ianuarie 2016 programul a fost
realizat în proporþie de
108,26%; AJFP Dolj - Craiova
- veniturile au fost în sumã de
1.433.249.066 lei, ceea ce rezultã cã în anul 2016 programul
a fost realizat în proporþie de
106,76%”, a explicat Oprescu.

Titluri executorii
ºi popriri pe venituri
Acolo unde a fost cazul, inspectorii AJFP Dolj au trecut ºi
la mãsuri drastice, mai exact la
aplicarea modalitãþilor de executare silitã. Pentru recuperarea
creanþelor datorate bugetului de
stat, aceºtia au emis titluri executorii, au fãcut popriri pe venituri sau au pus sechestru pe
bunuri mobile ºi imobile. „Analizând încasãrile din executare
silitã, pentru persoane fizice ºi
juridice cumulat pentru anul
2016, din contul de execuþie al
bugetului general consolidat a
rezultat cã la nivelul AJFP Dolj,
acestea au fost în sumã totalã de
172.500.213 lei”, a conchis ºefa
AJFP Dolj.
www.indiscret.ro

„Prima
împãdurire”,
eºec în
judeþul Dolj
Doljenii nu par a fi interesaþi de programul
privind împãdurirea terenurilor agricole, semn
cã acest obiectiv rãmâne unul greu de atins la
nivelul judeþului nostru. Din toamna anului
trecut ºi pânã în prezent, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) Dolj a
înregistrat doar 16 dosare pentru Schema de
ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire
ºi crearea de suprafeþe împãdurite“, din cadrul
PNDR 2014 – 2020, dintre care patru au fost
finalizate.
de Octavia Hantea

R

eprezentanþii APIA
Dolj au intensificat acþiunile de informare ale
cetãþenilor doljeni cu privire la
posibilitatea obþinerii unui sprijin bãnesc pentru crearea de suprafeþe împãdurite. Deºi programul a fost lansat în toamna anului 2016, la nivelul judeþului Dolj
au fost înregistrate doar 16 dosare. Conform directorului APIA
Dolj, Laurenþiu Nicolae Dãdulescu, nici când vine vorba despre suprafaþa maximã împãduritã, Doljul nu stã deloc bine.
„Au fost depuse 12 dosare pentru acest program, dintre care patru au fost deja finalizate. Suprafaþa maximã împãduritã este de
doar opt hectare. Sã sperãm cã
în luna martie vom primi mai
multe astfel de solicitãri. Este o
mãsurã importantã de care ar trebui sã profite toþi cei care au terenuri. Este vorba despre sume
de bani pe care îi încaseazã timp
de 12 ani, dacã se þin de treabã.
Noi facem activitãþi de informare pentru ca tot mai mulþi cetãþeni sã afle. Luni, de exemplu,
am fost la Primãria oraºului Segarcea cu acest scop ºi vom continua informarea”, a precizat Dãdulescu.

Ajutor bãnesc timp
de 12 ani
Conform legii, solicitanþii
doljeni trebuie sã depunã un
proiect cu o serie de documente la sediul APIA Dolj ºi, în plus,
www.indiscret.ro

trebuie sã facã singuri plantarea arborilor pentru viitoarea
pãdure, dupã care, la fel ca la
finanþãrile europene, primesc
banii de la stat pentru munca
fãcutã. Statul se angajeazã, prin
aprobarea proiectului, ca timp
de 12 ani sã-i plãteascã solicitantului o primã anualã menitã
sã acopere atât costurile de întreþinere a perdelei forestiere,
cât ºi compensarea pierderilor
de venituri agricole ca urmare
a împãduririi. Subvenþiile oferite de stat variazã în funcþie de
suprafaþa împãduritã, de tipul
solului, de formele de relief,
precum ºi de valoarea lucrãrilor de întreþinere ºi îngrijire.
Valoarea maximã a sprijinului
public pentru un proiect tehnic
de împãdurire este de 7.000.000 de euro. Termenul
limitã de depunere a dosarelor
este 31 martie a.c.

337 hectare de teren,
împãdurite de
Direcþia Silvicã Dolj
Este cunoscut faptul cã Doljul stã foarte prost la terenurile
acoperite cu pãdure. Autoritãþile trãgeau nãdejde cã acest program va fi un imbold pentru
doljeni, realitatea fiind cu totul
alta. În ceea ce priveºte împãdurirea realizatã de cãtre Direcþia Silvicã Dolj, aceasta a fost
fãcutã, în anul 2016, pe o suprafaþã de 337 hectare. Tot anul
trecut au avut loc regenerãri
naturale, acestea fiind în suprafaþã de 105 hectare.

de Florentin Gust

N

u, nu este vorba despre
construcþia controversatã prezentatã pe
planºe în mass-media ºi care
mai are puþin ºi este finalizatã.
Spun încã de la început cã
acest editorial nu este un atac,
ci punerea pe tapet a unei situaþii pe care o tot ascundem
de prea mult timp. Pentru destui poate pãrea proiect science-fiction, dar garantez cã dacã
raþionalizãm câteva minute, cu
logicã ºi voinþã, vedem cã se
poate pune în practicã.
Astãzi, în România sunt peste 183.000 de lãcaºe de cult pe
care le gestioneazã Biserica
Ortodoxã Românã.
Pânã aici nimic nou, nimic
în neregulã, dar sã privim mai
în profunzime.
România are, dupã puþinele
date oficiale fãcute publice,
peste 35.000 de copii în centrele de plasament. ªtim cã viitorul acestor copii este incert,
dramatic de multe ori. Metodele de educaþie utilizate în sistemul instituþionalizat, încercãrile de împlinire afectivã ºi
emoþionalã pentru formarea
unui adult echilibrat, care sã
asigure acestor copii un traseu
lin în viaþã, atât profesional, cât
ºi spiritual, demonstreazã deficienþe grave.
Dacã am avea curajul sã se
facã publicã o statisticã cu numãrul acestor copii ajunºi
adulþi care duc o viaþã cât de
cât normalã, cred cã ne-am înspãimânta.
Dar ce legãturã au bisericile
cu copiii orfani?!
Sã facem o legãtura constructivã!
Rolul Bisericii este sã îndrume spiritual ºi, cum spune
Sfânta Scripturã, sã rãspândeascã iubirea ºi ajutorul
aproapelui. În acelaºi timp,
rolul social al Bisericii Ortodoxe este destul de precar sau
poate aºa mi se pare.
Majoritatea copiilor orfani
sunt desprinºi prin modul instituþional de trai de iubire ºi
dragoste, sã nu mai vorbim de
pregãtirea profesionalã, cât ºi
de integrarea în societate. Ei
pleacã din start cu un mare
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Cum s-ar putea construi
Catedrala Mântuirii
Neamului doar
într-o singurã zi!
“handicap” atât psihologic, cât
ºi de naturã materialã.
Acum, sã vã prezint „science
fiction”-ul.
Ce ar însemna ca fiecare bisericã sã adopte un copil!?
Când spun ”sã adopte” nu
mã refer la modul birocratic, ci
mai mult spiritual ºi întru ghidarea lui. Ce ar însemna asta
pentru acel copil ºi pentru bisericã, aº vrea sã ne imaginãm… În primul rând, acel copil ar avea parte de iubire ºi
sprijin din partea enoriaºilor
care aparþin de respectiva parohie. Imaginaþi-vã cã preotul
la slujba de duminicã l-ar prezenta pe “Mihãiþã”, copil fãrã
pãrinþi, ºi ar spune: “Mihãiþã
este copilul nostru ºi toþi cei
care vreþi ºi puteþi sã îl ajutaþi,
sã îi ghidãm paºii în viaþã, sunteþi bineveniþi.” Astãzi, sunt
arondaþi ca statisticã în medie
1.000 de români la fiecare bisericã. Gândiþi-va ce ar însemna ca acei enoriaºi sã-l cunoascã pe “Mihãiþã” ºi cât l-ar putea ajuta.
În primul rând, “Mihãiþã” ar
cãpãta identitate socialã palpabilã, nu doar o cifrã într-o statisticã oficialã. În al doilea rând,
cu siguranþã, o parte din enoriaºi
va dori sã-l ghideze la ºcoalã,
sã-l cunoascã, sã stea de vorbã
cu el, sã-l ajute cu rechizite ºcolare sau hãinuþe. În al treilea
rând, crescând în sânul bisericii ºi cu învãþãturile spirituale,
“Mihãiþã” va avea repere în viaþã ºi din punct de vedere psihologic s-ar putea integra mai uºor
dupã împlinirea vârstei de 18
ani. În al patrulea rând, astfel,
Biserica Ortodoxã Românã îºi
poate realiza ºi rolul social pe
care ar trebui sã-l aibã, iar imaginea BOR ar putea fi spãlatã ºi
nu ar mai pãrea, cum prea des
se întâmplã, doar o instituþie
care aleargã dupã bani, aºa cum
este prezentatã în ultimul timp.
Exemplele benefice pentru
toþi factorii pot continua la nesfârºit, nu trebuie decât sã ne
imaginãm în ce situaþie este astãzi “Mihãiþã” ºi cum ar putea
avea un alt traseu în viaþã doar
cu voinþã din partea a trei entitãþi (statul român, BOR ºi eno-

riaºii). Ce este cel mai interesant este cã nici statul, nici
Biserica Ortodoxã nu ar avea
cheltuieli în plus, nu trebuie
decât sã se ocupe de ghidarea
ºi asigurarea cadrului necesar
realizãrii unui astfel de proiect.
Eu am convingerea cã vor
fi suficienþi enoriaºi care sã îl
ajute pe “Mihãiþã” cu toate
cele necesare unui copil, cu
iubire, apartenenþã ºi integrare.
Un alt aspect important
pentru stat este de luat în seamã pe termen lung: majoritatea copiilor abandonaþi,
atunci când fac 18 ani, devin
o povarã pentru societate,
mulþi dintre ei ajung pe diverse cãi greºite.
ªtiu cã pare pentru unii acest
proiect scenariu SF, dar este
unul realizabil. Dacã ne-am
apleca puþin sã despicãm în
patru aceastã idee, multe suflete de copii abandonaþi ar fi
salvate, iar pentru societatea
româneascã ar aduce doar beneficii. Am pus titlul “Catedrala Mântuirii Neamului s-ar
putea construi într-o zi” pentru cã adevãrata catedralã spiritualã pe care trebuie sã o construiascã neamul românesc
trebuie sã aibã fundaþia fãcutã
din sufletele salvate ale copiilor orfani. Nu, nu sunt împotriva construcþiei pe care Biserica Ortodoxã Românã o
desãvârºeºte în anii aceºtia,
dar ce ar însemna ca exemplu
în lume ca Biserica Ortodoxã
Românã sã arate cã face douã
“construcþii” în acelaºi timp.
O catedralã simbolicã materialã ºi o altã catedralã care sã
aibã ca fundaþie salvarea sufletelor care astãzi zac prin
orfelinate ºi aºteaptã iubire ºi
integrare?!
O þarã care are credinþã ºi îºi
respectã tradiþiile, patrimoniul
cultural ºi spiritual, este o þarã
care are viitor.
P.S.: Personal, cred cu tot
sufletul cã se poate realiza un
astfel de proiect ºi dacã mai
sunt cititori care cred în el...
haideþi sã ne dãm mâna!
1 - 7 martie 2017
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Actorul vâlcean Ciprian
Nicula, nominalizat la Gala
Premiilor UNITER 2017

A

ctorul vâlcean Ciprian
Nicula, colaborator al
Teatrului Anton Pann
din Râmnicu Vâlcea, este nominalizat la Gala Premiilor
UNITER 2017 la secþia Cel mai
bun actor în rol principal, pentru Christopher din spectacolul
“O întâmplare ciudatã cu un
câine la miezul nopþii”. Aceasta este cea de-a doua nominalizare, dupã Gala Premiilor UNITER 2015, pentru rolurile pe
care le-a fãcut în spectacolul
„Eºti un animal, Viscovitz!”,
dupã Alessandro Boffa.
Ciprian Nicula a debutat la
Teatrul Anton Pann în 2013, pe
când încã era student, în spectacolul „Mai întâi te naºti”. În
anul 2014, a absolvit cursurile

Facultãþii de Teatru ºi Televiziune a Universitãþii Babeº Bolyai
din Cluj-Napoca, clasa prof.
Miklós Bács, ºi apoi masterul
la Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” din Bucureºti. Pe scena Teatrului Anton Pann a mai
jucat în ”Femei / Bãrbaþi”, ºi
„Eºti un animal, Viscovitz!”,
care i-a ºi adus nominalizarea
la premiile Uniter din 2015 ºi lau propulsat pe scena Teatrului
Naþional „I.L. Caragiale” din
Bucureºti.
Spectacolul pentru care este
nominalizat în acest an a fost
lansat în premierã naþionalã pe
scena Teatrului Anton Pann din
Râmnicu Vâlcea în anul 2014.
(M.P.)

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

Publicitate

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
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Vâlcea: Bani din fondul de
solidaritate pentru efectele
inundaþiilor
C

a urmare a demersuri
lor întreprinse de conducerea Consiliului Judeþean Vâlcea în vederea înlãturãrii efectelor pagubelor provocate de inundaþiile din perioadele 14 - 31 mai 2014 ºi 28 iulie - 15 august 2014, judeþul
Vâlcea a obþinut o finanþare de
952.219,30 lei din Fondul de
Solidaritate al Uniunii Europene, pentru acoperirea cheltuielilor publice eligibile, aferente
implementãrii proiectului Refacere platformã drum ºi ziduri de
sprijin pe DJ 703N BerislãveºtiDîngeºti-Releu Cozia, km

0+100-1+500, lucrare finalizatã ºi recepþionatã în octombrie
2016.
Suma a fost deja viratã ºi va
fi utilizatã la finanþarea altor
lucrãri de reabilitare a drumurilor judeþene.
„Mã bucur foarte mult cã judeþului Vâlcea i-au fost rambursate o parte din cheltuielile aferente operaþiunilor întreprinse,
în regim de urgenþã, în scopul
înlãturãrii pagubelor provocate
de inundaþiile din anul 2014,
fiindcã putem folosi aceºti bani
pentru reabilitarea unor drumuri
judeþene, unde nevoia de finan-
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þare este foarte mare.
Cu aceastã ocazie, mulþumesc
tuturor factorilor implicaþi în
acest demers, datoritã cãruia au
fost viraþi în contul Consiliului
Judeþean Vâlcea 952.219,30 lei,
sumã obþinutã din Fondul de
Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea cheltuielilor publice eligibile, aferente
lucrãrilor pe care Consiliul Judeþean Vâlcea le-a realizat, în
vederea refacerii platformei
unui segment al drumului judeþean 703N - Berislãveºti-Dîngeºti-Releu Cozia” – a declarat
Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea.
(C.J.)

Activitãþi filantropice
filantropice
Activitãþi
la Spitalul
Spitalul de
de Psihiatrie
Psihiatrie
la
Drãgoeºti
Drãgoeºti

V

ineri, 24 februarie, persoanele internate la Spitalul de Psihiatrie Drãgoeºti ºi personalul medical de
la aceeaºi instituþie au primit
daruri din partea Arhiepiscopiei
Râmnicului.
La activitatea filantropicã,
organizatã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie ºi coordonatã de cãtre
Pãrintele Protoiereu Ion Dincã,
au participat preoþi din Protoieria Râmnicu Vâlcea, elevi ai
Seminarului Teologic Ortodox
Sfântul Ierarh Nicolae din
Râmnicu Vâlcea, Secþiile teologie ºi ºtiinþe sociale, ºi membri
ai Grupului catehetic Sfântul
Ioan Botezãtorul, coordonat de
cãtre Pãrintele Nicolae Preoteasa. Beneficiarii centrului au primit produse de patiserie, fructe, flori ºi alimente de bazã. La
alcãtuirea ºi împãrþirea darurilor au contribuit parohiile Înãlþarea Domnului - Ostroveni,
www.indiscret.ro

Goranu, Sfântul Apostol Andrei
ºi Sfânta Cuvioasã Parascheva
din Râmnicu Vâlcea.
„Evanghelia duminicii din
sãptãmâna aceasta ne îndeamnã sã înmulþim faptele bune.
Persoanele pe care le-am vizitat astãzi, multe dintre ele nemaifiind vizitate de rude sau de
apropiaþi, au retrãit bucuria primirii darului din partea unor tineri care le-au oferit flori, mãrþiºoare ºi toate celelalte daruri.
Activitãþile sociale pe care le
desfãºurãm în centrele de îngrijire aduc mulþumire ºi folos duhovnicesc persoanelor asistate,
dar ºi celor care participã ºi susþin desfãºurarea lor, întrucât
faptele bune, rugãciunea ºi
postul sunt mijloace care ne întãresc în urcuºul nostru duhovnicesc în perioada Postului
Mare”, a precizat Pãrintele Protoiereu Ion Dincã.
Sursa - Arhiepiscopia
Râmnicului
1 - 7 martie 2017
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de Mihaela Bobaru

3

60.000 de lei au scos
din buzunar actualii
parlamentari de Olt
pentru a-ºi ÎMPRUMUTA filialele partidelor în campania
parlamentarã. Bani pe care
sperã sã-i recupereze de la
Autoritatea Electoralã Permanentã, întrucât campaniile
electorale sunt, mai nou, finanþate de la stat. Cea mai
mare sumã la nivelul organizaþiilor oltene a ajuns la PSD,
care a câºtigat 6 fotolii de parlamentari de Olt, în timp ce
ALDE s-a uitat degeaba lung
dupã banii lui Mihai Niþã.
ªase parlamentari PSD, doi
PNL ºi unul ALDE au trimis
oltenii în Parlamentul României pe 11 decembrie. Pentru
,,lupta vizualã” din campanie,
fiecare a cotizat cu o sumã de
bani. A existat însã ºi o excepþie. Legal, cu contabilitate
bine þinutã ºi raportatã la AEP,
candidaþii îºi pot recupera banii bãgaþi în campania electoralã. Fiecare dupã buget sau
dupã cum l-a lãsat inima. Cea
mai cu dare de mânã a fost

Parlamentarii olteni au cotizat
cu sute de mii de lei la puºculiþa
de partid
senatoarea liberalã Siminica
Mirea, care a cotizat cu maximul impus de Autoritatea Electoralã Permanentã. Sumele împrumutate se regãsesc în declaraþiile de avere ale actualilor
parlamentari, iar împrumutul sa realizat în baza Legii 334/
2006 privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale.

PSD Olt, ÎMPRUMUTAT
cu 240.000 de lei
Din cele 11,265 milioane lei
pe care PSD le-a declarat ca fiind contribuþii la campanie, cei
6 aleºi social-democraþi ºi-au
împrumutat filiala cu 240.000
de lei, rezultând o medie de
40.000 de lei/parlamentar. Cel
mai zgârcit a fost chiar preºedintele, propulsat de partid dupã
ce a condus judeþul ca preºedinte al Consiliului Judeþean Olt
timp de 8 ani.
Senatorul Paul Stãnescu,
preºedintele PSD Olt, ºi-a împrumutat organizaþia cu suma

Niþã, campanie
pe banii altora

Dan Ciocan
de 25.000 lei pentru a susþine
campania electoralã de la alegerile parlamentare. Puþin mai
darnic a fost deputatul Marius
Iancu, care ºi-a împrumutat
partidul cu suma de 30.000 lei.
Senatorul Renicã Diaconescua contribuit cu 35.000 lei, urmat de deputatul Alexandru
Stãnescu – 40.000 lei.
Cei mai cu dare de mânã au
fost deputaþii Dan Ciocan, care
la capitolul plasamente în declaraþia de avere a trecut suma de
50.000 lei, reprezentând împrumutul acordat PSD-ului pentru
campania electoralã de la alegerile parlamentare. Cel mai
vechi ºi cel mai activ parlamentar de Olt, aflat la cel de-al cincilea mandat, deputatul Florin
Iordache, fostul preºedinte al
Camerei Deputaþilor ºi ministru
al justiþiei, ºi-a împrumutat partidul pentru campania electoralã cu suma de 60.000 lei.

RECORD la liberali
Paul Stãnescu

Nu ºtim cu ce bani au fãcut
democrat-liberalii olteni campanie, însã cu siguranþã nu cu
ai lui Mihai Niþã. Cel puþin nu
legal, deputatul neavând trecutã în declaraþia de avere niciun leu drept sumã împrumutatã partidului. Aºa cã nu va recupera niciun leu din investiþia fãcutã pentru a ajunge iarãºi în Parlament. Potrivit AEP,
ALDE a declarat la nivel naþi-

ªi liberalii au pus mânã de la
mânã pentru a ajuta partidul sã
organizeze campania electoralã. Din cele 10,62 milioane lei

Gigel ªtirbu
primite împrumut de partid la
nivel naþional, 120.000 de lei au
provenit de la Olt, de la cei doi
parlamentari. PNL Olt a înregistrat ºi recordul sumei împrumutate, care a atins maximul prevãzut de legislaþie. Astfel, senatoarea Siminica Mirea ºi-a
împrumutat partidul cu suma de
63.000 lei. Colegul deputat Gigel ªtirbu, ºeful organizaþiei
judeþene, a vizat pe declaraþia
de avere plasamentele cu suma
de 57.000 lei drept împrumut
acordat partidului.

onal contribuþii în valoare de
2,83 milioane lei. Din pãcate,
situaþiile prezentate de Autoritatea Electoralã Permanentã
nu suflã o vorbã.
Partidele ºi candidaþii independenþi la alegerile parlamentare din 11 decembrie au
declarat la nivel naþional contribuþii pentru campania electoralã de peste 32,5 milioane
lei, mai puþin cu circa 25 milioane lei faþã de cât s-au cheltuit în campania pentru alegerile locale.

Activitatea APAVIL în perioada 20 – 24 februarie 2017
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în perioada 20 – 24 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 Ciocãneºtilor
ºi Pãtraºcu Vodã.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 2 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strã1 - 7 martie 2017

zile Râureni nr. 165 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 (H-uri, Iuri, Duri, N—uri,
R-uri), Sud ºi Centru;
- s-a reparat canalizarea în

zona Nord la blocul N4, sc. A ºi
pe strada Rapsodiei la blocul
D2, sc. A);
- s-a ridicat la cotã cãmin canalizare în zona Ostroveni la
blocul B9;
- s-a început inventarierea hidranþilor în zona Nord;
- 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 C5, sc.
E ºi F, A6, C11, C13, C0, sc. A,
B0, A67, A64, sc. A, S2, sc. A,
B, C, C4, B12, sc. B, A49, A38/
3, A39, A40/2, sc. C, A12, sc.
C, A25, sc. F, A11/2-spate, A11/
3-spate, A31/1, B13, C32, A18,
sc. D ºi E, C19, sc. E ºi F ºi pe
strãzile Marin Preda la blocul W
ºi bulevardul Dem Rãdulescu la

SC Annabella SRL);
- Nord (strãzile Rapsodiei la
blocurile D2 ºi N4 ºi Alexandru Budiºteanu nr. 3);
- Traian (strãzile Mihai Viteazu la blocul 22 Decembrie ºi
Nicolae Bãlcescu la blocul G50);
- precum ºi pe Calea Bucureºti la SC Dacos SRL, str. Toporaºilor, Râureni nr. 288 la SC
Albatros SRL ºi în Colonie
Nuci la Baraca nr. 8.
131 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 131 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 23 de
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

CSU ajunge la trei
înfrângeri consecutive
ºi tremurã pentru
calificarea în play-off
Deºi, la începutul lunii februarie, Universitatea Craiova era privitã drept una dintre echipele sigure de prezenþa în play-off, situaþia sa schimbat dramatic dupã seria de trei înfrângeri consecutive înregistrate de elevii lui Gigi
Mulþescu. Astfel, dupã eºecul cu Dinamo din
weekend, alb-albaºtrii sunt obligaþi sã obþinã
cele trei puncte din partida cu Gaz Metan.
Meciul se anunþã însã unul extrem de dificil,
dacã ne gândim cã medieºenii sperã ºi ei la
rândul lor sã prindã un loc de play-off.
de Valentin Zarea

D

upã înfrângerea de la
Severin în faþa Stelei,
alb-albaºtrii mergeau
la Bucureºti cu gândul sã obþinã cel puþin un punct ºi sã
rezolve astfel problema calificãrii în play-off. Doar cã,
aºa cum s-a mai întâmplat de
câteva ori de-a lungul campionatului, oltenii par sã nu
facã faþã prea bine presiunii
în meciurile cu mizã. Iar acest
lucru s-a vãzut foarte bine în
partida cu Dinamo, când elevii lui Mulþescu au primit
douã goluri în primele 15
minute de joc. ”Am început
meciul exact invers faþã de
cum pregãtisem partida. Leam spus jucãtorilor sã nu pierdem mingea în centrul terenului, pentru cã au jucãtori
www.indiscret.ro

foarte rapizi. Exact asta am ºi
fãcut, am pierdut mingea, am
primit repede douã goluri ºi nu
am putut sã revenim“, spunea,
afectat, dupã meci antrenorul
CSU, Gigi Mulþescu. De fapt,
istoria meciului cu Dinamo s-a
scris în acele 15 minute, chiar
dacã, în repriza secundã, oltenii au redus din diferenþã prin
Gustavo, dupã un (alt) penalty
ratat de formaþia din Bãnie.

Craiova intrã
în hora emoþiilor
din ultima etapã
Din nefericire, înfrângerea cu
Dinamo a complicat extrem de
mult situaþia echipei în cursa
pentru accesul în play-off. Astfel, în cazul unei înfrângeri cu
Gaz Matan Mediaº, coroboratã
cu victorii obþinute de Astra,

Dinamo ºi CFR, oltenii vor
rata ºansa de a lupta pentru un
loc în cupele europene, situaþie de neimaginat în urmã cu
doar trei sãptãmâni. În plus,
ratarea play-off-ului ar reprezenta o loviturã extrem de
durã pentru situaþia financiarã a echipei - ne referim la
banii primiþi din drepturile de
televizare, loviturã care s-ar
putea dovedi dezastruoasã
pentru viitorul echipei.

Juveþii sunt
optimiºti
În ciuda înfrângerilor din
ultimele trei partide, jucãtorii ªtiinþei sunt optimiºti cã
vor obþine punctele necesare
pentru a fi siguri de prezenþa
în play-off. „Trebuie sã câºtigãm ultima partidã, trebuie
sã ne calificãm în play-off,
altfel vom fi o dezamagire
imensã. Nu am nicio emoþie
cã nu prindem play-off-ul.
Sunt sigur cã vom câºtiga ºi
ne vom califica“, a declarat
Alexandru Bãluþã, unul dintre cei mai buni jucãtori ai
Univeristãþii.
Meciul decisiv cu Gaz
Metan Mediaº se va desfãºura duminicã - 5 martie,
pe stadionul Extensiv.

P

Mari sponsori
în aºteptare

e lângã aceea cã românul s-a nãscut poet, mai
nou s-a nãscut ºi sportiv. Multe din administraþiile
locale, sufocate de numãrul
imens al celor ce ascultã de îndemnul multisecular ”mens
sana in corpore sano”, se regãsesc, profesional imprimate, pe
tricouri care transpirã în diverse astfel de discipline. Cum cu
latina în ºcoli se stã din ce în ce
mai rãu, e bine de arãtat cã sana
în acest caz nu este un produs
lactat, ºi nici sano. Partidele
politice, dacã strecoarã în platformele lor electorale câteva
fraze despre sãnãtate, despre
sport nici atât. Marginal, numeroase primãrii comunale, cãrora le bat în uºã întreþinuþii social, se întrec în construit stadioane ºi bazine de înot. Nici
primãriile orãºeneºi sau municipale nu se lasã mai prejos. Însãºi primãriþa Bucureºtilor a
sprijinit transferul Cristinei
Neagu de la Buducnost la CSM,
care nu înseamnã Consiliul Suprem al Magistraturii. Ne amintim cu câtã osârdie intelectuali
ai vremii ºi oameni de rând luau
în cãtare echipe de generali ai
armatei ºi internelor, pentru ca
astãzi toþi aceºtia sã figureze ca
precursori. N-avem decât sã
admitem cã scutul de la Deveselu va sta de strajã în compartimentul defensiv al unei grupãri în ºorturi cu însemnele
NATO. Dacã am ajuns prea departe, sã facem stânga împrejur
la alþi mari sponsori în aºteptarea performanþelor sportive. Un
mare sponsor în ceea ce priveº-

te definirea României ca stat
strategic pe terenurile de luptã
în aceastã parte a Europei ar fi
Guvernul Grindeanu. OUG
nr.13 ºi 14 au creat ciondãneli
inclusiv pe tema ceasurilor înaintate de promulgare. Cu OUG
nr.15, dacã s-ar trece transparent la nocturna de pe Naþionala Arena, ca ºi de pe alte arene din þarã, aþi vedea aplaudaci.
O textilã inscripþionatã Guvernul Grindeanu, odatã ce i se fâlfâise de un guvern tehnocrat,
ar sta strâmb pe Bancu? Echipe de fotbal, de handbal, de
baschet, ºi sã nu uitãm de
Avântul Curcani, ar strãnuta
având pe spate ºtraiful cu Parlamentul României? Cu mai
multã abnegaþie în accesarea
fondurilor de la Bruxelles, România fiind membrã UE cu
drepturi depline, s-ar putea
ajunge la crearea de teamuri cu
potenþial nevisat de înaintaºii
noºtri: Petschowski, Ozon,
Dobrin, Oblemenco, de ce nu
Gruia, Penu, Gaþu, Birtalan. Laº vota cu ambele mâini pe cel
ce mi s-ar pãrea partizan Cotrocenilor, cunoscându-i îndeaproape trãirile pentru tricolor,
fezandate pe un echipament ca
pentru afarã. Sã sari la cap, sã
faci presing, sã te ia salvarea
pentru cât te sacrifici cu Instituþia Prezidenþialã pe umeri –
ce poate fi mai înãlþãtor? Domnule Iohannis, lãsaþi-le încolo
de case. A fost odatã Casa Centralã a Armatei, azi o vedem ºi
nu e. Lipiþi Palatul Cotroceni
pe-o manºaftã mioriticã ºi haideþi la referendum.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Izvorul public din CãlimãneºtiCãciulata, infestat cu E.coli

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
Indiscreþii
de Vâlcea
La societatea de transport
public ETA, s-a fãcut, în
decembrie 2016, o economie de 3.218 litri de combustibil, iar în ianuarie 2017,
de 5.265 litri, menþioneazã
primarul Mircia Gutãu.
Motivul principal: au fost
daþi afarã ºapte lucrãtori
care furau motorina ºi o vindeau.

Eternul Lovin!
Un membru cu ºtaif al
ALDE Vâlcea nu crede cã
Dumitru Lovin se va retrage de la preºedinþia organizaþiei judeþene, prin urmare, nu îl va lãsa prinþ moºtenitor pe prim-vicepreºedintele Adrian Buºu. ”Cum sã
renunþe? Este o chestiune de
onoare, pe modelul PSD: de
la conducerea unei organizaþii judeþene pleci numai cu
mâinile pe piept”. Hi, hi!

O stea în devenire
la PSD Vâlcea
Recent, a apãrut în peisajul local un domn. Se numeºte Mihãilã. Adrian Mihãilã! Este consilierul preºedintelui Consiliului Judeþean Vâlcea ºi, la începutul
acestui an, pesediºiºtii vâlceni s-au trezit cu el implementat ºi în Comitetul Executiv Judeþean al organizaþiei de partid. N-o fi cam repejor? Ce se poate constata,
aºa, la o primã analizã, despre aceastã stea în devenire din constelaþia social-democratã? Cã are voce (dovadã luãrile de cuvânt de la
ºedinþele partidului), dar ºi
talent (mãrturii, postãrile pe
facebook, câteva, în timpul
serviciului). Tot pe facebook, domnul Mihãilã mai
scrie cã lucreazã la Anam
Cara Story; care, potrivit
datelor de pe internet, este
un SRL având ca obiect de
activitate Comerþ cu amãnuntul. Alte amãnunte, în
curând.

þesc. Numai cã pentru a
ajunge acolo, Marin ar trebui sã îndeplineascã anumite condiþii: ori sã fi fost parlamentar, ori sã fie funcþionar public. Cum ”nu corespunde” nici la una, nici la
alta, se va recurge la un artificiu, zice lumea. Va fi angajat într-o instituþie de stat,
devenind astfel funcþionar
public, apoi, hop, pe trambulinã, direcþia Prefecturã.

Analizele bacteriologice efectuate de Direcþia de Sãnãtate Publicã Vâlcea au depistat
bacteria E-coli în apa
cunoscutului izvor
public din staþiunea
vâlceanã CãlimãneºtiCãciulata. Izvorul se
aflã vizavi de complexul hotelier ºi este
frecventat, zilnic, de
sute de oameni.

Stop risipei
de la stadion!
Primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu (foto), este decis sã
facã ordine la stadionul Zãvoi, devenit, în timp, un fel
de conductã de risipã a banului public. ”La stadion
sunt 700 de milioane lei
gaurã la partea electricã,
800 de milioane la apã, este
de plãtit gazul. Toþi consumã, toþi fac jaf, toþi se antreneazã fãrã sã plãteascã un
leu. Am spus stop! Toate
chioºcurile de lângã stadion
consumau curentul electric
al stadionului, plãtit de primãrie. S-a fãcut un referat,
s-au montat contoare, fiecare va plãti cât consumã, nu
sã þinã iarna geamurile deschise, de atâta cãldurã, pe
banii primãriei. Terenul de
sport este aproape gata, vom
institui o taxã pentru folosirea acestui teren. Copiii care
nu sunt legitimaþi la CS
Municipal vor plãti o taxã
lunarã de 50 de lei, ceea ce
e modic, tot ca sã sprijinim
copiii. Cei care sunt legitimaþi la clubul nostru se vor
antrena gratis”, a spus primarul.

de Marielena Popa
ncepând cu data de 20 februarie a.c., Primãria Cãlimãneºti a instalat, la izvor, afiºe care informeazã cã
apa este nepotabilã ºi care avertizeazã populaþia sã nu mai recurgã, deocamdatã, la aceastã
sursã. „Proba de apã a ieºit neconformã la analizã, prin urmare, o perioadã, apa din acest izvor este nepotabilã. Da, apa
conþine ºi bacteria E.coli. Vom
lua mãsuri pentru dezinfectarea
bazinului, iar dupã remedierea
situaþiei, vom duce probe din
nou la analizã. Precizez cã noi,
Primãria Cãlimãneºti, am solicitat sã fie testatã apa ºi nu este
pentru prima datã când facem
asta, numai cã pânã acum nu au
fost depistate astfel de probleme. În momentul în care apa va
redeveni potabilã, vom anunþa”, a declarat pentru Indiscret
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în Oltenia primarul staþiunii,
Florinel Constantinescu.

O bacterie ce poate
cauza infecþii grave
Eschierichia coli (numitã ºi
E.coli) este o bacterie ce poate
cauza infecii grave. Unele specii produc o toxinã puternicã ºi
care determinã diaree sanguinolentã ºi rar pot cauza probleme hematologice grave ºi chiarinsuficienþã renalã.
Alte tipuri de E.coli pot determina infecþii ale tractului urinar sau alte infecþii.
Copiii sunt mai predispuºi la
infecþii digestive cu E.coli
O157:H7 (E.coli enterohemoragic). Cei mai mulþi oameni cu

Publicitate

infecþie vor avea urmãtoarele
simptome:
- crampe severe la stomac ºi
abdomen sensibil;
- diaree apoasã iniþial care
poate avea evoluþie sanguinolentã;
- greaþã ºi vãrsãturi.
Probleme hematologice grave ºi probleme renale pot sã
aparã la 2-14 zile dupã apariþia
diareei. Aceste probleme pot
determina insuficienþã renalã ºi
uneori alterarea stãrii de sãnãtate pe termen lung, sau moarte
la unii copii ºi vârstnici.
Unele persoane care au infecþie cu bacteria E.coli pot sã nu
prezinte niciun simptom. Ei pot
rãspândi infecþia fãrã sã fie conºtienþi de acest lucru.

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

Cum poate
ajunge prefect
Florian Marin
Zvonurile cã fostul poliþist de top Florian Marin,
acum membru PSD, va fi
prefect de Vâlcea se înte-

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.

Publicitate

Cum se fura la ETA

nte
u
n
ã
m
A gina
în pa

