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Sãrbãtorile din martie ne oferã
plãcutul prilej sã urãm tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor o
primãvarã frumoasã, cu soare,
fericire ºi toatã dragostea cuvenitã!

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK
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Deputat PNL Ionuþ Stroe
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POLITICÃ
de Cosmin Pretorian

P

lecarea intempestivã a
Liei Olguþa Vasilescu la
Bucureºti, într-o onorabilã funcþie de ministru al
muncii în cabinetul Grindeanu,
a dat startul unei noi competiþii electorale pentru postul de
primar al Craiovei. În aceste
luni, bãtãliile se dau în sânul
filialelor pentru obþinerea nominalizãrii, urmând ca de la
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Alegerile bat la uºã,
candidaþi de primar
încã n-avem

Mihail Genoiu
varã candidaþii oficiali ai partidelor sã se prezinte în faþa
electoratului craiovean.

„Interimarul“
Genoiu, viitor
candidat PSD
la Primãria Craiova
La prima vedere, în bãtãtura
Partidului Social Democrat lucrurile par cele mai încâlcite.
Oficial, pânã în prezent nimeni
nu s-a exprimat cã îºi doreºte
aceastã candidaturã. Nu cã partidul ar duce lipsã de personalitãþi care sã intre în aceastã bãtãlie ºi sã o câºtige... Doar cã în
PSD Dolj, ºi implicit în filiala
municipalã, disciplina ºi respectarea unei ordini ierarhice stricte
sunt la mare preþ în aceste zile,
iar pânã acum conducerile celor douã filiale, judeþeanã ºi
municipalã, nu au dat startul
unei precampanii în interiorul
organizaþiilor. Totuºi, pe surse,
încã din urmã cu douã luni, a
fost avansat Mihail Genoiu
drept viitorul candidat al socialdemocraþilor, chiar dacã, cel
puþin pânã în prezent, el nu este
membru al acestui partid. Situa8 - 14 martie 2017

Ionuþ Stroe

Deºi încã guvernul nu s-a pronunþat asupra
datei la care vor avea loc alegerile anticipate
pentru Primãria Craiova, clasa politicã craioveanã freamãtã în aºteptarea desemnãrii candidaþilor celor douã mari partide, Partidul Social
Democrat ºi Partidul Naþional Liberal. Deºi la
prima vedere lucrurile sunt destul de neclare în
sânul celor douã filiale, favoriþi „sã se dueleze“,
probabil în varã, sunt actualul primar interimar,
Mihail Genoiu, din partea PSD-ului, ºi deputatul
liberal Ionuþ Stroe, preºedintele filialei craiovene a partidului.
þia politicã a actualului primar
interimar este una destul de încâlcitã. Genoiu a intrat în Consiliul Local Craiova ca membru
al UNPR-ului, pe liste comune
cu PSD-ul. Numai cã, între
timp, UNPR-ul a fost înghiþit,
„cu fulgi cu tot“, de PMP-ul lui
Bãsescu. În atare condiþii, cel
puþin la nivel teoretic, Genoiu
este un pemepist din cap pânãn picioare, însã tot timpul acesta a susþinut cã el nu a fost de
acord cu fuziunea prin absorbþie ºi, împreunã cu alþi colegi, a
contestat-o în instanþã. Dacã situaþia politicã a „interimarului“
este, într-o bunã mãsurã, învãluitã în mister, susþinerea de
care se bucurã din partea fostu-

lui primar al Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, este una realã ºi
cât se poate de vizibilã pentru
toþi pesediºtii. În aceste condiþii, este greu de crezut cã Genoiu, acum incert politic, dar zilele urmãtoare un posibil membru
PSD, va putea rata nominalizarea din partea celui mai puternic partid doljean. ªi, odatã cu
aceastã nominalizare, ºansele sã
scape de sintagma „interimar“
sunt foarte mari în condiþiile în
care aparatul de partid al PSDului este suficient de puternic
încât sã impunã drept primar al
Craiovei aproape orice candidat. Rãmâne doar ca acest aparat sã-l accepte pe de-a întregul
pe viceprimar ºi sã nu se repete

istoria cu Gheorghe Nedelescu,
atunci când elemente importante din sânul social-democraþilor
i-au sabotat campania electoralã, nemulþumite de modul în
care acesta a fost impus.

Liberalii au dat
startul competiþiei
interne
Paradoxal, liberalii par sã se
fi aºezat pe un fãgaº normal. În
urmã cu douã sãptãmâni, s-a dat
startul unei competiþii interne în
sânul filialei, iar cinci peneliºti
ºi-au depus cereri pentru nominalizarea drept candidat al partidului la alegerile locale interimare pentru postul de primar al
Craiovei. Senatorul Mario Ovidiu Oprea, liderul liberalilor din
Senat, deputatul Ionuþ Stroe,
preºedintele PNL Craiova, decanul Baroului Dolj, Lucian
Bernd Sãuleanu, consilierul local Marian Vasile ºi fostul director al Finanþelor Publice Dolj,
Eugen Cãlinoiu, sunt cei cinci
liberali care îºi disputã nominalizarea. Cum va fi fãcutã aceastã nominalizare încã nu s-a stabilit oficial, însã majoritatea

membrilor conducerii filialei
doljene par sã opteze pentru o
cercetare sociologicã amãnunþitã la nivelul Craiovei care sã stabileascã, pe lângã notorietatea
fiecãruia dintre cei cinci, ºi potenþialul electoral al acestora.
Nu a fost exclusã nicio decizie
politicã la nivelul filialei, în sensul ca în urma unui vot al Biroului Judeþean al partidului sã
fie desemnat candidatul. În oricare dintre cele douã situaþii,
favoriþi sunt cei doi parlamentari, Mario Ovidiu Oprea ºi Ionuþ Stroe, cu un plus pentru cel
de-al doilea, având în vedere
implicarea sa la nivelul Craiovei în trecutele campanii electorale locale ºi parlamentare. În
ceea ce-i priveºte pe Sãuleanu,
Vasile ºi Cãlinoiu, ei pleacã din
start cu ºansa a treia din varii
motive: lipsa notorietãþii „la firul ierbii“, activitatea politicã
„sezonierã“, doar în preajma
unei runde de alegeri, sau, pur
ºi simplu, o „aderenþã scãzutã“
în sânul activului de partid.
Acum, discutabile sunt ºansele viitorului candidat de
dreapta de a învinge „maºinãria de vot pesedistã“. O ºansã
ar fi dacã viitorul candidat liberal va reuºi sã coaguleze în jurul sãu toate forþele politice antiPSD din Craiova. Un eventual
candidat din partea enigmaticei
filiale USR Craiova sau din parte PMP-ului nu ar face decât sã
scadã ºansele liberalului, ºi aºa
foarte mici, de a reuºi sã fie ales
primar. Acest lucru pare a fi fost
sesizat de cãtre liberali, care, în
ultimele douã luni, au lansat o
serie de acþiuni ºi dezbateri publice în care au implicat, pe lângã anemica societate civilã craioveanã, ºi câteva nume de foºti
candidaþi la Primãria Craiova
din partea unor formaþiuni de
dreapta din municipiu, cum ar
fi, spre exemplu, Dan Cherciu
sau Mircea Nãstase, fost candidat ALDE. Liberalii par sã construiascã o patformã politicã ºi
electoralã în care sã se regãseascã fiecare dintre cei care se opun
unei hegemonii pesediste evidente la nivelul Craiovei ºi al
judeþului Dolj. Într-o oarecare
mãsurã, rezultatul viitoarelor
alegeri parþiale atârnã ºi de reuºita acestei strategii.
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE
Cheltuielile
de personal
cresc cu o treime
Cel mai spectaculos salt în
materie de cheltuieli municipale se prefigureazã la capitolul
cheltuielilor salariale. Fondurile alocate în aceste sens în
proiectul de buget pe 2017
cresc cu aproape o treime faþã
de cele prevãzute în bugetul pe
anul trecut. Astfel, în 2016,
capitolul bugetar destinat acoperirii drepturilor salariale ºi
contribuþiilor datorate la bugetul naþional în contul angajaþilor municipali avea la dispoziþie, în prima variantã de buget,
suma de 20,5 milioane lei.
Pentru 2017, efortul bugetar

Dupã ghiocei ºi zambile,
a apãrut ºi proiectul
de buget al Craiovei
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de Nicuºor Fota
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ocumentul postat pe
site-ul Primãriei Craiova prevede venituri de
600,8 milioane lei în acest an,
cu aproximativ 16 milioane mai
mult decât cele prognozate pe
anul trecut, când edilii au pornit la drum cu o previziune bugetarã de 584 milioane lei.
Edilii au prevãzut în proiectul
de buget venituri proprii de 163
milioane lei, din care aproximativ 140 milioane sunt reprezentate de sumele colectate de la
contribuabilii craiovemi ca din
impozitele ºi taxele locale stabilite de consiliul municipal.
Restul veniturilor administraþiei
locale craiovene sunt asigurate,
în cea mai mare mãsurã, din
cotele ce revin municipiului reºedinþã de judeþ din impozitul
pe venit (194 milioane lei) ºi de
cotele defalcate din TVA (223
milioane lei). O evoluþie de-a
dreptul modestã se remarcã la
capitolul venituri atrase de la
UE, acestea fiind estimate în
www.indiscret.ro

Dupã mai bine de douã luni de la începutul
anului, edilii au dat gata ºi au postat pe site-ul
Primãriei Craiova proiectul de buget pe anul în
curs, document ce urmeazã sã intre în dezbatere publicã, iar apoi în dezbaterea consilierilor
locali craioveni, cel mai probabil la finele acestei luni. Bugetul Craiovei pe 2017 este de ceva
mai mult de 600 milioane lei, potrivit proiectului
întocmit de reprezentanþii municipalitãþii craiovene. Suma prognozatã sã se strângã în vistieria localã ºi sã fie, implicit, cheltuitã de maimarii oraºului reprezintã un modest avans faþã
de anul precedent, capitolul bugetar care înregistreazã creºteri semnificative fiind cel destinat cheltuielilor de personal.
proiectul de buget pe anul în
curs la 6,9 milioane lei (sub 2
milioane de euro), faþã de 41
milioane lei, cât prevedea proiectul de buget al anului trecut.
Edilii craioveni conteazã însã pe
3,1 milioane lei drept subvenþii
de la bugetul de stat pentru susþinerea proiectelor cu fonduri
europene, precum ºi 8,8 milioane lei, tot de la bugetul de stat,
aferente corecþiilor financiare
impuse proiectelor derulate de
primãrie.

Bugetul
de dezvoltare,
în scãdere
La capitolul cheltuieli, primãria îºi rezervã 26,9 milioane lei
pentru cheltuieli de personal ºi
aproximativ 14 milioane lei
pentru bunuri ºi servicii, 18,1
milioane lei pentru Poliþia Localã, 211 milioane lei pentru
învãþãmânt (174 de milioane
din suma totalã reprezentând de
asemenea cheltuieli de personal

destinate cadrelor didactice).
Sãnãtatea primeºte în 2017,
conform proiectului de buget,
39 milioane lei, din care 17 milioane sunt alocate secþiunii de
dezvoltare, în timp ce la secþiunea transporturi este prevãzutã
suma de 72 milioane lei, care
include atât banii pentru reparaþia strãzilor, subvenþionarea
abonamentelor pe mijloacele de
transport în comun ale RAT
Craiova, cât ºi achiziþia de autobuze. De menþionat cã, potrivit proiectului de buget postat
pe site-ul primãriei, nici 2017
nu va fi un an al investiþiilor,
grosul veniturilor municipale
fiind direcþionate la secþiunea
cheltuieli de funcþionare (515
milioane lei din cele 602 milioane cheltuieli totale), în timp
ce secþiunea dezvoltare reprezintã abia a ºaptea parte din total, cu cheltuieli prognozate de
86 milioane lei. Spre comparaþie, proiectul de buget de anul
trecut prevedea 460 milioane lei
la secþiunea de funcþionare ºi
130 milioane lei la cea de dezvoltare.

estimat de funcþionarii primãriei la acest capitol se ridicã la
26,9 milioane lei. Dintre instituþiile subordonate municipalitãþii, Poliþia Localã se poate
lãuda cu o creºtere substanþialã a cotei bugetare alocate.
Sumele prevãzute pentru agenþii craioveni cresc cu peste 2
milioane lei, de la 15,6 milioane cât aveau alocat în 2016,
la 18,1 milioane lei în 2017.
Dintre instituþiile de culturã,
Casa de Culturã Traian Demetrescu e în postura de Cenuºãreasã, cu ceva mai mult de 1
milion lei alocat pentru 2017,
urmatã de Teatrul Colibri, cu
2 milioane lei (1,4 milioane în
2016), ºi Ansamblul Maria Tãnase, cu 2,9 milioane lei, faþã
de 1,8 milioane lei anul trecut.
Creºteri substanþiale de buget
se mai întrevãd la Opera Românã ºi Filarmonica Oltenia,
care au alocate în proiectul de
buget pe 2017 câte 10 milioane lei. SCM Craiova are la dispoziþie anul acesta, potrivit
proiectului de buget, 11 milioane lei.
8 - 14 martie 2017
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ACTUALITATE

Peste 70% dintre
creditorii Oltchim au
votat luni, 6 martie
a.c., modificarea
planului de reorganizare a activitãþii combinatului Oltchim din
Râmnicu Vâlcea.
Astfel a fost acceptatã soluþia de divizare
a combinatului în
nouã pachete.
de Marielena Popa

Cumpãrãtorii
nu au nicio obligaþie
de a prelua
actualii angajaþi

C

tractele cu clienþii nu sunt
transferate cãtre cumpãrãtori
ºi, foarte important, cumpãrãtorii nu au nicio obligaþie de ai prelua pe actualii angajaþi.
Consultantul AT Kearney a
precizat potenþialilor cumpãrãtori ai activelor Oltchim cã,
potrivit contractului colectiv de
muncã de la nivelul Oltchim,
compania trebuie sã achite plãþi
compensatorii oricãrui angajat
disponibilizat.
Cu 2.000 de angajaþi, combinatul Oltchim este singurul producãtor din România de clor ºi
polieter polioli ºi exportã 74%

din producþie. Statul, care deþine 54,8% din acþiunile companiei, a mai încercat de câteva ori
privatizarea companiei, dar fãrã
succes.
Oltchim a intrat în procedurã
de insolvenþã la 30 ianuarie
2013, iar consorþiul format din
Rominsolv SPRL ºi BDO Busines Restructuring SPRL a fost
numit administrator judiciar.
Planul iniþial de reorganizare a
societãþii Oltchim a fost depus
la Tribunalul Vâlcea în 5 februarie 2015 ºi aprobat de cãtre adunarea creditorilor în data de 9
martie 2015.

Un specialist
al Rominsolv,
despre activitatea
industrialã
în perspectivã,
dar ºi despre
faliment

Publicitate

reditorii garantaþi (bãncile) au votat în proporþie de 53% pentru aprobarea planului de reorganizare,
pentru categoria creanþelor salariale au votat în proporþie de
66%, a bugetului de stat – 93%,
iar creditorii chirografari au
votat 100% pentru modificarea
acestui plan. Planul de reorganizare modificat nu a fost fãcut
deocamdatã public, însã existã
deja anumite informaþii în
aceastã privinþã.
Potrivit unui document pregãtit de consultantul selectat
pentru privatizarea Oltchim,
AT Kearney Management
Consulting SRL, ºi de administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRK,
companiile care vor cumpãra
activele Oltchim nu preiau datoriile combinatului în cadrul
tranzacþiei. De asemenea, con-
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Cum vede Rominsolv combinatul Oltchim dupã privatizare?
Un material postat pe blogul
companiei de cãtre specialistul
în insolvenþã Florian Mateiþã
poate fi parþial lãmuritor:
”Firesc, apare întrebarea ce se
va întâmpla cu combinatul ºi cu
oamenii lui dupã vânzare? Nimeni nu ºtie cu certitudine, însã
un prim indiciu cum cã activitatea industrialã va continua
este acordul comisiei europene
de a ne permite bonusarea cumpãrãtorului când angajeazã cel
mult 50% dintre actualii salariaþi. Mai departe, þine de fiecare persoanã în parte cum îºi organizeazã viaþa”.
Salariaþii care vor dori sã
munceascã la viitorul Oltchim
vor avea loc de muncã ºi îºi vor
negocia individual sau colectiv condiþiile angajãrii. Liderii
de sindicat trebuie sã-ºi asume
negocieri cu noul cumpãrãtor
atunci când va fi el cunoscut,
nu sã aleagã calea uºoarã a blamãrii administratorului judiciar
cã nu transleazã actualul CCM,

când ºtiu foarte bine cã nu este
posibil acest lucru. Vor trebui
sã-ºi remodeleze gândirea ºi
opþiunile conform cerinþelor de
performanþã ale mediului privat.
Salariaþii care nu vor mai dori
sã munceascã la viitorul Oltchim vor primi aºa numitul
«pachet social» prevãzut în
Contractul Colectiv de Muncã.
Ei vor beneficia de salarii compensatorii, chiar dacã îºi gãsesc
rapid un alt loc de muncã.
Trebuie ºtiut cã, dacã salariaþii care nu doresc sã munceascã
sunt majoritari ºi locul lor de
muncã este specializat, vom
asista la un faliment care, cel
mai probabil, va deveni celebru
prin cauzele lui: sãtui de muncã, salariaþii au abandonat angajatorul. Mai trebuie ºtiut cã în
faliment, conform legislaþiei
româneºti, Contractul Colectiv
de Muncã înceteazã cu consecinþa dispariþiei «pachetului social». Aºadar, solicitãm sindicatelor sã împãrtãºeascã salariaþilor deplinã cunoaºtere ºi echilibru.
Stresul cel mai pregnant îl
resimt cei care viseazã sã rãmânã la viitorul Oltchim, dar sã
împuºte ºi salariile compensatorii. Dacã se poate, fãrã niciun
risc. Am dreptate?”, comenteazã Florian Mateiþã.
www.indiscret.ro
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DEZVÃLUIRI

Vâlcea: Schismã cu scandal
la Mãnãstirea Lacul Frumos
Refuzã chiliile noi
Recent, în mediul on-line
a apãrut un nou episod al
acestui conflict, în care era
relatat comportamentul stareþului Sebastian Mihalcea,
care ar fi încercat sã-i alunge pe cãlugãrii în cauzã, devastându-le chiliile ºi lovind
o icoanã a Maicii Domnului.
Pr. dr. ªtefan Zarã, consilier cultural ºi comunicaþii
media al Arhiepiscopiei
Râmnicului, a declarat pentru Indiscret în Oltenia cã, de
fapt, cãlugãrilor li s-au pus
la dispoziþile chilii noi, în
locul celor vechi ºi insalubre,
pe care însã refuzã sã le pãrãseascã. Preotul Zarã a precizat cã nu se doreºte alungarea celor în cauzã, dar pentru a rãmâne într-o mãnãstire a Bisericii Ortodoxe Române, este necesar sã înþeleagã cã trebuie sã reintre în
comuniune cu Biserica:

„Au proliferat
în spaþiul virtual
mai multe
neadevãruri”
„Dupã Sinodul Panortodox din Creta (iunie, 2016),
Pãrintele Ieromonah Grigorie, împreunã cu un alt monah ºi un frate, toþi de la
Mãnãstirea Lacul Frumos, au
rupt comuniunea cu Biserica Ortodoxã Românã, spuwww.indiscret.ro

Trei monahi de la Mãnãstirea Lacul Frumos, din Vlãdeºti, judeþul Vâlcea,
refuzã de mai mult timp sã se supunã unor reguli ale Bisericii Ordoxe
Române, considerând cã dupã participarea la Sinodul Panortodox din
Creta (iunie, 2016), aceastã bisericã a cãzut în erezie. Conflictul a început
în vara anului 2016, când, la slujbe, a fost întreruptã pomenirea Chiriarhului locului, ÎPS Varsanufie. De atunci, ei nu s-au mai supus ascultãrii
canonice ºi deciziilor Arhiepiscopiei Râmnicului ºi, deºi recunosc faptul
cã intrã sub incidenþa Canonului 13 apostolic (preoþii vinovaþi de ieºirea
de sub ascultarea canonicã a episcopului lor sunt caterisiþi pentru cã au
provocat schismã), invocã o excepþie a acestui canon; cazul în care au
ieºit de sub ascultarea ierarhului din pricina participãrii acestuia din
urmã la erezie. ªi, în timp ce refuzã sã se întoarcã la mãnãstirea de
metanie – mãnãstirea Pãtrunsa –, rãzvrãtiþii stabilesc reguli cel puþin
discutabile.
nând cã Biserica noastrã strãmoºeascã este cãzutã în erezie.
Arhiepiscopia Râmnicului ia aºteptat mai bine de ºase
luni sã revinã sub ascultare,
lucru pe care nu l-au împlinit
nici pânã acum.
Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, Preasfinþitul Pãrinte Emilian, episcopul vicar
al eparhiei noastre, pãrinþii
exarhi, pãrintele protopop,
chiar ºi stareþii mãnãstirilor
Arhiepiscopiei Râmnicului
adunaþi în sinaxã, cât ºi duhovnicul Pãrintelui Grigorie,
în nenumãrate rânduri, i-au
sfãtuit pe a aceºtia sã renunþe
la aceastã atitudine, însã nu
numai cã au continuat în atitudinea lor, ci au ºi proliferat
în spaþiul virtual mai multe
neadevãruri: cã li s-a interzis
accesul la trapezã, cã au fost
daþi afarã din mãnãstire, deºi
Pãrintele Stareþ le-a oferit
chilii noi, cele vechi în care

locuiau având nevoie de renovare. Pãrintele Grigorie se afiºeazã pe sine într-un mãrturisi-

tor al Bisericii Ortodoxe, pretextând cã este prigonit de ierarhii Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, lucru care nu este nici
pe departe aºa. Însã pentru a
rãmâne într-o mãnãstire a Bisericii Ortodoxe Române, pãrintele trebuie sã înþeleagã cã
trebuie sã reintre în comuniune cu Biserica”.

„Aduc femei în
chilii, la spovedit”
Potrivit consilierului cultural ºi comunicaþii media al
Arhiepiscopiei Râmnicului,
aceastã formã de rãzvrãtire a
degenerat: „Printre altele,
aduc în chilii tot felul de femei la spovedit, ce este interzis”, susþine acesta.

Publicitate

de Marielena Popa
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Vitezele lui Juncker ºi
pisica lui Moscovici

P

reºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker, umblã la
codul rutier al celor 27 de state ale Uniunii ºi vrea o Europã
în douã viteze. Am zice în douã
benzi, fiecare stat cu viteza
care îi convine sau de care e
capabil. Depinde, ca sã respectãm terminologia, de marca
maºinii, de motor, de conducãtorul auto. Dar dincolo de viteze sau benzi, spre a ne mai
veni în fire, existã cinci scenarii de reconfigurare, fiecare cu
oportunitãþile lui: „continuând
pe acelaºi drum”, „accent exclusiv pe Piaþa Unicã”, „cei
care doresc mai mult realizeazã mai mult”, „mai puþin, dar
mai eficient”, „mult mai mult
împreunã”. Dacã e aºa, monsieur Juncker nu mai pare domnul Jungher, Pumnal sau Stilet. Intrând în lexicul de bazã
al UE, acesta nu are a bulversa
în literã ºi spirit cunoscutele
forme inflexionare de strategie
ºi construcþie: drepturi ºi obligaþii. E greu de crezut cã statele cu lentoare economicã, fiindcã aici e cuiul ºi pe-aici suntem noi, vor fi þinute la garaj,
în timp ce statele cu ºtaif vor
pofti la salon pentru a se bate
în cuþite ºi pahare. …Sau va fi
tocmai invers?! Detaliile conceptuale marca Juncker&Co se
lasã aºteptate pânã la Summitul istoric din 25 martie, de la
Roma, menit sã rãspundã unor
probleme cardinale: criza economicã, ameninþãrile teroriste,
Brexit-ul, criza refugiaþilor ºi
a migranþilor (apropo, am citit
un reportaj despre Suedia ºi m-

am îngrozit). De-aici, arhitectura noii Uniuni Europene capãtã accente dramatice, puse în
gura comisarului european
pentru afaceri economice, Pierre Moscovici: „Putem continua
în general la fel ca pânã acum,
cu paºi mãrunþi sau sã revenim
la competenþe mai naþionale, sã
ne limitãm la piaþa unicã sau,
de ce nu, sã desfiinþãm UE”.
Zbang! Aflaþi pe recepþie, românii au coborât pragul încrederii în UE de la 65 la 52%,
oricum, spre onoarea lor, peste media europeanã. Sunt
aceiaºi care, sondaj de sondaj,
erau de pãrere cã direcþia în
care se miºcã þara e greºitã ºi
sigur nu s-au referit la Direcþia
de taxe ºi impozite. Orice încercare de a revigora ciotul de
economie rãmas dupã decapitarea din exterior, cu largul
sprijin din interior, era tratatã
drept euroscepticã, ruºinoasã,
de pus la zid, în timp ce optimismul emergent fãcea clãbuci. Acum vine monsieur
Moscovici, cu pisica lui otrãvitã, ºi ne umple de bale „mai
naþionale” sub câinoºenia desfiinþãrii UE. Ca ºi cum, dupã
ce te-a înºelat copios, nevasta
þi-a mai ºi proptit bagajele la
uºã. Numai cã odatã vede naºul pânza Penelopei, iar la a
doua nuntã se vine cu lumânãri. Mã rog, ne dregem cu
Ottonel. „Suntem pentru o Europã puternicã, consolidatã,
unitarã ºi incluzivã”, îi spune
Klaus Iohannis prim-ministrului maltez Joseph Muscat, ca
pentru a duce vorba mai departe. Pãi sã fim!
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INTERVIU
de Octavia Hantea
Reporter: Începutul primãverii presupune, aºa cum
ne-aþi obiºnuit, ºi startul primelor acþiuni de înfrumuseþare a oraºului. Aþi pregãtit
ceva nou pentru acest an,
comparativ cu anii trecuþi?
Aurelia Filip: Pentru debutul primãverii, aºa cum îi
stã bine gospodarului, ne-am
pregãtit din toamnã. Au fost
fãcute toate plantãrile de bulboase, astfel încât florile care
înfrumuseþeazã oraºul în timpul primãverii sã fie deja în
pãmânt la ora actualã. Aºteptãm o vreme foarte cãlduroasã, prielnicã exploziei de
creºtere a florilor. Acestea au
rãsãrit deja, noi am verificat
acest lucru. Este vorba despre
un numãr foarte mare de lalele, peste 130.000 de flori.
În plus, în Grãdina Botanicã
am venit ºi cu alte bulboase
tocmai pentru a continua acþiunile de amenajare a acestei zone. În oraº am venit ºi
cu un numãr de arbori, pe aliniamente stradale ºi nu numai. Din producþia proprie
am venit cu un numãr de
40.000 de bãnuþi, 20.000 de
panseluþe, avem miosotis,
plante de sezon care vor întregi covoarele de lalele. Ulterior vom înlocui cu salvia,
tagetes, begonii, avem un
numãr foarte mare de fire de
levãnþicã, aºadar Craiova va
înflori ºi anul acesta.

„RAADPFL Craiova
deþine cei mai buni
specialiºti
din domeniul
zonelor verzi”
Rep.: Am vãzut pe site-ul
instituþiei cã Sectorul zone
verzi executã ºi lucrãri contracost. Spuneþi-ne câteva
lucruri despre aceste posibilitãþi pe care le pot lua în calcul cetãþenii.
A.F.: Craiovenii ar trebui
sã ºtie cã RAADPFL Craiova deþine, la ora actualã, cei
mai buni specialiºti din domeniul zonelor verzi ºi nu
numai. În peisagisticã avem,
de asemenea, oameni foarte
buni. De exemplu, la solicitarea proprietarilor de teren,
în baza unui deviz, putem
executa lucrãri de amenajãri
grãdini, fie cu material propriu, fie cu materialul clien-

Sute de mii de flori care vor înfrumuseþa oraºul, serviciile contracost prestate de cãtre
angajaþii regiei, situaþia mobilierului urban,
noutãþi cu privire la Parcul Romanescu ºi la
grãdina zoologicã, despre toate acestea ne-a
vorbit, într-un interviu, Aurelia Filip, director al
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului
Public ºi Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova.
Aceasta dã asigurãri cã oraºul Craiova va
înflori imediat ce vremea va permite explozia
de creºtere a florilor deja plantate. Cea mai
mare problemã la ora actualã este cã foarte
mulþi cetãþeni nu ºtiu sã pãstreze ceea ce
autoritãþile reuºesc sã facã, mobilierul urban,
Parcul Tineretului ºi grãdina botanicã având de
suferit din cauza lipsei bunului simþ.
tului. Am luat în calcul aceste
servicii tocmai pentru a ne diversifica activitatea, aceasta fiind viziunea mea, în calitate de
manager.
Rep.: Obþine regia venituri
din astfel de servicii contracost?
A.F.: Avem venituri proprii
mari ºi din alte sectoare. Administrarea cimitirelor este unul
dintre ele. Pe lângã întreþinerea
cimitirelor, noi mai avem un
compartiment de executare lucrãri funerare, aici veniturile
crescând foarte mult în ultima
perioadã. Au crescut tocmai
pentru cã suntem serioºi, aspri
în a accepta ca cineva sã lucreze în cimitirele pe care le administrãm. Suntem aspri tocmai
pentru a nu mai avea probleme
cu furturile, cu devastarea lucrãrilor. Astfel, lucrând cu personalul propriu, oferim concesionarilor contracte de lucrãri funerare ºi cu plata în rate, ceea
ce ne-a adus venituri forte mari.
Beneficiarii noºtri sunt foarte
mulþumiþi de faptul cã, executând aceste lucrãri cu noi, primesc o garanþie a lucrãrii, ceea
ce un particular nu a oferit niciodatã.
Rep.: Tarifele practicate cum
sunt?
A.F.: În funcþie de complexitatea lucrãrilor, acestea sunt
comparabile cu cele practicate
pe piaþã, cu cele practicate de
cei din sectorul privat. Diferenþa este cã de la noi omul primeºte acte pe lucrare ºi i se oferã ºi
o garanþie.

„Trebuie sã reparãm
jardiniere, fântâni
arteziene, bãncuþe
sau coºuri de gunoi”
Rep.: Legat de mobilierul
urban, care este situaþia, în prezent, a locurilor de joacã? Aþi
fãcut un bilanþ dupã aceastã
iarnã? Sunt multe reparaþii de
fãcut?
A.F.: De obicei, cum vine primãvara ºi vremea ne lasã noi
facem planuri pentru anul în

curs, dar ºi un bilanþ al deteriorãrilor. Sunt zone unde locurile
de joacã ºi spaþiile de agrement
sunt aºa cum ne aºtepam, cum
ne-am obiºnuit, din pãcate, dupã
perioada rece. Parcul Tineretului este un exemplu negativ.
Dupã fiecare iarnã, acest spaþiu
este destul de vandalizat. Avem
deteriorãri mari ºi în centrul
Craiovei. În timpul iernii, aici
este o zonã foarte aglomeratã ºi
toate evenimentele organizate
au lãsat ºi amprente negative,
din pãcate. Noi trebuie sã reparãm jardiniere, fântâni arteziene, bãncuþe sau coºuri de gunoi.
Rep.: Ne aflãm în plin sezon
al reparþiei strãzilor. Este mult
de lucru?
A.F.: RAADPFL Craiova
face reparaþii cu piatrã cubicã ºi
concasatã, deci nu ce þine de
covorul asfaltic. Licitaþiile sunt
în curs de derulare, sunt aproape gata. Mã refer la licitaþiile ce
privesc procurarea materialelor
necesare în vederea executãrii
lucrãrilor. Suntem în grafic cu
acest capitol. ªi da, este foarte
mult de lucru. Este de lucru întrucât ºtiþi foarte bine cã în mandatul Liei Olguþa Vasilescu s-au
introdus kilometri întregi de
canalizare ºi apã. Pânã se ajunge la asfaltarea acestor strãzi,
este responsabilitatea noastrã sã
le pregãtim cu piatrã. Deja avem
solicitãri foarte mari din partea
Primãriei Craiova.
Rep.: Ce ne spuneþi despre
Parcul Romanescu? Noutãþi
despre grãdina zoologicã?
A.F.: Parcul Romanescu este
încã în posesia firmei care a câºtigat reabilitarea lui. Acest lucru nu înseamnã însã cã noi nu
avem grijã de vegetaþia de acolo. Dacã un ºantier dureazã mult
sau puþin, vegetaþia nu aºteaptã. Noi gestionãm zona verde de
acolo, mai ales cã ne gãsim, în
acest parc, material pe care îl
putem folosi în lucrãrile de amenajare, înfrumuseþare ºi tot ce
þine de acest sector. Adunând
ceea ce ne trebuie, facem bine
ºi parcului, ne facem un bine ºi
nouã. Aºteptãm ca Parcul Romanescu sã ni se dea în admiwww.indiscret.ro

Aurelia Filip: „Cum vine 7
primãvara, noi facem
planuri pentru anul
în curs, dar ºi un bilanþ
al deteriorãrilor”
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este admisibil aºa ceva, dar ºtim
cu toþii cui aparþine vina ºi din
ce cauzã s-a ajuns aici. Este
foarte greu sã te încadrezi întrun buget limitat. Fiind o activitate sezonierã, ai luni când îþi
trebuie foarte mulþi bani pentru
procurarea materialelor ºi ai
luni când nu îþi trebuie. Iatã cã
pe noi întârzierea bugetului naþional ne-a afectat enorm. Ca
manager, ajungi în situaþii disperate atunci când nu ai voie sã
depãºeºti anumite sume ºi þie îþi
trebuie urgent materiale pentru
realizarea lucrãrilor. Degeaba le
iau luna viitoare dacã sezonul a
trecut.
Rep.: Are RAADPFL Craiova suficient personal?
A.F.: Regia are resursã umanã stabilã, iar în perioadele când
este mult de muncã avem posibilitatea sã lucrãm cu muncitorii sezonieri. Din luna mai o sã
apelãm la aceste persoane. Lucrãm cu dumnealor de mult
timp, s-au obiºnuit deja, ºtiu ce
lucrãri avem de fãcut ºi nu sunt
probleme. Regia are 715 angajaþi ºi pot spune cã ar mai fi nevoie, mai ales cã vom lua în grijã ºi Parcul Nicolae Romanescu. Sã întreþinem 90 de hectare
de zonã verde cu tot ceea ce se
impune, nu va fi un lucru uºor.
Va trebui mãrit numãrul de personal.

nistrare, sã fie recepþionat, neavând o datã aproximativã în
acest sens. Cert este cã anul
acesta o sã fie fãcutã recepþia.
La grãdina zoologicã nu s-a întrerupt niciodatã activitatea.
Animalele o duc foarte bine.
Acestea beneficiazã de un sistem de încãlzire inedit pe perioada rece, având acele
panouri. Mai mult, fiind temperaturi scãzute, iarna trecutã, noi
am achiziionat tunuri de cãldurã ºi le-am putut da o libertate
de miºcare mult mai mare.

„Vom avea o nouã
familie de maimuþe”
Rep.: A mai crescut numãrul
animalelor? Aveþi în vedere
acest aspect?
A.F.: Ca noutate, în urma întâlnirii cu Federaþia Grãdinilor
Zoologice din România, întâlnire unde se fac schimburi de
experienþã ºi de animale, vom
avea o nouã familie de maimuþe. ªiþi foarte bine cã aveam un
singur exemplar, un mascul care
este destul de bãtrân ºi suferind
din cauza acestei situaþii. Copiii se vor bucura, în primul rând.
Transferul a fost realizat de la
Grãdina Zoologicã Oradea. Este
vorba despre opt exemplare de
maimuþã, rasa capucin. Este o
familie formatã din mascul, femelã ºi restul pui. Este o feerie
în prezent, fiind o rasã de maimuþe foarte jucãuºe. Transferul
a fost definitiv. Urmeazã ca ºi
noi sã transferãm porci vietnamezi. Avem foarte mulþi ºi este
pãcat sã fie aglomeraþi. Spaþiul
devine, la un moment dat, foarte mic întrucât aceºti porci se
înmulþesc foarte repede.
Rep.: ªtim cã RAADPFL
Craiova are în subordine ºi Sala
Polivalentã, locul unde ne-am
www.indiscret.ro

obiºnuit sã fie organizatã o
gamã largã de evenimente.
Punctaþi-ne câteva mari evenimente ale anului în curs gãzduite de Sala Polivalentã.
A.F.: Zilele trecute, a fost
concertul Loredanei Groza ºi cu
siguranþã vor mai apãrea evenimente foarte mari. Urmeazã
douã manifestãri ample, douã
spectacole dedicate copiilor,
unul fiind „Frozen”, în luna
mai. Va fi un spectacol mare
pentru care s-a încheiat deja
contractul. Cu siguranþã vor mai
fi alte evenimente mari care la

timpul lor vor fi promovate aºa
cum se cuvine.

„Funcþionãm
în plinã campanie
de plantãri cu
un buget de avarie”
Rep.: Care sunt problemele
cu care se confruntã instituþia
în prezent?
A.F.: Cea mai mare problemã este cã funcþionãm în plinã
campanie de plantãri, în plin
proces de cosmetizare a oraºului cu un buget de avarie. Nu

„Dacã proprietarii
câinilor nu vor lua
în serios lucrurile,
se va trece
ºi la amenzi”
Rep: Se lucreazã în schimburi?
A.F.: Se lucreazã în schimburi ºi se asigurã ºi permanenþa. ªtim cu toþii ce înseamnã sã
laºi un parc neîntreþinut într-o
sâmbãtã ºi o duminicã. Ar fi
dezastru. Sunt foarte mulþi craioveni care respectã munca
noastrã, dar ca peste tot sunt ºi

oameni necivilizaþi care niciodatã nu vor ºti ce înseamnã
un coº de gunoi. De exemplu, în Parcul Romanescu,
dacã nu aduni gunoiul într-o
sâmbãtã ºi o duminicã, luni
vei lua douã remorci de gunoi de pe spaþiul verde. Mai
avem probleme cu cetãþenii
care au câini. Pe spaþiile
verzi, dacã greblezi, este imposibil sã nu ai surprize ºi
ºtiþi la ce mã refer. Vor mege
în Parcul Romanescu, acolo
unde copilaºii se vor putea
juca pe spaþiul verde ºi nu
este admisibil sã se loveascã
de materiile fecale. La acest
capitol este mult de lucrat.
Vom face o acþiune de informare în primã fazã, pentru ca
proprietarii câinilor sã utilizeze acele punguþe, sã devinã responsabili. Dacã proprietarii câinilor nu vor lua
în serios lucrurile, se va trece ºi la mãsurile drastice, la
amenzi. Dacã respectãm legislaþia, ne respectãm pe noi.

„Mã consider
un om drept,
extrem de exigent”
Rep.: Cum caracterizaþi
relaþia manager-subalterni
în cadrul RAADPFL Craiova?
A.F.: Nu i-am considerat
niciodatã subalterni, ci colegi. Sunt colegii mei cu toþii. Eu lucrez din anul 1986
în aceastã instituþie, cu foarte mulþi dintre ei colaborând
încã de la începuturi. Eu mã
consider un om drept, extrem
de exigent ºi aplic acest lucru ºi în relaþia cu cei din jur.
Rep.: Conteazã faptul cã
la conducerea unei instituþii
unde înfrumuseþarea este
cuvântul de bazã, se gãseºte
o femeie?
A.F.: Nu este o diferenþã
între un manager bãrbat ºi un
manager femeie. În zona
aceasta, legat de înfrumuseþare, doamna Vasilescu a
ajuns sã lucreze cu femei. ªi
directorul serviciilor publice
din primãrie, care ne coordoneazã, este tot femeie. Avem
un atu pentru cã poate dintotdeauna am fost mai atente, noi femeile, la tot ceea ce
înseamnã frumos. Din acest
punct de vedere, îi asigur pe
cetãþeni cã oraºul Craiova va
fi în continuare bine gospodãrit.
8 - 14 martie 2017
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de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Europa lor?!...
ªi Europa noastrã?!

C

a parlamentar român, nu pot sã nu
fiu îngrijorat de ultimele evoluþii privind ”reforma” Uniunii Europene.
Ceea ce se întâmplã zilele
acestea în cancelariile occidentale va prefigura o stare
de fapt pentru mulþi ani de
aici înainte.
Aceste decizii nu sunt importante doar pentru conducãtorii politici, ci mai ales
pentru popoarele ºi naþiunile europene. Pentru toþi oamenii care, de la Atlantic la
Marea Neagrã, dacã nu la
Munþii Ural, au fost alimentaþi, iatã 60 de ani, cu visul
Europei Unite, în care vor
partaja valori ºi bunuri comune ºi, mai ales, vor avea
un standard de viaþã unitar.
Dupã declaraþiile de zilele
acestea ale liderilor Germaniei, Franþei, Spaniei ºi Italiei privind ”niveluri de integrare diferite”, deci o Europã a noilor diviziuni, se pare
cã soarta marelui vis european e în cel mai negru punct
al sãu de pânã acum. O nouã
Cortinã de fier, mascatã
(prost!) în catifea franco-germanã pare cã se lasã peste
continentul european.
Pe de-o parte Uniunea
LOR, a celor ”în stare sã
meargã mai repede” (pãi, întreb ºi eu ca olteanul, nu fu
vorba cã mergem împreunã?!), pe de altã parte statele mai mici vest europene,
statele din Grupul de la Viºegrad ºi apoi statele din
Estul tuturor iluziilor noastre istorice.
Ca români trebuie sã privim
în faþã, ºi la Bucureºti, ºi la
Craiova, ºi în toatã þara, adevãrul acesta al ”Uniunii” cu
douã viteze sau mai multe
Ligi, cum vreþi sã-i spuneþi.
8 - 14 martie 2017

Dincolo de poziþia noastrã
politicã pe care trebuie sã o
construim repede, în deplin
consens intern, mai importantã este acum strategia
noastrã post-25 martie,
atunci când se va oficializa,
cel mai probabil, noua Europã, ”unitã pe diviziuni”. O
strategie prin care sã evitãm
sã jucãm în Liga a 4 a europeanã, pentru cã riscul acesta existã!
Avem repede nevoie de
parteneriate în regiune. Este
necesarã o coeziune regionalã între þãrile foste comuniste, iar România trebuie sã-ºi
coordoneze poziþiile cu alte
state aflate într-o poziþie similarã (Polonia de ex).
Vor urma negocieri dure,
iar România trebuie - ºi cred
eu cã ºi poate - sã facã faþã
acestui moment istoric deloc
uºor.
Trebuie sã ne fie clar tuturor: vom primi doar ceea ce
vom reuºi sã câºtigãm în
urma acestor negocieri. ªi
trebuie sã ne adjudecãm condiþii, avantaje, care sã ne permitã continuarea drumului
european oricât de (ºi mai)
dificil va fi el. Pentru cã alternative la acest drum, din
pãcate (mai bine spus, din
fericire), nu existã!

Tinerii care au împlinit 18 ani au primit
atestatele de cetãþeni ai Râmnicului

V

ineri, 3 martie, la Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost prezente mai multe zeci de tineri,
reprezentându-i pe cei aproximativ 1.200 de elevi, de la 13
unitãþi de învãþãmânt liceal din
Râmnic, care au împlinit 18 ani
începând din luna septembrie a

anului trecut ºi pânã în prezent.
Pentru a marca acest moment
deosebit de important, viceprimarii Carmen Preda ºi Eusebiu
Veþeleanu le-au urat tinerilor
trecuþi recent de pragul maturitãþii succes la viitoarele examene ºi sã aibã parte numai de lucruri minunate. Evenimentul,

care dateazã din primul mandat
al primarului Mircia Gutãu, s-a
încheiat cu ciocnirea unei cupe
de ºampanie, dar ºi cu înmânrea de flori tinerelor domniºoare prezente.
Sursa: Primãria
Râmnicu Vâlcea

PS. Am ºi eu o întrebaredublã: Cine deconteazã cele
734 de milioane de euro pe
care România le-a cheltuit
(degeaba?!) la solicitarea
granzilor franco-germani ai
Uniunii Europene pentru securizarea frontierelor noastre, condiþie-garanþie a aderãrii noastre la spaþiul Schengen?! Mai conteazã faptul cã
mare parte din aceastã sumã
a fost achitatã concernului
franco-german EADS?!
www.indiscret.ro

Soarta unui artist unic, 9
pasiune ºi voluntariat

REPORTAJ

televiziune pentru cã aceasta mi se pare a fi singura care
reuºeºte sã punã în valoare
un talent adevãrat. Este o
ocazie de a mã cunoaºte pe
mine însumi, este un examen
unic. Îmi doream mult sã
particip la aceastã emisiune,
dar nu ºtiam modalitatea ºi
condiþiile de înscriere. Întâmplarea a fãcut sã cunosc
un om simplu, dar sufletist Traian - , care m-a înscris online în concurs ºi care mã
sprijinã atât cât poate ºi în
continuare. Astfel el a devenit vânãtor de talente, iar eu
concurent”, a declarat Mihalache înainte de a participa
la show.

de Mihaela Bobaru

C

aricaturist care a impresionat o þarã cu
talentul lui, dar ºi pe
juraþii de la ,,Românii au talent”, Cãtãlin Mihalache le
împãrtãºeºte copiilor tainele
unei arte deloc la îndemâna
oricui. O face, de la începutul anului, organizat, în cadrul Bibliotecii Judeþene ,,Ion
Minulescu” din Slatina, unde
coordoneazã activitatea de la
cercul de picturã. O face mai
mult benevol decât contracost, chiar dacã, oficial, artistul nu are un venit constant.

Talentul unic de
pe uliþa satului

Expoziþia
ucenicilor
Primele lucrãri ale muncii
sale în cadrul cercului de picturã au fost expuse recent în
cadrul unei mini-expoziþii,
,,Pasiune ºi culoare”. Aceasta a reunit zeci de lucrãri ce
reprezintã munca de douã
luni a celor 12 copii ai cãror
paºi artistici sunt îndrumaþi
de Cãtãlin Mihalache. Astfel,
artistul a vrut sã demonstreze cã arta plasticã are viitor,
dacã existã oameni sufletiºti
care sã descopere, din timp,
talentul celor mici. ,,Am
ajuns la concluzia cã arta nu
se opreºte la marii artiºti precum Picasso, Van Gogh, sau
la cei despre care se vorbeºte
tot timpul ºi, în plus, nu conteazã din ce naþie se trag.
Poate sã fie un român cel mai
mare artist al unui moment
anume. Tot ceea ce trebuie sã
facem este sã descoperim
copiii talentaþi ºi sã-i încurajãm. Iar eu asta încerc sã fac,
sã descopãr talente ºi sã le
încurajez sã visese ºi sã spere cã va ajunge printre cei mai
buni. Fac acest lucru de ceva
timp, aici, dar ºi la mine, la
þarã, la Milcov”, a susþinut
pentru Realitatea Oltului cunoscutul caricaturist Cãtãlin
Mihalache.

De dragul artei
ºi al viitorului
Cei mai mulþi dintre copiii
admiºi la cursul de picturã ºiau descoperit talentul de la
vârsta fragedã, alþii abia dupã
ce au avut prima întâlnire cu
artistul. ,,Este foarte frumos
www.indiscret.ro

aici, la cerc. Am învãþat multe
lucruri interesante despre culori, cum sã facem un portret,
este interesant tot ce ne spune
domnul profesor”, ne-a mãrturisit o fetiþã care nu pare sã fi
împlinit ºapte ani. Micuþa ne-a
povestit cã ,,domnul” nu-i ceartã niciodatã, chiar dacã nu
respecã întru totul ceea ce le
spune. ,,Uneori mai greºim, dar
nu ne ceartã, ne spune doar
unde ºi ce anume nu am fãcut
cum trebuie”, a mai spus copila. Cãtãlin Mihalache ºi-a descoperit, se pare, calitãþile de
dascãl, reuºind într-un timp
scurt sã dezvolte talentul copiilor de la cercul slãtinean de picturã, astfel încât operele lor sã
încânte privirile celor care au
vãzut expoziþia. Iniþiativa artistului este cu atât mai mare cu
cât munca lui este mai mult benevolã decât plãtitã, în ciuda
restricþiilor financiare care nu lau pãrãsit niciodatã pe caricaturist. El le îndrumã paºii copiilor pentru o taxã modicã de
doar 5 lei pe ºedinþã. Practic,
banii sunt folosiþi pentru deplasarea la cursuri ºi achiziþionarea materialelor necesare micuþilor pentru a-ºi pune în valoare
talentul.

Voluntariat
din sãrãcie
Pe lângã copiii de la cercul
de picturã organizat în cadrul
Bibliotecii Judeþene ,,Ion Minulescu”, Cãtãlin Mihalache le îndrumã paºii în mod gratuit ºi
copiilor de la el din comunã.

Lecþiile de picturã se þin la ºcoala din localitate, iar stimularea
talentului se face din banii proprii ai artistului. ,,Sunt copii talentaþi. Sunt ºi la mine în sat.
Sunt chiar foarte talentaþi ºi ar
fi pãcat sã se iroseascã acel talent. Iarna a fost lungã, ce sã fac,
m-am dus ºi am pictat cu ei. O
parte dintre lucrãrile expuse aici
sunt ale lor. Nu i-am adus pentru cã ar fi fost prea mulþi, gãlãgie… Pentru ceea ce fac cu ei
nu percep bani. Sunt prea sãraci
ca sã-ºi permitã sã plãteascã fie
ºi o sumã modicã. I-am stimulat acordându-le premii din puþinii bani pe care-i câºtig ºi eu,
pentru cã nu am bani. ªtiu cã
oamenii nu vor sã audã cã nu
am, dar aºa stau lucrurile. Nu
am un loc de muncã, doar un
talent din care mã încãpãþânez
sã trãiesc”, ne-a mãrturisit Cãtãlin.

Puþinii bani câºtigaþi
din valorificarea
talentului s-au dus
Deºi caricaturist foarte cunoscut, Cãtãlin Mihalache este ºi
pictor ºi sculptor talentat. El a
reuºit sã vândã câteva tablouri
unor oameni de afaceri. Ei sunt
cei care, din când în când, îl mai
ajutã cu bani, comandând diverse lucrãri. Cât despre talentul de
sculptor, este de ajuns sã amintim faptul cã el a creat statuia
olteanului, cea care a devenit
simbolul festivalului ,,Oltenii ºi
restul… lumii”. Opera în cauzã
a ajuns într-o colecþie particularã, dupã ce i-a adus artistului

câteva mii de lei. Banii s-au dus
însã demult pe materiale destinate noilor lucrãri. Cât despre
premiul special de 10.000 de
euro primiþi de la spectacolulconcurs ,,Românii au talent”, ei
s-au dus pe reabilitarea casei
pãrinteºti în care locuieºte alãturi de tatãl sãu. ,,Din premiul
primit la concurs am pus la
punct casa în care locuiesc împreunã cu tata ºi pe cele necesare traiului, în lipsa unui venit
stabil. Asta-i soarta mea… sã
trãiesc greu ºi, din puþinul meu,
sã-mi ajut ºi pãrinþii. Nouã ani
am avut grijã de mama, iar
acum a venit timpul sã mã ocup
de tata, care a fãcut un accident
vascular”, ni s-a destãinuit artistul.

Talentul i-a fost
recunoscut public
Cãtãlin Mihalache a participat în urmã cu trei ani la showul de televiziune de la ProTV
pentru a le demonstra cã talentul sãu este apreciat de toþi românii ºi nu doar de artiºti. ªi a
reuºit dacã este sã þinem cont de
premiul special de 10.000 euro
primit în urma participãrii. El a
reuºit sã impresioneze juriul cu
un portret în oglindã desenat în
acelaºi timp cu ambele mâini.
,,Seamãnã cu Bianca Drãguºanu”, a spus Mihai. ,,Este incredibil ce poate face omul acesta”, a afirmat Andi. El i-a dat
gata pe juraþi dupã ce a desenat
cu ajutorul piciorului, fãrã sã-ºi
dea jos papucul. ,,Am decis sã
particip la aceastã emisiune de

Cãtãlin Mihalache are 50
de ani ºi s-a nãscut în satul
Prooroci, comuna Milcov,
într-o familie modestã în
care tatãl era dogar, iar
mama casnicã. Mai are o
sorã ºi un frate. Talentul ºi la descoperit pe la 7 ani.
Atunci a început sã-ºi impresioneze colegii cu desenele
sale ºi sã facã unele pentru
cei mai mari. Potrivit propriilor mãrturisiri, primul om
care a observat talentul sãu
a fost profesoara de desen a
ºcolii gimnaziale din sat,
care i-a sfãtuit pe pãrinþi sãl înscrie la un liceu de artã.
Aºa s-a ºi întâmplat, artistul
urmând cursurile Liceului de
Arte din Craiova. Talentul ia fost îndrumat, apoi, de
marele caricaturist ªtefan
Popa Popa’s, pe care l-a întâlnit în 1997, la un festival
din Zalãu. A studiat la
Academia Popa’s între 1998
ºi 2000. Stilurile folosite de
Mihalache la realizarea caricaturilor sunt: om-animal
ºi distorsionat, unice pe mapamond, dupã cum susþinea
marele Popa Popa’s.
Cãtãlin susþine cã talentul
l-a moºtenit de la pãrinþi,
chiar dacã aceºtia nu s-au
remarcat în vreun fel. Întrebat cum ar descrie viaþa lui,
artistul a spus cã s-a nãscut
într-un mediu secetos, iar cel
în care a trãit a fost unul tocmai bun pentru a se plafona.
În plus, s-a lovit permanent
de lipsuri materiale, lucru
care l-a fãcut sã înþeleagã cã
nu se poate face artã din improvizaþie.
8 - 14 martie 2017
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Comunicat
de presã
Biroul de informare ºi relaþii publice din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Vâlcea este împuternicit sã aducã la cunoºtinþa opiniei publice urmãtoarele:
Procurori ai Secþiei de urmãrire penalã ºi criminalisticã din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Vâlcea
au finalizat cercetãrile în dosarul privind faptele relatate
în presã în perioada 2325.01.2017, în legãturã cu
modalitatea în care sunt trataþi beneficiarii din cadrul
Centrului de Recuperare ºi
Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca, jud. Vâlcea, dispunând clasarea cauzei cu privire la infracþiunile de abuz
în serviciu, supunerea la rele
tratamente ºi lipsirea de libertate în mod ilegal, întrucâtnu au rezultat indicii privind
comiterea acestor infracþiuni.

Din probele administrate în cursul
urmãririi penale a
rezultat urmãtoarea
situaþie de fapt:

La data de 23.01.2017, organele de urmãrire penalã sau sesizat din oficiu în urma
unor articole publicate în
mass-media, în legãturã cu
faptul cã bolnavii – beneficiari din Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, jud. Vâlcea, sunt trataþi în mod necorespunzãtor, fiind supuºi
unor tratamente inumane ºi
degradante.
Ulterior, la data de
15.02.2017, organele de urmãrire penalã au înregistrat
denunþul penal formulat de
cãtre Fundaþia Centrul de
Resurse Juridice, cu privire
la faptul cã, potrivit articolelor publicate pe site-ul de internet www.tolo.ro ºi fotografiilor ataºate acestora, a
rezultat cã beneficiarii Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca au fost legaþi de paturi ºi bãnci cu chingi de
marfã pentru perioade îndelungate, unii dintre beneficiari prezentând inclusiv rãni
ca urmare a contenþionãrii
abuzive. Totodatã, s-a învederat faptul cã personalul
Centrului de Recuperare ºi
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Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca a procedat la aplicarea
mãsurilor de contenþionare a beneficiarilor, fãrã ca, prin aceste
mãsuri, sã se urmãreascã apãrarea vieþii, integritãþii corporale
sau sãnãtãþii personalului, dimpotrivã, personalul centrului,
urmãrind sã acopere omisiunea
de a avea grijã de beneficiari,
prin aceea cã au preferat sã lucreze la locuinþa ºefului centrului, în loc sã se ocupe de bolnavi sau au fost învoiþi de cãtre
ºeful centrului ºi, în consecinþã, i-au imobilizat pe bolnavi ºi
au plecat.
În vederea verificãrii aspectelor mediatizate, privind modalitatea în care sunt trataþi beneficiarii din cadrul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, la data
de 23.01.2017, în urma actului
de sesizare din aceeaºi datã, organele de urmãrire penalã s-au
deplasat la sediul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, ocazie
cu care au stabilit cã în pavilionul de cazare sunt amplasate 12
saloane, dintre care douã erau
în renovare, constatându-se cã
toate cele 10 saloane în care se
aflau beneficiarii erau mobilate
în mod corespunzãtor, fiind prevãzute cu paturi din lemn, cu
saltele, lenjerii ºi pãturi la fiecare dintre acestea. Totodatã, sa constatat cã în saloane exista
o temperaturã ambiantã corespunzãtoare, provenind de la sistemul de încãlzire centralizat
deservit de o centralã termicã ce
funcþioneazã cu combustibil
solid, iar atât în saloane, cât ºi
în grupurile sanitare ºi cãile de
acces era pãstratã curãþenia. Nu
au fost identificate cu ocazia
verificãrilor obiecte de imobilizare a beneficiarilor, constând
în curele, chingi, sfori etc.
La momentul efectuãrii verificãrilor, la sediul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca se aflau
un numãr de 47 de beneficiari
(bãrbaþi ºi femei), ºi alt beneficiar fiind internat la o unitate
spitaliceascã din judeþ. S-a constatat cã nici unul dintre aceºtia
nu prezenta leziuni sau urme ale
unor acte de agresiune vizibile,
existenþa unor astfel de leziuni
fiind infirmatã ºi de cãtre medicul centrului, care a precizat
cã beneficiarii sunt supravegheaþi permanent de cãtre personalul angajat ce-ºi desfãºoarã activitatea zilnic, în schimburi, pe parcursul celor 24 de
ore.
Ulterior, la data de
25.01.2017, organele de urmãrire penalã au efectuat o nouã
cercetare la faþa locului, la sediul Centrului de Recuperare ºi
Reabilitare Neuropsihiatricã

Mãciuca, ocazie cu care s-a stabilit cã aspectele constatate la
faþa locului nu concordã cu cele
reflectate în articolele publicate în mass-media sau în fotografiile ataºate acestora. Astfel, sa constatat cã saloanele din cadrul Centrului de Recuperare ºi
Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca au un aspect îngrijit,
fiind dotate corespunzãtor, iar
în saloane nu existau paturi metalice, mobilierul fiind din lemn,
fapt ce denotã cã fotografiile
postate în mass-media ºi pe reþeaua internet în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017
nu surprind imagini de datã recentã, privind aspectul saloanelor din cadrul Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca.
Cu ocazia cercetãrii la faþa
locului, s-a constatat cã unul
dintre beneficiari se afla într-o
stare de agitaþie neuropsihiatricã, manifestatã prin refuzul de
a purta obiecte de îmbrãcãminte la nivelul superior al corpului, fiind necesarã intervenþia
personalului medical ºi a infirmierilor pentru a-l convinge sã
se îmbrace sau sã accepte sã fie
îmbrãcat. Modalitatea de convingere a fost realizatã în mod
paºnic, beneficiarul nemanifestând vreo reacþie de adversitate
faþã de personalul medical sau
infirmieri, fapt ce impune concluzia familiarizãrii beneficiarilor cu metoda paºnicã de convingere, adoptatã de personalul
medical.
Referitor la situaþia celor
patru beneficiari, care au fost
fotografiaþi, în timp ce se aflau
imobilizaþi prin legarea cu
chingi de paturile din saloane
sau de bãncile din curtea Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca,
din documentele medicale puse
la dispoziþie de cãtre reprezentanþii centrului reiese cã toþi
aceºtia au fost diagnosticaþi cu
retard mental profund. De altfel, din actele de urmãrire penalã reiese cã acþiunea de imobilizare ºi fotografiere a acestor beneficiari s-a realizat de
cãtre una sau mai multe persoane care aveau cunoºtinþã de situaþia medicalã a beneficiarilor,
respectiv de incapacitatea acestora de a realiza ceea ce li se întâmplã, de a relaþiona, de a comunica împrejurãrile în care au
fost supuºi actelor de imobilizare sau de a-i indica pe autori.
Astfel, s-a concluzionat cã
autorul acþiunii de imobilizare
ºi fotografiere a beneficiarilor
nu poate proveni decât din rândul angajaþilor Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, fapt care
impune concluzia cã acþiunea
respectivã a avut drept scop cre-

area unei imagini contrare realitãþii în ceea ce priveºte modul
în care sunt trataþi beneficiarii
acestui centru.
Cu toate acestea, autorul nu
a putut fi identificat pânã la
acest moment, procurorul dispunând disjungerea cauzei în
vederea continuãrii cercetãrilor
pentru a lãmuri împrejurãrile în
care au fost imobilizaþi ºi fotografiaþi în scop demonstrativ cei
patru beneficiari.
Referitor la fotografiile publicate în mass-media reprezentând-o pe una dintre beneficiare, evidenþiatã în mod deosebit prin leziunea de la glezna
stângã, din documentele medicale ale acesteia reiese cã, la
data de 28.06.2013, a fost internatã la SJU Vâlcea – Secþia ortopedie ºi traumatologie, cu diagnosticul «fracturã gleznã
stânga» pentru care s-a intervenit chirurgical, ºi prin acest mod
s-a încercat inocularea în rândul opiniei publice de cãtre autorul acþiunii de imobilizare ºi
fotografiere a beneficiarei a faptului cã aceasta a suferit un traumatism ca urmare a contenþionãrii (imobilizãrii ilegale).
În legãturã cu acest aspect,
situaþia beneficiarei care suferise respectiva fracturã la glezna stângã era cunoscutã de cãtre angajaþii Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, dupã cum reiese ºi din declaraþiile luate
acestora pe parcursul desfãºurãrii urmãririi penale, astfel încât fotografierea respectivei leziuni se circumscrie acþiunii
vãdite de distorsionare a realitãþii, prin inducerea concluziei
cã leziunea a fost cauzatã de rele
tratamente aplicate beneficiarei.
De altfel, ºi reprezentanþii denunþãtoarei – Fundaþia Centrul
de Resurse Juridice Bucureºti
au admis în baza propriilor constatãri cã imobilizarea beneficiarilor, care au fost fotografiaþi
în astfel de ipostaze, s-a realizat într-una din urmãtoarele situaþii:
- de cãtre personalul Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, ca
o practicã frecventã în activitatea desfãºuratã (ipotezã infirmatã de probatoriul administrat în
cauzã);
- contenþionare fizicã în scop
demonstrativ (prin manipulare
sau constrângere) a unor beneficiari aflaþi în imposibilitatea
de a se apãra (expunerea acestora fãrã haine atât în faþa altor
beneficiari din centru, cât ºi a
publicului larg, o datã cu publicarea fotografiilor), pentru rãzbunãri/reglãri de conturi între
personalul centrului.
Aceastã ultimã ipotezã concordã cu concluziile desprinse

în urma probatoriului administrat pe parcursul desfãºurãrii
urmãririi penale.
Referitor la infracþiunea de
supunerea la rele tratamente,
prevãzutã de art. 281 alin. 2 Cod
penal, sesizatã de cãtre denunþãtoarea – Fundaþia Centrul de
Resurse Juridice Bucureºti,
apreciem cã nu sunt întrunite
cerinþele prevãzute de norma de
incriminare, referitor la condiþia persoanei supusã tratamentelor degradante ori inumane, de
a se afla în stare de reþinere, deþinere ori în executarea unei
mãsuri de siguranþã sau educative, privative de libertate.
Astfel, beneficiarii din Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca
sunt supuºi unor mãsuri de protecþie socialã, care nu echivaleazã cu o formã de detenþie, fiind
distincte ca naturã ºi regim, de
mãsurile de reþinere sau de mãsurile de siguranþã sau educative privative de libertate.
De altfel, din Raportul de control întocmit de cãtre Direcþia
Generalã Corp Control, Implementare Strategie Naþionalã
Anticorupþie din cadrul Ministerului Muncii ºi Justiþiei Sociale, reiese cã beneficiarii erau
îmbrãcaþi corespunzãtor, cu excepþia unuia dintre aceºtia, care
era parþial dezbrãcat, refuzând
în mod repetat sã fie îmbrãcat
în partea superioarã a corpului,
iar unii dintre beneficiari, îmbrãcaþi corespunzãtor anotimpului,
se plimbau prin curtea centrului, iar alþii se plimbau liberi pe
coridoarele centrului, sub supravegherea angajaþilor. De asemenea, s-a constatat cã în dormitoare nu exista mobilier din
metal, paturile fiind confecþionate din lemn, ºi prin urmare
echipa de control nu a putut
identifica în spaþiile vizionate
nicio asemãnare cu imaginile
prezentate pe site-ul tolo.ro ºi în
mass-media.
În ceea ce priveºte folosirea
beneficiarilor din cadrul Centrului de Recuperare ºi Reabilitare
Neuropsihiatricã Mãciuca, de
cãtre ºeful centrului, la activitãþi desfãºurate la domiciliul
sãu, în mass-media fiind publicate fotografii în care au fost
surprinºi beneficiari care desfãºurau astfel de activitãþi la locuinþa ºefului centrului, din cercetãri a rezultat cã la nivelul
Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca este aplicabilã procedura
operaþionalã privind învoirea
beneficiarului, aprobatã de conducerea DGASPC Vâlcea, procedurã întocmitã conform actelor normative în vigoare, îndeosebi Ordinul MMFPVPS
nr.67/2015 privind aprobarea
standardelor minime de calitate
www.indiscret.ro

Rãsturnare de situaþie 11
în ancheta de la Centrul
Neuropsihiatric Mãciuca
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trului de Recuperare ºi Rea-

pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilitãþi.
Procedura în cauzã stabileºte
dreptul angajaþilor Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca de a învoi unul sau mai mulþi beneficiari pe o perioadã de timp care
sã nu depãºeascã 24 de ore, pentru a-ºi petrece timpul liber în
familia acestora, cu impunerea
anumitor obligaþii pentru solicitanþi, între care ºi aceea de a
nu folosi beneficiarul pentru
munci fizice intense sau cu grad
sporit de periculozitate.
De asemenea, procedura operaþionalã stabileºte cã beneficiarii pot pãrãsi centrul doar pe
baza unui bilet de voie în care
se specificã numele ºi prenumele beneficiarului, data deplasãrii, perioada, destinaþia, precum
ºi motivul deplasãrii, bilet de
voie care este semnat de cãtre
ºeful de centru, iar solicitarea
beneficiarului se face prin cerere tip de cãtre persoanele care
doresc sã învoiascã beneficiarii, cerere aprobatã, de asemewww.indiscret.ro

nea, de cãtre ºeful de centru.
Astfel, din verificarea registrului privind plecãrile din unitate ºi intrãrile beneficiarilor,
întocmit de cãtre personalul de
pazã al Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca, reiese cã beneficiarii au ieºit din unitate în baza
biletelor de voie, semnate de
cãtre ºeful de centru.
La data de 03.02.2017, cu
ocazia verificãrilor efectuate la
sediul Centrului de Recuperare
ºi Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca, s-a constatat cã beneficiarii se aflau într-o stare psihicã amelioratã, iar referitor la
modul în care au fost ºi sunt trataþi de cãtre personalul medical
ºi de asistenþã socialã din cadrul
centrului, beneficiarii, asistaþi
fiind de un apãrãtor desemnat
din oficiu, au precizat cã sunt
trataþi în mod corespunzãtor ºi
sunt mulþumiþi de condiþiile oferite. De asemenea, aceºtia au
precizat cã doresc sã efectueze
diverse activitãþi, întrucât le place sã munceascã, recunoscând
cã au lucrat ºi la locuinþa de

domiciliu a ºefului centrului,
activitate pe care au efectuat-o
de bunã-voie.
De asemenea, reprezentanþii
Fundaþiei Centrul de Resurse
Juridice, cu ocazia vizitei efectuate la Centrul de Recuperare
ºi Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca, nu au constatat nemulþumiri în rândul beneficiarilor în legãturã cu activitãþile
desfãºurate la locuinþele angajaþilor centrului, fapt care impune concluzia cã beneficiarii nu
au fost supuºi unor munci fizice intense sau cu grad sporit de
periculozitate, neîncãlcându-se
astfel obligaþiile stipulate în procedura operaþionalã privind învoirea beneficiarului din cadrul
Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca.
Pe de altã parte, Ordinul
MMFPVPS nr.67/2015, care
stabileºte standardele minime
de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitãþi,
în baza cãruia a fost întocmitã
procedura operaþionalã privind
învoirea beneficiarului din cadrul Centrului de Recuperare ºi
Reabilitare Neuropsihiatricã
Mãciuca, constituie un act de
reglementare secundarã, iar încãlcarea acestuia nu este sancþionatã penal, conform Deciziei
nr.405/15.06.2016 a Curþii Constituþionale, prin care s-a statuat
cã neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasã a unui act trebuie analizatã numai prin raportare la atribuþii de serviciu reglementate expres prin legislaþia primarã – legi ºi ordonanþe
ale Guvernului.
Având în vedere cã denunþãtoarea Fundaþia Centrul de Resurse Juridice a sesizat faptul cã
mãsurile de contenþionare (altele decât cele constând în imobilizarea beneficiarilor în scopul fotografierii lor în asemenea
ipostaze) aplicate beneficiarilor
de cãtre personalul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca au fost de
naturã a conduce la lipsirea de

libertate în mod ilegal a acestora, prin nerespectarea condiþiilor ºi limitelor de timp prevãzute de lege, în care se utilizeazã aceastã restrângere a libertãþii de miºcare a persoanei, în
cauzã s-au efectuat cercetãri ºi
sub acest aspect, nerezultând
indicii privind aplicarea în mod
abuziv a mãsurilor de contenþionare.
Astfel, s-a stabilit din cercetãri cã mãsurile de contenþionare au fost impuse de stãrile de
agitaþie psihomotorie ale beneficiarilor, au fost consemnate în
scris în fiecare caz în parte ºi
aprobate de cãtre medicul unitãþii.
De asemenea, s-a stabilit cã
mãsura contenþionãrii a fost
restrânsã ca timp la perioade
scurte de 10 – 45 minute ºi
nicidecum de peste 4 ore, astfel
cum s-a menþionat în actul de
sesizare al denunþãtoarei.
Potrivit Legii sãnãtãþii mintale ºi a protecþiei persoanelor cu
tulburãri psihice nr.487/
11.07.2002 rep., persoanelor
admise în centre de recuperare
ºi reabilitare „li se poate restricþiona libertatea de miºcare prin
folosirea unor mijloace adecvate, pentru a salva de la un pericol real ºi concret viaþa, integritatea corporalã sau sãnãtatea lor
ori a altor persoane” (art.39
al.1).
Din probatoriul administrat în
cauzã a rezultat cã mãsurile de
contenþionare aplicate beneficiarilor din cadrul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã Mãciuca au fost
impuse de manifestãrile acestora, respectiv autoagresivitatea
sau heteroagresivitatea beneficiarilor.
De altfel, în legãturã cu mãsurile de contenþionare, s-au
efectuat verificãri ºi de cãtre
Direcþia Generalã Corp Control,
Implementare Strategie Naþionalã Anticorupþie din cadrul
Ministerului Muncii ºi Justiþiei
Sociale, dupã cum reiese din
raportul de control. Astfel, s-a
stabilit de cãtre membrii echipei de control cã la nivelul Cen-

bilitare Neuropsihiatricã Mãciuca serviciile medicale
sunt asigurate de cãtre medicul angajat din cadrul centrului, care asigurã administrarea schemelor de tratament dispuse de cãtre medicii specialiºti din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drãgoieºti, jud. Vâlcea, ºi de cãtre personalul medical de
specialitate.
Referitor la contenþionare,
echipa de control a stabilit cã
în cadrul acestor mãsuri a
fost utilizat echipamentul
SEGOFIX, creat special în
vederea imobilizãrii pacienþilor cu probleme, iar contenþionãrile au fost efectuate sub
asistenþã medicalã de specialitate, fiind recomandate de
cãtre medicul psihiatru, cel
care acordã schemele de tratament sub supravegherea
medicului centrului ºi au fost
înscrise în fiºa medicalã a
persoanei, precum ºi în registrul medicului din centru.
S-a stabilit, totodatã cã,
potrivit Registrului de contenþionãri, în anul 2015 au
fost imobilizaþi 12 pacienþi,
cu timp alocat imobilizãrii
variind de la 10 minute la 45
de minute, în anul 2016 au
fost imobilizaþi 16 pacienþi,
iar timpul alocat imobilizãrii a variat de la 10 minute la
60 de minute, iar în anul
2017 nu au existat contenþionãri, iar situaþiile în care sa apelat la aceste mãsuri au
fost impuse de faptul cã o
parte din beneficiarii cu handicap grav se automutileazã,
se autoagreseazã sau se agreseazã între ei, ceea ce a condus la imobilizarea lor cu
mijloace care nu provoacã
rãni sau leziuni (echipamentul SEGOFIX ) ºi administrarea tratamentului necesar.
Împotriva ordonanþei de
clasare se poate formula
plângere în condiþiile prevãzute de art. 340 C.pr.pen.
Biroul de Informare
Publicã ºi Relaþii cu Presa
8 - 14 martie 2017

„Mãrþiºor... din
din suflet!”
suflet!”
„Mãrþiºor...

P

tului ºi a solidaritãþii faþã de
aproapele lor aflat în situaþii dificile, precum ºi dezvoltarea capacitãþii de valorizare ºi pãstrare a tradiþiilor referitoare la mãrþisor, contribuind la dezvoltarea
experienþei practice a elevilor
prin implicarea acestora în acþiuni plãcute ºi constructive”, a
subliniat doamna Viorica Adriana Iancu, asistent social, reprezentanta Sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului.
„În scopul cultivãrii ºi dezvoltãrii spiritului de solidaritate cu
persoanele aflate în dificultate,
am încercat, împreunã cu elevii
clasei a V-a B de la ªcoala nr. 5
din Râmnicu Vâlcea ºi cu pãrinþii acestora, sã oferim un sprijin
material ºi afectiv mamelor abuzate ºi copiilor acestora, pentru
care de multe ori o nouã zi implicã o luptã pentru supravieþuire. În acest sens, am fãcut apel
la elevii clasei a V-a B de a se
mobiliza pentru a realiza mãrþiºoare ºi felicitãri. Activitatea a
debutat cu procurarea de materiale ºi realizarea (într-o serie de
ateliere practice) a mãrþiºoarelor
ºi felicitãrilor. Mãrþiºoarele vor
fi realizate din materiale foarte
diverse ºi au fost în totalitate produsul activitãþii elevilor. Felicitãrile au fost oferite cu multã dragoste mamelor abuzate, dar ºi
tuturor doamnelor implicate în
buna desfãºurare a acestui proiect”, a precizat doamna Steliana Stãnciulescu, profesor de religie la ªcoala Gimnazialã nr. 5
din Râmnicu Vâlcea.
Sursa:
Arhipiscopia Râmnicului

Publicitate

roiectul „Mãrþiºor... din
suflet!” face parte din
programele social-filantropice desfãºurate cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, de cãtre Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului ºi esteun proiect de voluntariat.
În cadrul acestuia, un grup de
elevi a confecþionat felicitãri ºi
mãrþiºoare, pe care mai apoi leau dãruit beneficiarelor din cadrul Centrului Maternal Troianu, în mod special femeilor însãrcinate ºi mamelor cu copii
mici, victime ale violenþei în
familie. Acþiunea s-a desfãºurat
în perioada 20 februarie - 1
martie 2017, în semn de dragoste ºi sprijin faþã de acele mame
aflate în situaþii sociale dificile.
Odatã cu începutul primãverii, ziua de „1 Martie” ne readuce tuturor în inimã acea bucurie a copilãriei, care întotdeauna s-a manifestat sub forma unor mici daruri, flori, felicitãri ºi mãrþiºoare, dedicate în
mod special fetelor ºi mamelor.
Întrucât sunt frumoase tradiþiile româneºti care însoþesc începutul de primãvarã, ne dorim ca
ele sã nu fie uitate, mai ales cã
acestea contribuie la întãrirea
sentimentului se dragoste, de
prietenie ºi de comuniune.
Acest proiect contribuie ºi la
încadrarea elevilor în acþiuni de
voluntariat din care au multe de
învãþat.
„Prin derularea acestui proiect, ne-am dorit în primul rând
antrenarea unui numãr cât mai
mare de elevi care sã participe
la realizarea mãrþiºoarelor, înþelegând importanþa voluntaria-

8 - 14 martie 2017

pag. 12

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Liberalii, la „pescuit“ 13
de gunoaie în Parcul
Romanescu
POLITICÃ

Mai mulþi tineri liberali, însoþiþi de consilierul
judeþean Isidor Rãducea ºi de consilierul local
Doru Câplea, au desfãºurat, marþi, o acþiune
de strângere a gunoaielor din mai multe zone
din Parcul Nicolae Romanescu. Astfel, în doar
douã ore, aceºtia au strâns câteva zeci de
saci de peturi, hârtii ºi pungi de plastic, iar
preºedintele TNL Dolj, Doru Câplea, spune cã
astfel de acþiuni vor continua ºi îi invitã pe
craioveni sã se alãture demersului.
de Valentin Zarea
„Prin aceastã acþiune, ne
dorim sã tragem un semnal de
alarmã ºi totodatã sã dãm un
exemplu civic, fiindcã noi
suntem primii care trebuie sã
ne îngrijim de urbea noastrã
ºi de mediul în care trãim. La
urmãtoarea ºedinþã de Consiliu Local, voi solicita Poliþiei
Locale sã desfãºoare o anchetã pentru a afla de unde provin aceste cantitãþi însemnate de gunoaie ºi sã facã o vizitã entitãþilor aflate în apropierea zonelor unde le-am
gãsit aruncate, pentru a preîntâmpina ºi a descuraja apariþia unor situaþii similare. Pe
mai departe ne dorim sã continuãm aceste acþiuni cu o
campanie de conºtientizare ºi
de informare pe teme pãstrãrii unui mediu curat, în special în zonele periferice ale
oraºului, iar datoritã faptului
cã mulþi alþi cetãþenii ne-au
transmis cã vor sã ni se alãture în acest demers, vom anunþa acest gen de acþiuni mai din

S

enatorii PNL se opun
fãrã discuþii proiectului
Legii Graþierii colective
care a fost conceput pentru a
servi protejaþilor politic. Absolut nimeni nu mai poate crede
în bunele intenþii ale unui lider
rãmas fãrã autoritate ca Liviu
Dragnea. Singurul adevãr este
cã majoritatea PSD-ALDE a
premeditat graþierea condamnaþilor pentru fapte de corupþie ºi,
înfrântã în stradã, a urmãrit
transpunerea OUG 13 în orice
formã legislativã care sã elibereze infractorii dovediþi.
PSD îndeamnã la încãlcarea
www.indiscret.ro

timp ºi îi aºteptãm alãturi de
noi“, a declarat Doru Câplea,
consilier local ºi preºedintele
TNL Dolj.
Cel mai probabil, gunoaiele
nu provin doar de la cetãþenii
care nu respectã norme elementare de bun simþ, ci ºi de la unii
dintre „vecinii în uniformã“ din
vecinãtatea parcului, adevãrate
mormane de gunoaie aflânduse în proximitatea posturilor de
observaþie ale unitãþii militare.
Pe de altã parte, este greu de
înþeles cum, într-un parc în care
municipalitatea a investit, recent, milioane de euro, sã existe numeroase zone „cucerite de
gunoaie“ ce pot deveni adevãrate focare de infecþie ºi care
riscã sã ºubrezeascã frumuseþea
acestui minunat loc de recreere
al craiovenilor. „Sperãm ca, pe
viitor, administraþia sã întreprindã mãsurile necesare pentru
curãþarea tuturor zonelor în care
sunt aruncate gunoaie pe domeniul public, Parcul Romanescu
nefiind singura locaþie în care
întâlnim astfel de situaþii“, a mai
spus Câplea.

Comunicat de presã
legii, urmãrind obsesiv legalizarea „pieþei de ºpagã” ºi a devenit o ameninþare care pune în
pericol stabilitatea economicosocialã. Proiectul Legii Graþierii este produsul unor politicieni
îndoielnici, recidiviºti în a trãda mulþimea ºi opera unui partid care a fãcut din furtul public o ºtiinþã. Amendamentele
senatorului ªerban Nicolae sunt
modalitãþi mascate prin care
PSD face câte un „studiu de piaþã”, oferind apoi ocazia unor lideri ca Liviu Dragnea sã se de-

limiteze cu fãþãrnicie, în timp ce
„mecanicii” de partid lucreazã
în aceeaºi direcþie a absolvirii
de vinã a corupþilor.
PSD transmite un semnal greºit în societate, cãreia îi cere
practic subordonarea faþã de
actul de corupþie. Luptãm cu un
partid care „a sedus”, pentru ca
acum sã fie imaginea decadenþei. În prezent, nu existã împãrtãºire a puterii, nici lege, nici
transparenþã, ci doar abuz, corupþie, subjugare ºi indignare.
PSD a bãgat pe sub uºã un „ca-

lendar creºtin”, dar îºi face cruce cu stânga ºi acþioneazã pãcãtos.
Acceptarea oricãrui proiect
menit sã ridice infractorii mai
presus de lege este sinonimã cu
punerea în circulaþie a bancnotei corupþiei, multiplicatã cu
nesaþ în oficiile pesediste. Actuala majoritate politicã a devenit bodyguardul ce pãzeºte corupþia ºi þinteºte sã transforme
România într-un wonderland al
delincvenþei nepedepsite. În
ciuda avertismentelor internaþi-

onale, în ciuda cifrelor care aratã amploarea corupþiei, PSD ne
transmite cã este natural ca sute
de milioane de euro sã intre în
buzunarele corupþilor, în loc sã
se transforme în aparaturã medicalã, autostrãzi, sisteme de irigaþii, instituþii publice performante sau educaþie eficientã.
Deºi PSD este o maºinãrie de
fabricat corupþi, acest comportament trebuie corectat fãrã
„alte întrebãri”.
Senator
Mario Ovidiu Oprea
Lider Grup PNL Senat
8 - 14 martie 2017
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ACTUALITATE
Doljenii aflaþi în
cãutarea unui loc de
muncã sunt aºteptaþi, în data de 7
aprilie a.c., la Bursa
Generalã a Locurilor
de Muncã, eveniment
organizat de Agenþia
Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj. Angajatorii ºi persoanele
interesate de posturile vacante îºi vor
da întâlnire la Casa
de Culturã a Studenþilor din Craiova,
începând cu ora
9,00.

Bursa Generalã a Locurilor
de Muncã, din nou la Craiova

trivit pregãtirii lor profesionale
sau, în ultimã instanþã, sã se (re)orienteze profesional cãtre ocupaþii/meserii cu mai mari posibilitãþi de angajare pe termen
mediu ºi lung”, a explicat purtãtorul de cuvânt al AJOFM Dolj,
Alina Ghercioiu.

Situaþia locurilor
de muncã, trimisã ºi
în format electronic
Angajatorii participanþi la

Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã vor avea prilejul sã îºi
recruteze personalul direct, fãrã
intermediari, în funcþie de cerinþele concrete ale locului de
muncã pe care îl oferã. Astfel,
agenþii economici care dispun
de posturi vacante ºi sunt interesaþi sã participe la Bursa Generalã a Locurilor de Muncã,
pot depune situaþia privind locurile de muncã vacante ce vor
fi oferite în cadrul bursei la sediul Agenþiei Locale Craiova,

str. Eugeniu Carada, nr. 13A,
sau le pot transmite atât pe adresa de email a instituþiei: ajofm@dj.anofm.ro , cât ºi pe fax
(0351/401.557).

200 de locuri
de muncã în Spania
O veste bunã pentru doljeni
vine ºi de la Compartimentul
EURES, cel care se ocupã de
situaþia locurilor de muncã din
strãinãtate. Astfel, cei interesaþi

de aceastã variantã trebuie sã
ºtie cã sunt disponibile 200
de posturi de ambalatori
fructe ºi verdeþuri în SpaniaLerida. Durata contractului
de muncã este de 4 luni, data
începerii contractului este 1
iunie 2017. Timpul de lucru
este de 8 ore pe zi, în douã
schimburi: dimineaþa 6,00 –
14,00 ºi dupã masa 15,00 –
23,00, salariul oferit fiind cuprins între de 900 ºi 1.200
euro/lunã.

de Octavia Hantea

R

eprezentanþii Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj vor contacta agenþii
economici din judeþ în vederea participãrii la Bursa Generalã a Locurilor de Muncã ºi
sperã ca numãrul acestora sã
fie unul pe mãsura aºteptãrilor.
Potrivit organizatorilor, obiectivul principal al acestei mãsuri
active îl constituie creºterea
gradului de ocupare a forþei de
muncã disponibile în rândul
ºomerilor, prin întâlnirea directã a cererii cu oferta de forþã
de muncã. „Bursa Generalã a
Locurilor de Muncã reprezintã o oportunitate pentru toþi solicitanþii de locuri de muncã interesaþi de a cunoaºte mai bine
piaþa muncii, ofertele de locuri
de muncã pentru a putea astfel
sã aleagã un loc de muncã po-

Activitate intensã la Apavil Centru Vest
SC APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 27 februarie – 3 martie 2017 o serie de activitãþi în
întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 4 avarii la reþeaua de apã pe strãzile Petrolului,
Romani, Calea lui Traian ºi Dragoº Vrânceanu din oraºul Bãbeni.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord din Bãile
Govora ºi Buneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat cãminele la staþiile de repompare Nicolae Bãlcescu ºi
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ªirineasa;
- s-a desfundat ºi spãlat reþeaua de canalizare ºi cãminele aferente pe strada Viorelelor din
Bãile Govora;
- s-au efectuat lucrãri de dezgheþare branºamente la utilizatorii din satul Scãriºoara - comuna Mihãeºti ºi din satul Pãuºeºti - comuna Pãuºeºti;
- s-au executat lucrãri de
schimbare piese defecte branºamente apã în satele Titireci, Teiuºu, Rãpãneºti, Brozbeºti, Treime ºi Buneºti din comuna Buneºti; Ursãreºti, ªerbãneºti,
Buzdugan, Vãleni, Talvaci ºi
Pãuºeºti din comuna Pãuºeºti;
Vulpuieºti din comuna Mihãeºti, Moºteni din comuna Frân-

ceºti ºi pe strãzile Tudor Vladimirescu ºi Lalelelor din oraºul
Bãile Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti Otãsãu ºi Buneºti), la staþiile de
epurare de la Mihãeºti ºi Buneºti ºi a staþiilor de repompare din Pãuºeºti - Otãsãu ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti - Otãsãu ºi Frânceºti, ca ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la

staþiile de apã Predeºti ºi Corbi
(comuna Nicolae Bãlcescu), a
staþiei de epurare Valea Bãlceasca, a staþiei de apã ªirineasa ºi
a staþiilor de epurare ªirineasa
ºi Slãviteºti, a staþiilor de pompare ºi repompare apã potabilã
SP1 – Romani, SP2 – Pãdureþu
din oraºul Bãbeni;
- s-a asigurat buna funcþionare a reþelei de canalizare Corbi
– Rotãreºti (comuna Nicolae
Bãlcescu);
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a STAP ªirineasa;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi 17 din comuna Nicolae Bãlcescu;

- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-a înlocuit pompa de clorinare din cadrul Staþiei de apã
Corbi din localitatea Nicolae
Bãlcescu;
- s-au înlocuit robineþii defecþi
în comunele ªirineasa ºi Nicolae Bãlcescu, precum ºi în oraºul Bãbeni;
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
www.indiscret.ro
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Oltenii viseazã la
cupele europene
Dupã o serie chinuitoare de trei înfrângeri
consecutive, oltenii s-au mobilizat pentru
meciul cu Gaz Metan Mediaº, ultimul bilet
pentru calificarea în play-off. Încurajaþi din
tribune de miile de suporteri care au fãcut
deplasarea la Piteºti, elevii lui Gigi Mulþescu
nu au dat nicio ºansã adversarilor, care
sperau ºi ei la un loc în primele ºase. Astfel,
pentru CSU începe acum lupta pentru Europa!
de Valentin Zarea

P

e stadionul din Piteºti,
transformat duminicã
seara într-un veritabil
vulcan alb-albastru, Universitatea avea nevoie de cel puþin un punct în „finala“ pentru play-off cu Gaz Metan.
Însã era clar cã oltenii nu se
vor mulþumi cu punctul salvator, ci vor juca pentru victorie. Iar acest lucru s-a vãzut încã din primul minut
când oltenii s-au aruncat în
atac, sufocând o echipã a
Mediaºului care a arãtat resemnatã cu gândul cã nu va
prinde play-off-ul. Chiar ºi
aºa, la pauzã a fost doar 0-0.
Începutul reprizei a doua ia gãsit pe juveþi tot în atac, cãutând golul izbãvitor. ªi, dupã
numeroase parade, în minutul
62, Greab, portarul celor de la
Gaz Metan, n-a mai putut face
altceva decât sã admire bijuteria de gol a lui Nicuºor Bancu, un ºut expediat de la marginea careului fix în vinclul
porþii. 1-0 a fost ºi scorul fiwww.indiscret.ro

nal, iar Craiova este pentru prima oarã în play-off, în vreme ce
medieºenii au terminat pe locul
ºapte ºi vor juca în play-out.
Ce vom avea în play-off? Câte
douã meciuri cu Steaua ºi Dinamo, eternele rivale, dar ºi cu
CFR Cluj, Viitorul ºi Astra Giurgiu! Pe toate le-am bãtut deja în
tribune, acolo unde Universitatea este deja campioanã la gradul de ocupare al stadionului –
64%, în vreme ce nicio altã echipã din Liga 1 nu a trecut de 43%!
Primul dintre ele se va juca sâmbãtã - 11 martie, de la ora 20:30,

pe stadionul „Marin Anastasovici“.

Programul CSU
în play-off:
Etapa I (10-12 martie):
Astra – Universitatea
Etapa II (17-19 martie):
Dinamo – Universitatea
Etapa III (31 martie-2
aprilie): Universitatea –
CFR
Etapa IV (intermediarã,
4-6 aprilie): Viitorul – Universitatea
Etapa V (7-9 aprilie):
Universitatea – FCSB
Etapa VI (14-16 aprilie): Universitatea – Astra
Etapa VII (21-23 aprilie): Universitatea – Dinamo
Etapa VIII (28-38 aprilie): CFR – Universitatea
Etapa IX (5-7 mai):
Universitatea – Viitorul
Etapa X (12-14 mai):
FCSB – Universitatea

Zece paºi
pânã la titlu

ele 26 de etape ale campionatului dirijat de
FRF ºi LPF n-au fost
suficiente, fãrã testul de marketing, pentru desemnarea câºtigãtoarei. Vor decide urmãtoarele zece etape de play-off, mai
precis, urmãtoarele 30 de partide între cele mai bune ºase echipe, în ordinea punctelor: Viitorul – 26, FCSB – 24, Astra – 22,
CSU Craiova – 22, CFR Cluj –
22, Dinamo – 21. Prin înjumãtãþirea zestrei de mireasã cãlãtoare (de ce nu s-ar intra în playoff cu întreg punctajul?), distanþa dintre competitoare s-a redus.
Evident, cea mai afectatã, Viitorul, gruparea lui Hagi, are toate motivele sã-ºi þipe frustrarea.
Aºa ar proceda orice lider desprins, dar pândit la cotiturã ºi
supus tirului scurt al celorlalte
cinci lunetiste, drãguþe foc. Indubitabil, va fi un play-off incendiar. CFR Cluj-Napoca, refinanþatã copios, încearcã sã restaureze, sub alt nume, perioada Paszkany. De altfel, în clasamentul întâlnirilor directe,
detaliu deloc neglijabil, ardelenii deþin supremaþia. Dinamo,
prin cooptarea lui ”Guriþã”, în
detrimentul lui Andone, ridicã
tonul ºi strocul. Astra, campioana en titre, este autoarea unui
veritabil tur de forþã. În fine,
Craiova. Gaz Metan, alãturi de
Pandurii, veriga slabã dintre
echipele care în ultima etapã a
sezonului regulat au reuºit promovarea, a alunecat pe locul ce
i se cuvine în play-out, unul lipsit de griji, dupã ce a încruciºat
sãbiile exact cu cine trebuia, cu

Universitatea. Era momentul,
fiindcã se adunaserã trei înfrângeri consecutive de partea albalbaºtrilor. Optimismul a revenit în tabãra lui Gigi Mulþescu,
antrenor destul de încercat de
la o vreme, dar e bine când totul se terminã cu bine. Sita valorii a cernut matematic ºi
avem ºase competitoare în disputa finalã cu ºanse apropiate
de a-ºi vedea împlinit visul.
Bãtãlia pentru titlu, aparte prin
frumuseþea derby-urilor, pe
lângã ”frumuseþea” sumelor ce
vor curge de pe urma Champions League, va fi în plan secund ºi o bãtãlie pentru Europa League, ºi ea bogatã în conturi. ”Bogatã” ºi în deziluzii,
cele pe care ni le oferã de regulã echipele româneºti, rãmase de cãruþã, cu naþionalã cu tot
(poate ne contrazice herr Daum
în bifa cu Danemarca!). Oltenii sperã ºi bine fac. Sã beneficiezi de un stadion la înãlþimea
ultimelor standarde, înseamnã
sã-þi punã Dumnezeu mâna în
cap. La Craiova, în ziua fotbalului, Dumnezeu umblã pe jos,
din Lãpuº pânã la fostul ”Oblemenco”. Sâmbãtã, 11 martie,
Universitatea îºi ia norocul cu
ea ºi se mutã la Giurgiu, unde
o aºteaptã Astra lui ªumudicã.
Viitorul – Dinamo ºi FCSB –
CFR Cluj-Napoca întregesc
tabloul. Atenþie, onoratã comisie a cavalerilor fluierului. Zorii unor arbitraje murdare au
mijit deja. Rugãm expres a-þi
face timp ºi a-i da cu flit prin
delegãri oneste, nu ”de-ale casei”.
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veterinarã
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Craiova,
Craiova,
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Horia, nr.
nr.16
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Tel: 0251.562.674
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0744.354.686
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de Virgil Dumitrescu
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Crampoane

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
Patrule
de jandarmi
la spitale

C

onsiliul Judeþean Vâlcea a anunþat marþi, 7
martie, cã Secþiile recuperare medicalã, fizioterapie
ºi balneologie, obstetricã-ginecologie, ortopedie, precum ºi
chirurgie generalã, ce aparþin
Spitalului Judeþean Vâlcea, vor

Conducerile Consiliului
Judeþean Vâlcea ºi Spitalului de Urgenþã Râmnicu
Vâlcea au luat mãsuri de
preîntâmpinare a scandalurilor provocate de romi. Astfel, Spitalul Nord, Spitalul
Vechi, precum ºi Maternitatea au fost introduse în perimetrul de patrulare a jandarmilor. Foarte bine!

fi dotate cu aparaturã medicalã
nouã. „Primele investiþii, pentru care procedurile legale de
achiziþii vor fi începute chiar
din aceastã lunã, vizeazã dotarea cu 3 electrocautere de ultimã generaþie (pentru Secþiile
obstetricã- ginecologie, ortope-

Cine i-a aºteptat
pe americani
ºi cine i-a primit
Primarul Mircia Gutãu,
cãtre Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale
Americii, care a fãcut o vizitã fulger la Biblioteca Judeþeanã: „Eu sunt moldovean, iar bunicii mei au aºteptat 60 de ani sosirea americanilor. Ei, bine, i-am primit eu, astãzi!”

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

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.
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Pensiunea Siva
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die ºi chirurgie generalã); o
maºinã de gãtit profesionalã ºi
o linie completã de spãlãtorie
profesionalã (maºinã de spãlat,
calandru ºi uscãtor). Din bugetul acestui an, se vor face unele
investiþii ºi în dotarea cu aparaturã a Secþiei de recuperare
medicalã, fizioterapie ºi balneologie, pentru care se vor achiziþiona: patru aparate de electroterapie, patru aparate de ultrasunete, 2 aparate tratament
cu laser, un aparat de aerosoli
ºi douã bãi galvanice cu 4 celule”, a detaliat, într-un comunicat de presã, CJ Vâlcea.
“Problemele din sistemul de
sãnãtate sunt multe, însã dacã
suntem uniþi ºi avem o colaborare bunã la nivel administrativ, vom reuºi sã ne dotãm mai
bine, sã avem ºi sã oferim condiþii celor care ajung la un moment dat pe patul de spital.
Dotãrile pe care le vom face vor
îmbunãtãþi actul medical, întrucât, în prezent, la Secþia de balneo-fizioterapie avem aparaturã foarte veche. Mai avem multe de fãcut, însã preocuparea
mea principalã este ca, împreunã cu executivul Consiliului
Judeþean ºi unitãþile subordonate, sã identificãm resurse pe
care sã le alocãm legal, pentru
binele pacienþilor”, a declarat
preºedintele CJ Vâlcea, Constantin Rãdulescu (foto).
(M.P.)

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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Într-un comunicat de presã, deputatul liberal Cristian
Buican îl face „nesimþit” ºi
„plagiator” pe deputatul
PSD Eugen Neaþã, acuzându-l cã ºi-a însuºit depunerea unui amendament privind reducerea vârstei de
pensionare cu 2 ani a cetãþenilor din Râmnicu Vâlcea.
Asta, în loc sã susþinã amendamentul sãu, preluat de la
fostul senator PSD, Laurenþiu Coca, dar împotmolit în
mendrele procedurilor parlamentare. Iar finalul comunicatului este apoteotic, parol: „Nu putem sã nu subliniem ipocrizia domnului
deputat Neaþã Eugen, care
se face cã plânge de grija
pensionarilor, dar care în
realitate beneficiazã, la doar
50 de ani, de o pensie specialã de 12.000 de lei lunar”.
Acum, ce sã facã? Sã-i refuze? Asta-i viaþa, unii au oi,
alþii, grade.
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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Aparaturã medicalã
nouã pentru SJU Vâlcea

Indiscreþii
de Vâlcea
Un fel de albie
de porci
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