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Poliþia Localã
Craiova
nu mai are spor

În timp ce restul bugetarilor aºteaptã cu sufletul la gurã creºterile salariale legiferate sau
doar promise de guvernul Grindeanu, poliþiºtii
locali craioveni s-au trezit în plinã „erã Boc
reloaded”, fiind serviþi cu o scãdere de un sfert
din salariu. Asta dupã ce municipalitatea craioveanã a pierdut definitiv unul din multele
procese cu Curtea de Conturi, care îi imputa,
printre altele, acordarea celebrului spor de
dispozitiv de 25 la sutã. În primã fazã, agenþii
craioveni rãmân fãrã sporul cu pricina, Poliþia
Localã sistând acordarea acestuia, dar pe
viitor urmeazã ºi al doilea calup de veºti proaste: recuperarea sumelor primite de poliþiºtii
craioveni timp de câþiva ani la rând.
de Nicuºor Fota

S

porul de dispozitiv, care
aducea un plus la leafã
de 25 la sutã din salariul de bazã, a fost mai tot timpul ciuca bãtãilor în rapoartele
de control ale Curþii de Conturi
cu privire la finanþele Primãriei
Craiova. Acordarea acestuia a
fost consideratã nelegalã, succesiv, de inspectorii de conturi,
dar municipalitatea a continuat
livrarea acestuia cãtre agenþii
poliþiei locale în aºteptarea unei
soluþii definitive din partea instanþelor de judecatã, raportul
Curþii de Conturi fiind contestat,
an de an, de juriºtii primãriei,
cot la cot cu reprezentanþii poliþiei locale ºi ai diverselor sindicate care-i reprezintã pe agenþii locali. Surse administrative
susþin cã unul dintre procese a
fost pierdut definitiv de municipalitate, soarta celorlalte fiind
în aceste condiþii previzibilã.
Primul efect este cã agenþii poliþiei locale nu mai încaseazã
sporul de dispozitiv începând cu
data de 1 martie. Vestea a transpirat în spaþiul public datoritã
sindicaliºtilor de la „Forþa Legii”, care au ºi pus la dispoziþia
agenþilor poliþiei locale un model de contestaþie împotriva
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dispoziþiei prin care ºeful instituþiei stabilea reducerea salariilor. Dispoziþia ar fi fost emisã,
potrivit informaþiilor de pe siteul sindicatului, în data de 27 februarie. Problema mai spinoasã
e cã, nu numai cã poliþiºtii locali
rãmân pe viitor fãrã sporul de
dispozitiv, ci cã din salariile deja
diminuate vor trebui sã achite la
un moment dat ºi prejudiciul calculat, an de an, de Curtea de
Conturi, în contul sporului nelegal mai sus pomenit. Prejudiciu
care se ridicã, potrivit rapoartelor de control, la circa 1 milion
de lei anual. Operaþiunea nu a
demarat încã, dar pare inevitabilã, de vreme ce municipalitatea a epuizat toate cãile de atac
împotriva documentelor întocmite de inspectorii de conturi.
Sindicaliºtii pregãtesc, în contrapartidã, un val de acþiuni în instanþã, prin care solicitã majorarea salariilor, mai precis „egalizarea salariului de bazã la nivel
maxim în cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaþionale de funcþii bugetare, stabilit prin raportare la
aceeaºi funcþie, grad, gradaþie,
vechime în muncã ºi în specialitate, aceleaºi condiþii de studii”,
în temeiul unei decizii a CCR de
anul trecut.
www.indiscret.ro

Fondul European pentru 3
Investiþii Strategice, adus
de Marian Jean Marinescu
la Craiova
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SPECIAL

Dupã o perioadã mai lungã de timp de dispariþie de pe scena publicã doljeanã, europarlamentarul liberal Marian Jean Marinescu a
realizat un tur de forþã la sfârºitul sãptãmânii
trecute, revenind „en-fanfare“ în prim-planul
vieþii socio-politice a Craiovei. În premierã
pentru regiunea Oltenia, la iniþiativa europarlamentarului, reprezentanþii Fondului European
pentru Investiþii Strategice (EFSI) ºi ai Bãncii
Europene de Investiþii (BEI) au prezentat autoritãþilor din regiune, dar ºi reprezentanþilor
mediului de afaceri, oferta financiarã a celor
douã instituþii menitã a da o mânã de ajutor
regiunii noastre. La douã zile distanþã, din
cabinetul sãu de europarlamentar, Marinescu a
explicat pe îndelete ºi pe înþelesul tuturor de ce
sintagma „Europa cu douã viteze“ este una
lipsitã de suport în realitate.
de Cosmin Pretorian

A

u trecut luni bune de
când cel mai titrat politician doljean încã în
activitate, europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, s-a retras intempestiv de pe scena
publicã ºi politicã a judeþului.
Deranjat de unele „diktate“ politice de la Bucureºti, fostul preºedinte al PNL Dolj a fãcut decis un pas în spate ºi s-a dedicat
activitãþii sale de la Parlamentul European. Departe de scena
publicã doljeanã, „Marijan“,
cum îi spun apropiaþii, nu a încetat sã se gândeascã la modalitãþi concrete de a-ºi ajuta judeþul ºi regiunea din care provine.
Aºa se face cã, vineri, 10
martie, în sala de conferinþe a
hotelului Ramada din Craiova,
europarlamentarul craiovean a
organizat o conferinþã la care
au fost invitaþi, pentru prima
datã în Oltenia, reprezentanþii
la cel mai înalt nivel ai Fondului European pentru Investiþii
Strategice (EFSI) ºi ai Bãncii
Europene de Investiþii. În salã,
din toate judeþele Olteniei, au
fost prezenþi factori de decizie
din administraþia publicã localã, între care preºedintele Conwww.indiscret.ro

siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ’i primarul interimar al
Craiovei, Mihai Genoiu. În
deschiderea întâlnirii, Marian
Jean Marinescu a explicat, pe
scurt, care sunt avantajele unei
colaborãri cu EFSI: „Am vrut
sã fac aceastã întâlnire ca sã fie
un prim pas spre cunoaºterea

acestui fond. Spre bucuria mea,
domnul Wilhelm Molterer, directorul acestui fond ºi fost vicepreºedinte al BEI, a acceptat
sã vinã la Craiova ºi, alãturi de
ceilalþi, va transmite informaþiile necesare atât pentru administraþiile publice, cât ºi pentru privaþi, pentru a utiliza pe
viitor acest fond. Sunt foarte
multe domenii în care se poate
utiliza finanþare pe acest fond.
Eficienþa energeticã a clãdirilor ar fi un exemplu ºi, cel puþin în Craiova, pe care o cunosc
foarte bine, s-a fãcut foarte
puþin în aceastã privinþã. Sunt
casele sociale, de care este nevoie ºi au fost tot felul de încercãri nereuºite în aceastã privinþã; este nevoie de spitale ºi
centre de sãnãtate, ºcoli ºi grãdiniþe. (...) În Polonia, sunt
vreo trei spitale semnate. Deci,
lucrurile ar trebui sã meargã
mult mai repede. Existã aceastã posibilitate, existã bani ºi pe
dezvoltare regionalã ºi posibilitate de a avea consultanþã de
la EFSI, chiar ºi bani. Cred cã

„Eu susþin o Europã federalã“

La doar douã zile distanþã de întâlnire
a cu finanþiºtii europeni, duminicã, Marian Jean Marines
cu a susþinut o conferinþã
de presã în care a þinut sã destrame mitu
l Europei în mai multe
viteze. “Ce a fãcut Juncker? A pus pe
masã toate discuþiile care
au avut loc pânã acum. Cã le-a pus în
5 scenarii a fost propunerea lui. Acum urmeazã un drum de cel
puþin doi ani, din pãcate.
Eu cred cã lucrurile trebuiau lãmurite
mult mai rapid. Toatã
lumea vorbeºte despre viteze. Vãd cã
dã frumos ºi la unii ºefi
de stat. Hollande, de exemplu. (...) Se
vorbeºte de state euro ºi
non-euro. Existã?! Putem sã le spun
em o vitezã ºi altã vitezã,
dar asta e situaþia. Existã un venit med
iu într-o þarã ºi un alt
venit mediu în altã þarã?! Existã un PIB
pe cap de locuitor ºi un
alt PIB pe cap de locuitor într-un alt
stat?! Existã. Normal cã
sunt diferenþe între statele UE. Sã nu
uitaþi cã deviza principalã
a Uniunii este “unitate prin diversita
te”. Politicile europene
sunt fãcute pentru a aduce statele UE
cât mai aproape unele
faþã de altele. Dar nu poþi sã împarþi
zona euro ºi non-euro în
Est ºi Vest. Pentru cã este un fals. Dan
emarca este singurul stat
care spune cã nu intrã niciodatã în zon
a Euro, dar mai este ºi
Suedia, ºi nu este în Est. În Est mai sunt
ºi douã state care sunt
în zona Euro“, a declarat Marinescu.
Totodatã, rãspicat, el a
menþionat cã este pentru o Europã fede
ralã.

ar trebui sã ne miºcãm mult mai
repede”.

Fonduri rambursabile pentru obþinerea banilor europeni
nerambursabili
Wilhelm Molterer, directorul
EFSI, aflat în premierã în Craiova, a explicat participanþilor
prezenþi la conferinþã care sunt
modalitãþile obþinerii unei finanþãri rambursabile din partea
instituþiei pe care o conduce ºi,
mai ales, care sunt domeniile
eligibile: „O sã vedeþi cã paleta
este una foarte largã: cercetare,
dezvoltare ºi inovaþie, aici este
vorba de a îmbunãtãþi competitivitatea. Apoi toate investiþiile
din domeniul energetic, mai
ales investiþiile în energii regenerabile, în eficienþã energeticã, în reþele energetice ºi mo-

dernizarea infrastructurii energetice. Ne intereseazã de asemenea ºi infrastructura de transport. 50% din investiþii se fac
cu parteneri publici ºi 50% cu
parteneri privaþi. În anumite
þãri, ºi s-a vorbit aici de Italia,
existã ideea platformei de investiþii ºi care sunt sprijinite. De
exemplu, dacã aveþi investiþii în
internet cu bandã largã. De regulã, acestea sunt investiþii la
nivel regional, de obicei cam
mici pentru BEI, dar dacã le
regrupãm în cadrul unei platforme ºi devin un efort comun,
atunci existã un instrument clasic ºi EFSI poate sã vinã sã contribuie”. De subliniat este faptul cã finanþãrile EFSI sunt, în
integralitatea lor, rambursabile
ºi pot fi folosite în procesul de
atragere a fondurilor europene,
capitol la care þara noastrã este
corijentã.
15 - 21 martie 2017

Medicul
Brãdiºteanu
4
rãmâne fãrã 4 milioane
de euro, dobândite
în mandatul de senator
de Vâlcea

ACTUALITATE

Medicul ªerban
Brãdiºteanu este
pasibil sã rãmânã
fãrã 4 milioane de
euro. Banii, pe care nu
îi poate justifica, au
fost dobândiþi în
perioada în care a fost
senator PSD al judeþului Vâlcea. Brãdiºteanu este ºeful Secþiei
de chirurgie cardiacã
de la Spitalul Floreasca. Ales senator în
anul 2000, acesta a
avut, timp de patru
ani, o activitate politicã la limita de jos,
preferând sã se concentreze pe profesia
de medic ºi pe avantajele aferente.
de Marielena Popa

C

omisia de cercetare a
averilor de la Curtea de
Apel Bucureºti a admis, miercuri, 8 martie a.c., cererea Agenþiei Naþionale de Integritate de confiscare a
3.595.333 de euro ºi 414.000
de dolari, decizia urmând sã fie
comunicatã instanþei, cu propunere de confiscare a acestei
sume din averea medicului.
Cazul se judecã din septembrie
2008. Atunci, ANI a dispus
confiscarea sumei pe motiv cã
existã “o diferenþa vãdit nejustificatã între averea dobânditã
ºi veniturile realizate în mod legal” de cãtre fostul senator
PSD.

Banii ar fi fost
obþinuþi în perioada
2000-2004
Pe 8 mai 2014, Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie a respins,
ca nefondat, recursul lui ªerban
Brãdiºteanu la sentinþa din 22
ianuarie 2013 a Curþii de Apel
Bucureºti, menþinând sentinþa
de anulare a Ordonanþei de clasare din 11 martie 2011 ºi dispunând trimiterea dosarului înapoi la Comisia de cercetare a
averilor de pe lângã Curtea de
Apel Bucureºti, pentru a se pronunþa asupra diferenþelor nejustificate propuse a fi confiscate.
ANI a reuºit sã demonstreze,
în faþa Comisiei de cercetare a
averilor, cã ªerban Brãdiºteanu nu poate justifica, din veniturile licite obþinute, sumele de
3.595.333 de euro ºi 414.000
de dolari. Astfel, în 8 martie
2017, Comisia de cercetare a
averilor a admis sesizarea ANI,
aceastã ordonanþã urmând a fi

comunicatã Curþii de Apel Bucureºti cu propunere de confiscare. Pânã la acest dosar, acþiunile formulate împotriva ordonanþelor de clasare emise de
cãtre comisiile de cercetare a
averilor erau considerate ca inadmisibile. În acest caz, pentru
prima datã, instanþele de judecatã au decis cã aceste ordonanþe de clasare sunt acte administrative, putând fi atacate de cãtre ANI la instanþa de contencios administrativ. ANI ceruse
instanþei, pe 15 septembrie
2008, confiscarea sumei de
aproximativ patru milioane de
euro de la medicul ªerban Brãdiºteanu, bani care ar fi fost
obþinuþi în perioada 2000-2004,
când acesta a fost senator PSD.
Dupã verificarea declaraþiilor
de avere ale acestuia, ANI a
constatat ”o diferenþa vãdit nejustificatã între averea dobânditã ºi veniturile realizate în
mod legal” de cãtre fostul senator PSD.

Primãria Râmnicu Vâlcea
organizeazã dezbaterea
publicã a proiectului de
buget local pentru 2017

Publicitate

L
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uni, 20 martie, de la ora 17.00, la Cinematograful
”Geo Saizescu” din Ostroveni va avea loc dezbaterea publicã a proiectului de buget local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2017. Sunt aºteptaþi sã
participe, cu propuneri ºi observaþii, toþi cei interesaþi de
modul în care se va dezvolta Râmnicul pe parcursul acestui an. Proiectul de buget local pentru anul 2017 a fost dat
publicitãþii încã de sãptãmâna trecutã ºi poate fi consultat
pe pagina de internet a Primãriei municipiului la adresa
www.primariavl.ro. (D.I.)
www.indiscret.ro

Verdictul Colegiului
Consiliului Naþional
pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii,
în cazul lui Ionel
Lodroman, ofiþer în
cadrul Inspectoratului Judeþean Vâlcea,
Serviciul I.
de Marielena Popa
n contextul scandalurilor
actuale, în care SRI ºi
DNA sunt acuzate de intruziuni nepermise în viaþa
privatã, o comparaþie cu trecutul securisto-comunist de-

Î

vine interesantã; cel puþin pentru câteva similitudini. În 23 ianuarie 2007, Colegiul Consiliului Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii devoala,
prin decizia nr.35, cum acþionase, în sistem, ofiþerul Ionel Lodroman de la Inspectoratul Judeþean Vâlcea, Serviciul I.

tru anihilarea celor care se opuneau „orânduirii socialiste”. Iar
din câteva astfel de tehnici, precum ºi din acuzele de încãlcare
a unor drepturi fundamentale
ale individului, rãzbate un déjàvu demn de o cauzã mai bunã:
1. Întocmeºte completare plan
de mãsuri în care propune realizarea urmãtoarelor mãsuri informativ-operative asupra unei
persoane urmãrite pentru „comentarii duºmãnoase la adresa
orânduirii socialiste”:
- punerea în filaj a persoanei
urmãrite, „în scopul continuãrii preocupãrilor sale extrapro-

Mulaje de pe chei,
interceptarea
corespondenþei,
reþele informative la
locul de muncã
CNSAS face referire la un
întreg arsenal în domeniu pen-

fesionale, relaþiilor ºi anturajului sãu”;
- obþinerea mulajului de pe
cheia persoanei urmãrite,
„printr-o combinaþie la locul de
muncã al soþiei sau al obiectivului (n.n. persoana urmãritã),
în scopul introducerii mijloacelor de ascultare la domiciliu;
- dirijarea reþelei informative de la locul de muncã al persoanei urmãrite pentru a-i cunoaºte eventualele comentarii ºi
atitudini politice”.
(…)
2. Întocmeºte un raport în
care propune începerea urmãririi informative asupra unei persoane deoarece aceasta era cunoscutã ca „ protestatar”/…/ fiind semnalat cu intenþii de a trimite memorii postului de radio
Europa Liberã.

Vâlcea: Cum fila
securistul Lodroman

DEZVÃLUIRI
sã conceapã memorii, înscrisuri sau cu conþinut ostil destinate postului de radio Europa Liberã.
(…)
4. Întocmeºte un raport în
care propune încetarea urmãririi informative deoarece: persoana „se menþine pe
poziþii protestatare ºi de instigare a cetãþenilor la activitãþi de naturã sã perturbeze climatul de muncã ºi de
viaþã …/…/ prin memorii a
adus grave calomnii ºi defãimãri ale organelor de partid
ºi de stat, în general comuniºtilor”, iar „în baza informaþiilor date de organele de
securitate, la data de
23.12.1985, cel în cauzã a
fost arestat de organele de
miliþie, fiind învinuit de încãlcarea legii presei!

Dupã ani ºi ani…
Decizia 35/2007 (foto),
prin care Ionel Lodroman a
fost declarat agent al poliþiei politice, a rãmas definitivã ºi irevocabilã prin necontestare. Dupã ani de
muncã la Direcþia I Vâlcea,
maiorul Lodroman s-a mutat la cea de la Sibiu. Acum,
pe Facebook, afiºeazã o
viaþã de familie frumoasã ºi
o faþã seninã.

Publicitate

(…)
3. Întocmeºte un „plan de
muncã” în care dispune urmãtoarele mãsuri informativ-operative în vederea clarificãrii
”poziþiei ostile” a persoanei urmãrite:
- interceptarea corespondenþei interne ºi externe în scopul
„depistãrii unor legãturi”, oarecum ºi pentru a preveni trimiterea unor memorii cãtre ”posturi
de radio strãine interzise”;
- efectuarea unor percheziþii
domiciliare, deoarece „sunt suspiciuni ca obiectivul (n.n. persoana urmãritã) sã posede sau
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c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Furtunã într-un pahar cu apã

T

ânãrã ºi neliniºtitã, fãrã
ironie, profesoara Cristina Tunegaru, din
Bucureºti, se rãzvrãteºte contra programei ºcolare prin ceea
ce se cheamã autodenunþ, pe
Facebook: ”Subsemnata, profesoarã de românã, declar cã
nu respect, în mod premeditat,
programa ºcolarã de limba românã, asemenea unui element
duºmãnos: nu citesc cu elevii
mei poeziile lui Eminescu,
«Amintirile» lui Creangã, baladele populare, pastelurile de
150 de ani, nuvelele lui Slavici, nu dictez comentarii, nu
arunc în braþe interpretãri ºi nu
le cer sã înveþe pe dinafarã teorie literarã despre genuri ºi
specii”. Din câte am înþeles,
beneficiarii cu totul speciali ai
acestei profesoare sunt elevi
de gimnaziu, cu vârstele cuprinse între 11 ºi 15 ani. Voi
sã zic, iarãºi fãrã ironie, cã toþi
aceºtia mai au timp sã-ºi revinã, inclusiv sã guste din ”Sara
pe deal”, dacã nu din ”Memento mori”. C.T. nu e singura care, într-un sistem educaþional nereformat, dar nu întratât încât sã-l exilezi pe Eminescu, se ridicã împotriva sistemului. Cotitura atitudinalã a
început de când cu ridicarea
elevilor împotriva profesorilor, a unora dintre aceºtia, depãºiþi, poate, sau severi, sau
lipsiþi de metodã, impopulari.
Dupã cum, la polul opus,
avem ºi numeroase exemple
de profesori tineri (vezi Cristina Constantin, din Fundeni)
devotaþi meseriei, în ciuda
pastelurilor vechi de 150 de

ani, perene, deci, sau a capitalului de înþelepciune popularã
pe care îl reprezintã baladele,
în funcþie de specii ºi genuri.
Tânãrã ºi neliniºtitã, o prefer
aºa pe C.T. decât pe un C.T.
îmbãtrânit în rele, pidosnic ºi
pãtimaº. O preferam ºi mai
acãtãrii dacã, îmbinând energiile clocotitoare ale vârstei
sale cu experienþa, cea care îi
permite deja sã ignore programa ºcolarã ºi sã ia pe cont propriu un demers educaþional
plin de responsabilitate, ºi-ar
fi aºtenut, cu calm, pe hârtie,
observaþiile ºi sugestiile. Fãrã
s-o mai ia, persiflant gratuit,
de la paºopt, de la Dej, cãci pe
timpul sãu ºi-a fãcut loc sintagma ”element duºmãnos”,
sute ºi mii de astfel de ”elemente duºmãnoase” înfundând puºcãriile pentru nesupunere funciarã. Or, ne aflãm în
2017 ºi nu e cazul. Sper cã în
actualul Minister al Educaþiei
nu s-a infiltrat vreun brav
urmaº al îndepãrtaþilor urmaºi
ai lui Dej, care sã merite afrontul. Cu tot respectul cuvenit
breslei, având ºi eu de-a face
cândva cu învãþãcei, dreptate
sutã la sutã n-am cum sã-i
acord charismaticului ”element duºmãnos” de care fãcui
vorbire. Ce li s-ar întâmpla
copiilor noºtri, gimnaziºti sau
liceeni, dacã, urmând exemplul, dascãlii de matematicã
sau de fizicã ar da de pãmânt
cu teorema lui Pitagora sau cu
legea lui Ohm, vechi ºi acestea, ca ºi ”Toma Alimoº” sau
”Mioriþa”, nici nu încerc sã mã
gândesc!
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
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INTERVIU
de Octavia Hantea
Reporter: Cu ce gânduri
a pornit Consiliul Judeþean
Dolj în acest an? Au trecut
deja trei luni ºi considerãm
cã aveþi un plan pentru anul
în curs.
Cosmin Vasile: Ca în fiecare an, ne propunem sã continuãm ºi sã finalizãm, acolo
unde este cazul, proiectele
demarate în perioada trecutã. Ne propunem, de asemenea, sã atragem cât mai multe fonduri europene ºi sã ducem în continuare activitatea
curentã a instituþiei, cu profesionalism, cu eficacitate,
aºa cum echipa Consiliului
Judeþean Dolj obiºnuieºte sã
o facã. Vom avea în vedere
toate domeniile noastre, de la
asistenþã socialã la drumuri
judeþene, sãnãtate, culturã,
Aeroportul Craiova, parcurile industriale. Toate acestea
sunt importante pentru noi.
Rep.: Aminteaþi despre
proiectele demarate în perioada trecutã. Sunt proiecte care neapãrat trebuie finalizate anul acesta?
C.V.: Avem proiecte care
continuã ºi care anul acesta
sperãm sã se apropie de final, amintind aici pe cel referitor la Unitatea de Primiri
Urgenþe de la Spitalul Judeþean de Urgenþã Craiova. Tot
în domeniul sãnãtãþii, avem
proiectul cu privire la construirea clinicii de cardiologie ºi sperãm ca ºi acesta sã
fie gata. Reluãm procedurile
pentru Centrul Brâncuºi. Aici
vom scoate din nou la licitaþie ºi sperãm ca în scurt timp
sã aparã un constructor serios

Infrastructura rutierã, sãnãtatea doljeanã,
cultura, masterplanurile de apã, canalizarea ºi
deºeurile, ducerea la bun sfârºit a proiectelor
deja demarate, acestea sunt o parte dintre
obiectivele pe care echipa Consiliului Judeþean
Dolj ºi le-a propus pentru anul în curs. Cosmin
Vasile, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj, a explicat care sunt prioritãþile pentru
2017 ºi catalogheazã bugetul actual ca fiind
unul care nici nu promite lucruri mãree, dar
nici nu va duce Doljul într-o situaþie de crizã.
ºi competent.

„Este o sumã puþin
mai mare decât cea
de anul trecut”
Rep.: Cum se prezintã bugetul judeþului Dolj, comparativ
cu anii trecuþi?
C.V.: Este o sumã puþin mai
mare decât cea de anul trecut, un
buget care ne permite sã þinem
întreaga activitate aºa cum neam propus. Avem ºi un excedent
de anul trecut ºi o sã utilizãm
sumele pentru anumite obiective din acest an. Avem un buget
care nici nu promite lucruri extraordinare, dar nici nu ne conduce spre situaþii de crizã. Suma
repartizatã judeþului nostru este
de 375.000.000 de lei.

Banii europeni, baza
proiectelor privind
infrastructura
rutierã
Rep.: Cum se prezintã, la ora
actualã, infrastructura judeþului Dolj ºi ce urmeazã sã derulaþi, în acest domeniu, pe parcursul anului în curs?
C.V.: Avem peste o mie de
kilometri de drumuri judeþene
în administrare. În drumurile
judeþene am investit în fiecare
an. Din pãcate, nu dispunem de
o sumã care sã ne ajute, în prezent, sã rezolvãm toate problemele, dar etapizat vom face ºi
acest lucru. Încercãm sã mergem ºi cu covoare asfaltice pe

anumite zone care sunt deficitare ºi cu reparaþii acolo unde
situaþia o impune. Chiar acum
facem o analizã a infrastructurii. Prin buget, noi o sã alocãm
bani ºi acestui sector. Avem drumuri în care am investit ºi care
aratã foarte bine, dar sunt ºi
zone unde mai este de lucru.
Cele mai importante proiecte al
CJ Dolj, din punct de vedere al
sumelor de bani, vor fi la drumuri judeþene. Unul dintre proiecte este cel pentru drumul Craiova-Cetate, unde avem aproape 70 de kilometri, suma aproximativ necesarã fiind de
44.000.000 de euro. Noi am
depus proiectul, a trecut de prima etapã, cea de evaluare, ºi
sperãm sã-l câºtigãm. De asemenea, pregãtim proiecte pentru drumuri, pe mai multe domenii de intervenþie pe fonduri
europene. Aici amintim drumul
Giurgiþa-Bãileºti-Pleniþa-Mehedinþi, un drum foarte lung, de
56 de kilometri. Pentru douã
porþiuni încercãm sã accesãm
fonduri europene. Pe programele transfrontaliere avem în vizor drumuri mai mici, cum sunt
cel de la Zãval, cel dintre Craiova ºi Cârcea. Un alt proiect
eligibil în perioada trecutã, dar
pentru care nu a ajuns finanþarea, este cel privitor la drumul
care leagã Oltul cu zona care
înseamnã Teslui-Pieleºti-Mischii-Albeºti (ªimnic). Nu vom
lãsa nici drumurile care nu au
deloc porþiuni asfaltate. Încã
avem, din pãcate, aproximativ
100 de kilometri de drumuri
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Consiliului Judeþean Dolj: „Avem INTERVIU
un buget care nici nu promite
lucruri extraordinare, dar nici
nu ne conduce spre situaþii de crizã”
neasfaltate. Unde se va putea
mai venim cu covoare asfaltice, unde nu ne permitem, ne
vom asigura cã drumurile respective sunt bine pietruite.

problemele sale. Sunt localitãþi
unde încã sunt probleme cu tot
ceea ce înseamnã sistemul de
apã. Edilii îºi doresc ºi mereu
vin ºi pun aceastã problemã. Pe
de altã parte, sunt localitãþi foarte rãsfirate ºi edilii au nevoie de
bani pentru drumurile comunale care se întind pe mulþi kilometri. Dar ºi aici avem exemple de bunã practicã ºi putem
aminti Brãdeºtiul sau Vârvor. ªi
Vârvor nu este o comunã foarte
bogatã, dar are implementate, în
aproape toate satele, apã, canalizare ºi în anumite sate are ºi
drumuri asfaltate. Prin accesarea de fonduri, iatã cã se poate
o bunã gospodãrire.

UPU, Clinica
de Cardiologie ºi
reabilitarea etajelor
Spitalului Judeþean
Craiova, prioritare
Rep.: Legat de domeniul sãnãtãþii, care sunt prioritãþile
pentru anul în curs? Mai faceþi
ceva la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Craiova?
C.V.: Pe lângã cele douã clãdiri pe care le avem în lucru,
vom continua cu reparaþiile ºi
reamenajãrile etajelor. ªtim cu
toþii cã situaþia de acolo impune
astfel de intervenþii. Vom scoate, în perioada imediat urmãtoare, încã douã sau trei etaje la licitaþie. ªi la ora actualã se lucreazã. Încercãm sã venim cu
lucrãri ºi pe casa scãrii, fiind o
prioritate pentru noi acest spital. În ceea ce priveºte UPU,
construcþia a trecut de jumãtate
din punct de vedere al lucrãrilor de executare. La Clinica de
Cardiologie, noi sperãm ca în
iulie a.c. sã fie gata tot ceea ce
þine de constructor. Aici a fost
prelungit termenul pentru lucrãrile interioare întrucât abia dupã
ce a venit angiograful au putut
fi continuate lucrãrile. Aparatul
necesitã o anumitã aºezare, pereþi de plumb, ce fel de plumb
sã utilizezi în funcþie de radiaþii
ºi de aceea am depins de acest
lucru. Apoi, prin intermediul
unui program cu fonduri europene, accesat de CJ Dolj, vom
dota o salã de operaþii.

„Serviciile publice
nu pot fi dezvoltate
foarte bine decât tot
cu ajutorul finanþãrii
nerambursabile”
Rep.: Cunoaºteþi problemele
judeþului destul de bine. Care
ar fi din punctul dumneavoaswww.indiscret.ro

„Cert este cã mergem cu proiectul
pentru deºeuri pânã
la final”
trã de vedere factorii-cheie care
pot influenþa dezvoltarea comunitãþii doljene, pe termen îndelungat?
C.V.: Unul dintre principalii
factori care ne-ar asigura o adevãratã dezvoltare a judeþului
este sã continuãm sã atragem
cât mai multe fonduri europene. Nici la ora actualã nu avem
puþin bani europeni, pentru cã
aºa cum ºtiþi, judeþul Dolj, la
nivel naþional, se situeazã foarte bine din acest punct de vedere. În acelaºi timp, considerãm
cã este loc de mai bine. Aºteptãm ca guvernul sã dea masiv
drumul la programele europene, pentru cã se înregistreazã o
uºoarã întârziere, ºi vom trece
la treabã. ªi în comunitãþile
mici, serviciile publice nu pot
fi dezvoltate foarte bine decât
tot cu ajutorul finanþãrii nerambursabile. Primarii ar trebui sã
ºtie foarte bine acest lucru.
Rep.: Se implicã edilii în întocmirea proiectelor cu finanþare europeanã? Au mai fãcut
progrese în acest sens? Au personal competent în cadrul insti-

tuþiilor pe care le conduc?
C.V.: Aici avem localitãþi
unde chiar se vãd rezultate, localitãþi unde primarii au pus
accent pe aceastã modalitate de
a dezvolta comuna. Edilii care
au avut nevoie de anumite explicaþii au venit la noi ºi echipa
din cadrul instituþiei chiar i-a
îndrumat ori de câte ori situaþia
a impus-o. Avem destul de mulþi
primari care au fãcut paºi importanþi în aceastã direcþie, al
fondurilor europene. Mai este
însã de lucru la acest capitol, dar
noi vom continua informarea ºi
le vom reaminti cât de utili sunt
aceºti bani.

Lipsa sistemului
de apã ºi calitatea
acesteia, marea
problemã a edililor
doljeni
Rep.: Lucraþi ºi cu primãriile din judeþ. Cu ce probleme vin
edilii doljeni la conducerea
Consiliului Judeþean Dolj?
C.V.: Fiecare primãrie are

Rep.: În ce stadiu se aflã sistemul de management integrat
al deºeurilor?
C.V.: Acest proiect are o valoare de peste 50.000.000 de
euro. Proiectul este în derulare.
Au fost achiziþionate echipamentele pentru colectarea gunoiului. De asemenea, au fost licitate ºi sunt în construcþie staþiile de sortare ºi compostare la
Calafat, Bãileºti, Segarcea, Filiaºi, Dobreºti ºi Mofleni. În licitaþie se gãseºte atribuirea pentru operator. Spunem cã este în
linie dreaptã pentru cã s-a deschis încã de anul trecut procedura de licitaþie ºi acum suntem
spre finalul evaluãrii. Totodatã,
s-a finalizat o parte din documentele necesare pentru containerele îngropate. Dupã ce vom
finaliza tot ceea ce am spus anterior, ne rãmâne sã dãm drumul construcþiei efective a containerelor. La final va trebui sã
organizãm licitaþie pentru alegerea operatorului care va rãspunde de serviciul de operare al
staþiilor respective. Nu pot sã
dau un termen, o datã la care
acest proiect va fi gata, mai ales
cã se impun multe licitaþii, iar
asta înseamnã timp ºi chiar si-

tuaþii neprevãzute. Cert este
cã mergem cu proiectul pentru deºeuri pânã la final, mai
ales cã ceea ce a fost mai
greu a trecut.

„Noi sperãm
sã generãm cel
puþin 1.000 de
locuri de muncã”
Rep.: Locurile de muncã,
mai exact lipsa acestora,
sunt încã o problemã în judeþul Dolj. Ce poate sã mai
facã Consiliul Judeþean Dolj
pentru piaþa muncii? Mai vin
investitorii în judeþ?
C.V.: Pentru anul 2017
avem în plan sã mergem mai
departe cu utilitãþile pentru
ce înseamnã cel de-al doilea
parc industrial. Aici, câteva
porþiuni sunt deja închiriate
ºi sperãm ca alte firme sã
vinã ºi astfel sã fie create noi
locuri de muncã. Noi sperãm
sã generãm cel puþin 1.000
de locuri de muncã.
Rep.: Ce alte probleme
mari mai are judeþul Dolj?
C.V.: Cea mai gravã problemã a judeþului nostru este
sistemul de apã. Avem foarte multe localitãþi care nu au
apã curentã, dar care sunt
prinse în masterplanul de
apã, etapa a II-a. Mai avem
însã ºi localitãþi care, deºi au
sistem de apã curentã, din
cauza solului ºi a mai multor
factori nu au apã potabilã. O
altã problemã a judeþului este
lipsa locurilor de muncã.
Dacã pe Craiova se continuã
ºi cu parcul industrial, cu
atragerea investitorilor, mai
greu este cu micile centre
urbane. Este nevoie sã aparã
ceva ºi la Dãbuleni, Filiaºi,
Segarcea, Bãileºti, Calafat.
Sunt centre unde se impune
sã aparã ºi altceva în afarã de
agriculturã, sã motivãm tinerii sã nu mai plece în strãinãtate. Concluzionând, apa ºi
locurile de muncã sunt douã
mari probleme ale judeþului
Dolj.
15 - 21 martie 2017
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OPINII

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Cum limitãm fenomenul
”morþii evitabile”
tirile nesfârºite despre români
care mor ”cu zile” în spitalele româneºti (inclusiv la Craiova) ºi
vizite recente nedorite în câteva unitãþi
spitaliceºti din Oltenia m-au determinat sã exprim câteva puncte de vedere
despre aceste realitãþi îngrijorãtoare.
Conform experþilor în sãnãtate publicã români si strãini, cca 80.000 de români mor anual din cauza infecþiilor intraspitaliceºti (37.000 în toate celelalte
þãri ale UE la un loc!). Gândiþi-vã cã
anual mor pe ºosele în accidente rutiere cca 2.000 de români. Faceþi o comparaþie ºi veþi avea dimensiunea dezastrului. Pierdem anual de 5 ori un oraº
de mãrimea Calafatului din cauza infecþiilor din spitale.
Existã în legislaþia românã mai multe
prevederi legate de drepturile pacienþilor
de la Legea 46/2003 la Legea 95/2006 ºi
pâna la Ordinul 916/2006, care abordeazã infecþiile nosocomiale ºi responsabilitatea unitãilor medicale în materie.
Toate fac referire la Carta Europeanã a Drepturilor pacienþilor ºi invocã
dreptul pacienþilor la siguranþa în mediul spitalicesc, dreptul la despãgubiri,
dreptul la cel mai înalt standard posibil
de sãnãtate, dreptul la cele mai inovative medicamente ºi terapii pentru restabilirea sãnãtãþii ºi/sau salvarea vieþii.
În fapt, toate invocã egalitatea de
ºanse în faþa vieþii ºi a morþii din perspectiva serviciilor de sãnãtate.
Din pãcate, realitatea bate legea ºi
mai ales cifrele oficiale. La noi, raportãrile sunt la 0,2-0,5% infecþii raportate din total internãri (cifrele reale depãºesc 6%). Nimeni nu plãteºte pentru
acest sistem de raportãri menit sã salveze managerii ºi, din pãcate, sã îngroape la propriu oameni care la internare
nu aveau viaþa pusã în pericol.
În mod logic, pervertirea sistemului
de raportare impiedicã un sistem coerent de prevenþie ºi de tratare oportunã
a efectelor acestor infecþii. Dacã închizi
ochii ºi dai din umeri cã nu ai resurse ºi
vrei doar sã-þi salvezi funcþia ignorând
realitãþile ºi drepturile pacientului,
atunci automat lucrurile nu se pot decât înrãutãþi, nicidecum îmbunãtãþi.
Peste tot în lume existã infecþii în spitale ºi mor oameni din aceastã cauzã, dar
nu în proporþiile uriaºe din România.
Vã dau un singur exemplu. La celebra clinicã AKH de la Viena, din 1 milion de pacienþi internaþi anual, 20.000
sunt infectaþi iar 800 decedeazã având
cauza principalã aceste infecþii.
Cred cã putem face câteva lucruri ca
sã ne apropiem de un mod european de
abordare a acestui fenomen care amplificã criza demograficã prin care trecem.

ª
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Cred cã, în primul rând, controalele
publice la spitale trebuie fãcute sub
presiunea unor sancþiuni mai severe ale
legii. ªi pentru cei controlaþi ºi pentru
cei care controleazã. Avem spitale în
oraºe în care igiena primarã nu e rezolvatã (insecte, rozãtoare, igrasie, ustensile nesterile, deºeuri medicale gestionate incorect etc.), ce sã mai vorbim
de bãtãlia cu sursele mai complexe ale
infecþiilor.
În al doilea rând, legile care vorbesc
de dreptul pacientului de a beneficia
de servicii medicale de cea mai înaltã
calitate (vezi art.2 legea 46/2003) trebuie completate cu modalitãþile concrete, la detaliu, în care acest drept este
adus la îndeplinire de cãtre autoritãþi.
Cu prevederi clare privind responsabilitatea individualã ºi colectivã a unitãþilor, publice sau private, pentru cazurile de morþi ”evitabile”. ªi de asemenea, cu prevederi mult mai clare privind sprijinul statului în acordarea de
despãgubiri pentru familiile celor care
îºi pierd apropiaþii din cauza infecþiilor dobândite în perioada de internare
(sunt atâþi oameni care nu au bani sã
îºi câºtige dreptatea în justiþie).
În al treilea rând, ar trebui sã ne uitãm cu atenþie la Sistemul Naþional Nosocomial de Supraveghere ºi Raportare
pus la punct în Ungaria (una din þãrile
cu cele mai puþine cazuri de decese din
cauza infecþiilor spitaliceºti) ºi, de ce nu,
sã îl aplicãm ºi în România.
Apoi, ar trebui poate sã avem o Lege
explicitã a Igienei în Spitale, care sã
reglementeze unitar toate modalitãþile
ºi protocoalele de atac la adresa infecþiilor intraspitaliceºti.
În fine, atunci când se va pune problema revizuirii Constituþiei, cred cã
este obligatoriu sã introducem o prevedere expresã legatã de dreptul persoanei la siguranã în mediile rezervate
restabilirii/prezervãrii stãrii de sãnãtate, aºa cum ºi alte state au în Constituþiile lor. Actualele prevederi de la art
22 (1) ºi (2) sunt prea generale.
Conform Cartei Europene a Drepturilor Omului, intervenþiile medicale
care nu respectã standardele drepturilor omului (vezi pe cele invocate mai
sus) pot avea gravitatea tratamentelor
inumane sau degradante. Aviz responsabililor din domeniu!
PS. Cu tot respectul pentru eforturile autoritãþilor locale ºi ale cadrelor
medicale de la Spitalul Clinic din Craiova de a þine fenomenul cât de cât sub
control, nu cred cã este normal ca Secþia de endocrinologie sã fie închisã de
atâtea luni de zile. Este vorba totuºi de
cel mai mare spital din Oltenia.

Miercuri, 15 martie a.c., la
ora 11.00, este convocat
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.
ªedinþa are pe ordinea de
zi 37 de puncte, toate
vizând aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru tot atâtea obiective
de investiþii. Fondurile
provin de la Ministerul
Dezvoltãrii, prin Programul
Naþional de Dezvoltare
Localã (PNDL). Printre
obiectivele finanþate se
aflã Reabilitare iluminat
public faleza râul Olãneºti,
modernizarea mai multor
strãzi, sensuri giratorii,
treceri la nivel cu calea
feratã, grãdiniþe etc.

(M.P.)

Ordinea de zi:
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pentru cheltuielile estimate realizãrii
obiectivului de investiþii ”Grãdiniþa cu
program normal nr. 16” ºi asigurarea
finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor terhnico-economici conform devizului general
pentru cheltuielile estimate realizãrii
obiectivului de investiþii ”Grãdiniþa cu
program prelungit Ostroveni” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care nu se
finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pentru cheltuielile estimate realizãrii
obiectivului de investiþii ”Amenajare
trotuare str. Râureni-Stolniceni” ºi
asigurarea finanþãrii din bugetul local
a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pentru cheltuielile estimate realizãrii
obiectivului de investiþii ”Amenajare
str. Nicolae Enache” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã
de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pentru cheltuielile estimate realizãrii
obiectivului de investiþii ”Amenajare
str. Uþeºtilor” ºi asigurarea finanþãrii
din bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanþeazã de la
bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pentru cheltuielile estimate realizãrii
obiectivului de investiþii ”Amenajare
str. Ciocãneºtilor” ºi asigurarea finan-

þãrii din bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare str. Cojocarilor” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care
nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare str. Dem Teodorescu” ºi asigurarea finanþãrii din
bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare str. Dumitru Berciu” ºi asigurarea finanþãrii din
bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare str. Gura
Vãii” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care
nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare str. Mircea
Demetriade ºi adiacente” ºi asigurarea
finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de
la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare str. Puþului”
ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local
a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare sens giratoriu intersecþia Calea lui Traian cu strada
Posada” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare sens giratoriu pe str. Copãcelu –DN 67, km 189720” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul
local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivu-

www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea: ªedinþã
a Consiliului Local pentru
finanþarea a 37 de obiective

lui de investiþii ”Reabilitare pasajul de racord DN 64, la km
107+780, inclusiv amenajare
sens giratoriu” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale
elastice la str. Gib Mihãescu” ºi
asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de
la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale
elastice la bd. Nicolae Bãlcescu” ºi asigurarea finanþãrii din
bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanþeazã
de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale
elastice la str. Mihai Eminescu”
ºi asigurarea finanþãrii din buwww.indiscret.ro

getul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanþeazã
de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Consolidare
teren afectat de alunecãri pe str.
Feþeni, în municipiul Rm. Vâlcea” ºi asigurarea finanþãrii din
bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanþeazã
de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Reþea stradalã
zona ªcolii Gimnaziale Take
Ionescu” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Reabilitare iluminat public faleza râul Olãneºti” ºi asigurarea finanþãrii
din bugetul local a categoriilor
de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuie-

lile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Lãrgire racord
intersecþie strada ªtrandului cu
DN 64” ºi asigurarea finanþãrii
din bugetul local a categoriilor
de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare intrarea Lotrului” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare
strada Posada – 2 ramificaþii” ºi
asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de
la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare intrarea Grigore Râmniceanu” ºi
asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de
la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare
strada Colþeºtilor” ºi asigurarea
finanþãrii din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care nu
se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare
strada Valea Gorunelului” ºi
asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de
la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare
strada Costea Marinoiu” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul
local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare
strada Cetãþii” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare intrarea Damian Ureche” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul
local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare intrarea Filip Lahovari ” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre
privind aprobarea indicatorilor
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tehnico-economici conform
devizului general pentru
cheltuielile estimate realizãrii obiectivului de investiþii
”Amenajare intrarea Mierlei”
ºi asigurarea finanþãrii din
bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
conform devizului general
pentru cheltuielile estimate
realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare intrarea
Alexandru Dumitrescu Cole’ti” ºi asigurarea finanþãrii
din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
conform devizului general
pentru cheltuielile estimate
realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare intrarea
Rabacu” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanþeazã de la bugetul de
stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
conform devizului general
pentru cheltuielile estimate
realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare strada
Sãliºtea Nouã” ºi asigurarea
finanþãrii din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care
nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
conform devizului general
pentru cheltuielile estimate
realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare strada
Lespezi” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care
nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
Raport ºi proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
conform devizului general
pentru cheltuielile estimate
realizãrii obiectivului de investiþii ”Amenajare strada
Straubing” ºi asigurarea finanþãrii din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care
nu se finanþeazã de la bugetul de stat.
15 - 21 martie 2017
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ACTUALITATEaeronavã
Wizz Air
aterizeazã
vineri la Craiova
La finalul acestei sãptãmâni, va ajunge la
Craiova cea de-a doua aeronavã Airbus A320
aparþinând operatorului Wizz Air. Aceasta
urmeazã sã opereze pe cele trei noi rute care
vor debuta în aceastã lunã, adicã spre Madrid
- Spania, Köln - Germania ºi Liverpool - Marea
Britanie.

C

onform reprezentanþilor companiei Wizz
Air, noua aeronavã
reprezintã o investiþie de 98 de
milioane de euro ºi va crea 36
de locuri de muncã în cadrul
companiei, ceea ce face ca
numãrul angajaþilor direct în
Craiova sã ajungã la 72. Alocarea celui de-al doilea avion
bazei Wizz Air de la Craiova
a fost determinatã de creºterea numãrului de destinaþii,
dar ºi de zboruri pe care compania le va opera începând cu
aceastã lunã. Vorbim despre
10 rute cãtre 5 þãri ºi un total
de 29 de zboruri pe sãptãmânã. „Alocarea celei de-a doua
aeronave a Wizz Air completeazã tabloul unui an de succes al Aeroportului Internaþional Craiova, un an de referinþã prin realizãri ºi prin lucrurile remarcabile care s-au
întâmplat la aceastã instituþie
din subordinea Consiliului
Judeþean Dolj. În 2016, au
fost duse la bun sfârºit componente-cheie ale proiectului
de reabilitare derulat cu fonduri europene, în valoare totalã de peste 24 de milioane
de euro, prin care am reuºit sã
îmbunãtãþim infrastructura de

miºcare, sã creºtem gradul de
siguranþã ºi capacitatea de operare. Tot în acest an, numãrul
pasagerilor a cunoscut o ascensiune notabilã, iar aeroportul ºi-a depãºit deja propriul
record. Nu în ultimul rând, în
2016 am avut ºi o diversificare spectaculoasã a gamei de
zboruri“, declara preºedintele
CJ Dolj, Ion Prioteasa, în momentul în care compania Wizz
Air anunþa aducerea celei dea doua aeronave Airbus A320
pe Aeroportul Internaþional
Craiova ºi deschiderea celor
trei noi rute spre Madrid, Koln
ºi Liverpool.
Primul zbor Wizz Air a decolat de la Craiova spre Londra Luton în 2013, iar dupã
doar un an de activitate, Wizz
Air a alocat o aeronavã nouã
Airbus A320 la Aeroportul Internaþional Craiova. Odatã cu
stabilirea bazei operaþionale,
Wizz a lansat mai multe rute
cu tarife reduse spre destinaþii populare cum ar fi Roma,
Milano, Bologna ºi Barcelona.
Începând cu luna aprilie,
acestor destinaþii li se vor adãuga ºi Madrid, Koln, Liverpool, Veneþia ºi Paris.

Simularea
examenelor naþionale,
între dezinteres ºi
rezultate foarte bune
Elevii claselor a VIII-a
ºi cei aflaþi în ultimul
an al studiilor liceale
susþin, începând cu 13
martie, simularea
pentru examenele
naþionale. Rezultatele
urmeazã sã fie afiºate
în data de 31 martie
a.c., notele obþinute
neavând influenþã
asupra rezultatului
examenelor din varã.
În judeþul Dolj, peste
12.000 de elevi au
trecut de prima probã
a simulãrilor, dintre
care 4.641 de clasa a
VIII-a, iar diferenþa,
liceeni aflaþi în clasele
a XI-a ºi a XII-a.
de Octavia Hantea

E

levii doljeni au început
seria simulãrii examenelor naþionale cu proba la
Limba ºi literatura românã. Ca
de fiecare datã, candidaþii care
au tratat cu seriozitate aceste simulãri vor obþine note bune,
rezultatul celor care nu ºi-au dat
interesul fiind sub aºteptãrile
cadrelor didactice. Din pãcate,
15 - 21 martie 2017

foarte mulþi elevi nu acordã importanþã acestor tipuri de evaluãri, bazându-se pe ideea cã
pot recupera materia pânã vor
susþine examenele din varã.
Printre elevii participanþi la simularea de luni s-au aflat ºi candidaþi care au încercat sã copieze, aceºtia fiind poftiþi afarã din
sala de examen.

„Subiectele au fost
absolut obiºnuite”
Potrivit profesorilor care deja
au corectat lucrãrile la Limba ºi
literatura românã, subiectele nu
ar fi trebuit sã-i punã în mare
încurcãturã pe elevi. „În urma
corectãrii lucrãrilor, am constatat cã, în principiu, gradul de
dificultate al subiectelor la Limba ºi literatura românã a fost
unul mediu, nici foarte dificile,
nici foarte uºoare. Subiectele au
fost absolut obiºnuite, dar a
existat ºi o dificultate oarecare
pentru a se putea realiza o departajare. Drept urmare, rezultatele au o tonalitate mixtã. Sfatul meu, pentru toþi elevii care
urmeazã sã susþinã evaluarea
naþionalã în varã, este sã trateze lucrurile cu seriozitate, sã
înveþe, sã aibã încredere în ei,
sã încerce sã-ºi stãpâneascã

emoþiile, gândindu-se cã fiecare treaptã urcatã îi va duce tot
mai sus. Felicitãri pentru rezultatete obþinute acum ºi succesc
pentru cele care vor urma”, a
spus Mihaela Colþa, profesoarã
din Dolj.

Douã sau trei ore
pentru rezolvarea
subiectelor
Potrivit unui ordin semnat de
ministrul educaþiei, pe data de
14 martie a.c., elevii care fac
parte din populaþia minoritarã
au avut simularea la limba maternã, umând ca pe 16 martie sã
aibã loc proba scrisã la matematicã pentru simularea evaluãrii
naþionale ºi proba scrisã obligatorie a profilului pentru bacalaureat. Pe 17 martie, va avea loc
proba la alegere a profilului ºi
specializãrii, care va fi susþinutã numai de elevii claselor a
XII-a. Probele simulãrilor încep
la ora 09.00, dar accesul elevilor în sãlile de clasã se va face
doar pânã la ora 08.30. Din
momentul în care primesc subiectele, candidaþii de clasa a
VIII-a au la dispoziþie douã ore
pentru rezolvarea lor, iar elevii
de liceu vor avea trei ore pentru redactarea lucrãrii scrise.
www.indiscret.ro

Eroii din desene animate, 11
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Pr
o ffesoară
esoară de engleză, pasionată de cr
oşe
ro
croşe
oşett a tt::
„Ins
pir
aţia vine din orice”
„Inspir
piraţia
„Croºetatul este cea
mai mare pasiune a
mea, este activitatea
care îmi ocupã timpul
liber ºi cea care îmi
oferã multe satisfacþii
sufleteºti”, aºa îºi
începe povestea
Mãdãlina. Cu migalã ºi
atenþie sporitã, tânãra
doljeancã îmbinã
perfect aþele colorate,
bucurându-i din plin
pe cei la care îi ajung
produsele. Din mâinile
sale ies adevãrate
„bijuterii”, cãciuliþele,
botoºeii, vestuþele,
costumaºele ºi articolele decorative fiind o
parte dintre realizãrile
tinerei craiovence.
de Octavia Hantea

A

învãþat sã croºeteze în
urmã cu patru ani ºi de
atunci îºi imparte timpul liber între cele douã mari
pasiuni: împletitul cu croºeta ºi
cititul. Pentru Mãdãlina Bãcãnoiu, profesoarã de englezã, cea
mai mare problemã, când vine
vorba despre îndeletnicirea sa,
este lipsa timpului. „Sunt profesoarã de limba englezã. Îmi
place sã-mi ocup timpul cu lucruri frumoase precum croºetatul, care este cea mai mare pasiune a mea, ºi cu cititul. Îmi
place de asemenea sã lucrez cu
copiii, acesta fiind motivul pentru care am ales sã devin profesoarã. Singurul obstacol de care
m-am lovit în aceastã activitate, cea legatã de croºetat, este
timpul. Nu am timp suficient sã
realizez tot ceea ce îmi doresc”,
povesteºte Mãdãlina.

Accesorizarea unui
fular, primul pas
în arta croºetatului
Tânãra doljeancã ºi-a dat seama în timpul facultãþii cã îi place sã îmbine aþele colorate, când
într-o searã a vrut sã-ºi personalizeze un fular. „Mi-am descoperit aceastã pasiune în urmã
cu patru ani, în anul doi de facultate. Îmi amintesc perfect
cum într-o searã, pur ºi simplu
mi-am dorit sã accesorizez un
www.indiscret.ro

fular pentru a-l face sã arate
mult mai bine. Am dorit sã-mi
croºetez o floricicã, deºi nu mai
fãcusem acest lucru înainte ºi
atunci am cãutat pe internet un
tutorial din care am învãþat sã
croºetez pas cu pas. Atunci nu
am realizat ceva extraordinar,
dar pentru mine a însemnat
mult. Uºor, uºor, am început sã
croºetez tot felul de figurine de
aplicat pe haine, rame foto, hãinuþe pentru copii. Treptat, am
început sã lucrez ºi produse
pentru adulþi, poncho-uri. Recunosc cã am învãþat sã croºetez
în totalitate dupã tutoriale, deºi
nu sunt singura din familie care
se pricepe la acest lucru. Mama,
bunica ºi mãtuºa au ºi ele aceastã pricepere”, spune doljeanca.

„Îmi place sã fac
produse ºi haine
unicate”
Culorile firelor de aþã le alege cu mare atenþie ºi cel mai
important este ca acestea sã fie
„vii”. Craioveancã pune accent
pe noutate ºi mereu o inspirã
lucrurile frumoase din jurul sãu.
„Inspiraþia vine din orice. Întotdeauna încerc sã fac ceva ce nu
am mai realizat. Îmi plac culorile ºi îmi place sã le combin
astfel încât sã iasã ceva vesel,
plãcut ochiului. De asemenea,
îmi place sã fac produse ºi haine unicat. Nu am un lucru preferat. Orice fac, fac cu drag ºi
pasiune, însã pot spune cã tind
spre culorile vii”, explicã Mãdãlina.

„Cele mai vândute
produse de pânã
acum au fost cipicii
ºi cãciulile Minion”
Îndeletnicirea Mãdãlinei nu
este scutitã de costuri. Materialul necesar îl gãseºte pe site-urile de specialitate sau în mercerii. Legat de preþuri, acestea sunt
stabilite în funcþie de complexitatea articolului realizat, cele
mai cãutate produse fiind botoºeii ºi cãciulile Minion. „Este o
pasiune destul de costisitoare,
dar niciodatã nu am þinut cont
de banii pe care îi investesc, atâta timp cât îmi place ceea ce realizez. Îmi comand materialele
pe internet sau le cumpãr de la
mercerie. Preþul depinde foarte

Mãdãlina Bãcãnoiu
mult de model ºi de gradul de
dificultate, însã acesta nu este
deloc mare în comparaþie cu
munca depusã. Cele mai vândute produse de pânã acum au fost
cipicii ºi caciulile Minion”, mai
spune tânãra doljeancã.

„Lucrez pentru
oricine doreºte ceva
diferit, personalizat”
Momentan, tânãra craioveancã îºi promoveazã rezultatul
muncii doar pe internet, dar are
de gând sã participe ºi la târgurile cu produse handmade.
Chiar dacã preferã sã lucreze cu
ºi pentru copii, Mãdãlina nu îºi
alege clienþii doar din aceastã
categorie de vârstã. Astfel, articolele sale ajung la acele persoane care doresc lucruri personalizate. „Nu pot spune nimic
despre piaþa din Craiova, deoarece momentan nu mi-am expus
produsele pe piaþã. Singura sursã de promovare momentan este

internetul. Nu am o categorie de
clienþi. Lucrez pentru oricine
doreºte ceva diferit, personalizat. Cert este cã, deºi mã confrunt cu lipsa timpului, am de
gând sã-mi continui aceastã activitate, sã lucrez tot ce-mi face
plãcere ºi sã merg la târgurile
handmade pentru a-mi expune
produsele”, îºi continuã povestea Mãdãlina.

„O altã pasiune
a mea este cititul”
Când nu lucreazã cu croºeta,
Mãdãlina alocã timp cititului.
„O altã pasiune a mea este cititul ºi încerc sã o transmit ºi copiilor mei de la ºcoalã. Beneficiile cititului sunt uriaºe. Fiind
profesor de limba englezã, recomand cu tãrie lectura în limbã strãinã, care ne ajutã foarte
mult sã ne îmbunãtãþim vocabularul, sã învãþãm expresii noi
ºi de asemenea sã vorbim fluent într-o limbã strãinã. Aceste

lucruri nu se învaþã doar din
gramaticã, aºa cã cititul este
sfânt”, completeazã doljeanca.

„Este important
sã-i respectãm
pe ceilalþi indiferent
de împrejurare”
Deºi este la început de drum,
atât în carierã cât ºi în realizarea visului de a croºeta cât mai
mult ºi mai divers, tânãra craioveancã are deja câteva principii dupã care îºi ghideazã viaþa. „Unul dintre principiile dupã
care mã ghidez în viaþã este «învaþã sã spui mulþumesc». Este
uimitor cum un cuvânt atât de
simplu poate schimba orice situaþie. De asemenea, consider
cã este important sã-i respectãm
pe ceilalþi indiferent de împrejurare, sã recunoaºtem ºi sã ne
asumãm greºelile, întotdeauna
sã fim noi înºine”, spune, în final, Mãdãlina.
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La Vâlcea ar putea fi
organizat un târg regional
de turism

T

ârgul de Turism al Olteniei, care s-a desfãºurat
la Craiova, în perioada
10 - 12 martie 2017, i-a inspirat preºedintelui Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, organizarea unui
târg regional de turism la Vâlcea. „Am avut bucuria ca împreunã cu prietenii ºi colegii
mei de la Consiliul Judeþean
Vâlcea sã deschidem standul de
prezentare al judeþului Vâlcea
la cea de-a II-a ediþie a Târgului de Turism al Olteniei. Vreau
sã le mulþumesc tuturor celor
care s-au implicat în organizarea evenimentului, în special
colegelor de la Centrul Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã Vâlcea, care au ame-

najat standul nostru, ºi meºterilor populari, artizani ai prelucrãrii lutului ºi borangicului, care
ni s-au alãturat pentru a prezenta, pe viu, publicului larg, aceste nobile meºteºuguri.
Sper cã am convins cât mai
mulþi vizitatori cã Vâlcea este
cel mai frumos judeþ din România ºi cã meritã vizitat ºi explorat, atât pentru frumuseþea cadrului natural ºi a lãcaºelor
monahale, cât ºi pentru superbele tradiþii, pãstrate cu sfinþenie de oamenii acestor locuri,
din cele mai vechi timpuri. Închei prin a vã spune cã la acest
târg s-a nãscut o idee: organizarea unui târg regional de turism la Vâlcea”, a opinat preºedintele CJ Vâlcea. (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.

Publicitate

Publicitate

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

Precizãri privind
13
prezenþa orelor
de religie în ºcoli O Românie greoaie într-o
OPINII

de Doru Câplea
Consilier local PNL

R

nia ºi Macedonia); ora de religie este obligatorie în 25 de state, în restul fiind facultativã sau
opþionalã (conform celor reþinute de CEDO în 9 octombrie
2007, cu ocazia judecãrii cauzei „Hasanºi EylemZengin contra Turciei”, paragraful 30); iar
în majoritatea statelor predarea
religiei are caracter confesional(paragraful 31).
Majoritatea elevilor europeni
au în programa ºcolarã o orã de
religie pe sãptãmânã, însã în þãri
precum Germania, Austria, Irlanda, Cipru, Grecia, Italia ºi
Croaþia au câte douã ore, iar în
Belgia au trei ore pe sãptãmânã. În Germania, spre exemplu,
materia religie nu este doar parte din trunchiul comun, ci este
chiar obligatorie, organizatã de
cãtre culte ºi finanþatã de cãtre
stat. Predarea este confesionalã. Situaþia este similarã în Austria, Belgia, Cipru, Spania ºi
Grecia.
Pe de altã parte, nu trebuie
aºezate în opoziþie orele de religie cu cele de istoria religiilor. Dimpotrivã, ele trebuie sã
rãmânã distincte, pentru cã sunt
deopotrivã importante. Cunoaºterea propriei culturi religioase
este o etapã absolut necesarã pentru înþelegerea celorlalte religii. Pentru a cunoaºte specificul altor culturi, este nevoie în-

tâi de educarea în propria culturã ºi tradiþie, altfel învãþãmântul devine doar o sursã de relativism sincretist ºi confuzie.
Este ca ºi cum în ºcolile româneºti s-ar învãþa literaturã universalã sau istorie universalã,
fãrã studiul prealabil al literaturii ºi istoriei României. Elevii
înscriºi la ora de religie au posibilitatea de a se înscrie, în liceu, ºi la cursul opþional de istoria religiei.
Manifestarea unui comportament moral în acord cu valorile
religioase, unul dintre obiectivele predãrii religiei, este contestatã în câteva articole recente de presã prin care se respinge, de fapt, ideea de moralã publicã, noþiune consideratã în teoria generalã a dreptului a fi
unul dintre fundamentele dreptului.
De asemenea, este incorectã
ºi injustã jignirea generalizatã
a unei categorii didactice profesionale, ºi anume totalitatea
profesoarelor ºi profesorilor de
religie. Aceste persoane realizeazã educarea religioasã a copiilor în ºcoli din încredinþarea
a peste 2.000.000 de pãrinþi care
ºi-au înscris copiii la ora de religie (peste 90% dintre copii).
Biroul de Presã
al Patriarhiei Române

Europã care prinde vitezã
n ultimele sãptãmâni, în
spaþiul public european se
dezbate foarte mult asupra
ideii unei Europe cu douã viteze, existând posibilitatea ca,
odatã concretizatã, aceastã
propunere sã mãreascã decalajele de dezvoltare dintre statele membre. Totuºi, nu au fost
stabilite criterii concrete care
sã stea la baza împãrþirii pe
categorii a statelor europene ºi
nici nu ºtim cu exactitate ce vor
viza acestea.
Dacã manifestaþiile de stradã ce au avut loc în þarã în ultima perioadã ne plaseazã în
prim-planul acþiunii civice, din
pãcate, nu putem spune acelaºi
lucru ºi despre stadiul de dezvoltare al României. În ciuda
faptului cã de la integrarea în
Uniunea Europeanã s-au fãcut
progrese majore, Oltenia ºi
Moldova sunt încã douã dintre cele mai sãrace regiuni ale
Europei ºi nici în alte regiuni
ale þãrii situaþia economicã nu
este una foarte bunã. Incapacitatea de a atrage fonduri europene la un nivel ridicat, nerealizarea reformei administrative, lipsa investiþiþilor majore, reprezintã principalele cauze ale acestei situaþii, iar politica guvernamentalã actualã,
orientatã spre mãsuri sociale ºi
asistenþialism, nu poate oferi
soluþii reale de dezvoltare.
Pe lângã diferenþele de dezvoltare dintre regiuni, o altã
problemã majorã a României
o reprezintã discrepanþa uriaºã dintre mediul urban ºi mediul rural. În România anului
2017, încã mai avem ºcoli cu

Î

haznaua în curte, încã mai
avem situaþii în care copiii
merg kilometri întregi pe jos
pentru a putea ajunge la ºcoalã, în multe sate utilitãþile lipsesc cu desãvârºire, iar serviciile de asistenþã medicalã
sunt inexistente. În aceste
condiþii, a vorbi despre egalitatea de ºanse între tinerii din
mediul rural ºi cel urban ar fi
o ipocrizie, iar aspectul cel
mai îngrijorãtor este dat de
lipsa premiselor cã aceste situaþii vor fi rezolvate în viitorul apropiat.
Dacã în România, la nivelul unei populaþii de 20 de
milioane de locuitori, avem o
diferenþã atât de mare a gradului de devoltare, fie în ce
priveºte diferitele regiuni ale
þãrii, fie în ce priveºte mediul
rural sau urban, la nivelul
Uniunii Europene cu aproape
500 de milioane de cetãþeni,
este cu atât mai greu de recuperat decalajul de devoltare ºi
de þinut în frâu dorinþa statelor puternice de a avea o colaborare mai strânsã între ele,
decât cu restul statelor.
Cred cã, înainte de a avea
un discurs îndreptat împotriva statelor foarte dezvoltate,
care susþin ideea unei Europe cu mai multe viteze, ar trebui sã fim realiºti ºi sã înþelegem dorinþa ºi capacitatea
acestora de a se dezvolta întrun alt ritm, ºi cel mai important, ar trebui sã cãutãm atent
cauzele interne care împiedicã România sã facã paºi cãtre liga mare a statelor europene.

Publicitate

eferitor la critica relansatã în spaþiul media cu
privire la prezenþa orelor de religie în ºcoli, Patriarhia
Românã reafirmã urmãtoarele:
Constituþia României garanteazã libertatea învãþãmântului
religios, potrivit cerinþelor specifice fiecãrui cult, Curtea Constituþionalã a României interpretând în mod constant cã predarea religiei în ºcoli are ca temei articolul 32 alineatul 7 din
Constituþie.
Religia predatã confesional
reprezintã regula în majoritatea
statelor europene. Astfel, în argumentarea deciziei Curþii Europene a Drepturilor Omului
(CEDO), din 29 iunie 2007, în
cazul „Folgero contra Norvegiei”, se precizeazã cã statele au
dreptul de a difuza prin învãþãmânt sau educaþie informaþii
sau cunoºtinþe având, direct sau
indirect, caracter religios sau
filosofic (paragraful 84).
De asemenea, CEDO nu considerã o problemã caracterul
confesional al orei de religie,
constatând faptul cã „în Europa, învãþãmântul religios este
profund legat de învãþãmântul
secular”. Dintre cele 46 de state membre ale Consiliului Europei (în anul 2007), doar în trei
state religia nu este predatã înºcolile publice (Franþa, Alba-
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14 Un oltean a dãruit
SPECIAL

de Mihaela Bobaru

C

laudiu Gîrdon a luat
drumul pribegiei în
urmã cu aproape un
deceniu. Era tânãr ºi aventurier. Împreunã cu mai mulþi
consãteni din Valea Mare, a
decis sã meargã în Anglia pentru a munci ºi a-ºi construi o
viaþã frumoasã. Îºi dorea un
serviciu stabil ºi bine plãtit,
dar ºi o familie. Visul sãu nu
avea sã se mai împlineascã.
Un englez drogat i l-a spulberat într-o zi de februarie, când
se afla la muncã. A intrat cu
maºina în spãlãtoria în care
Claudiu lucra alãturi de alþi
patru români. Cu toþii au fost
rãniþi, el fiind cel mai grav.
Dupã mai multe zile de agonie, medicii au decis sã-l deconecteze pe oltean de la aparate, iar pãrinþii au consimþit
sã doneze organele.

Vestea accidentului a cãzut
ca un trãsnet
În dimineaþa zilei de 26 februarie, Claudiu Gîrdon lucra
alãturi de alþi români la o spãlãtorie din cartierul Bellingham, situat în sud-estul metropolei londoneze. Muncea
de 9 ani pe meleaguri britanice ºi spera sã se întoarcã acasã curând ºi sã-ºi întemeieze
o familie. N-a fost sã fie însã
aºa. Un ºofer i-a curmat visele ºi viaþa. Cinci persoane au
fost rãnite în accident, cel mai
grav a fost olteanul nostru din
Valea Mare.
,,A venit poliþistul de la noi
de aici ºi ne-a spus sã nu ne

viaþã dupã moarte
El a salv
at cinci englezi, ffamilia
amilia donând or
ganele
salvat
organele
speriem cã nu e nimic grav. Nea spus cã fiul nostru, de 25 de
ani, a fost victima unui accident,
cã au fost mai mulþi rãniþi, dar
cã nu el este mai grav, ci un alt
bãrbat de 31 de ani. A fost o
confuzie. Bãiatul nostru nu avea
25 de ani, ci 31 de ani. Am presimþit cã el este cel rãnit grav ºi
aºa a fost. La scurt timp, a venit
din nou ºi ne-a dat vestea pe
care o bãnuiam. Nu ne-a spus
cã e mort sau cã e pe moarte, ci
doar cã e grav ºi sã ne pregãtim
sã mergem unul acolo. Mi s-au
înmuiat picioarele. Eu am probleme cu inima. Dupã ce am
luat ceva pastile, m-am consultat cu soþia ºi am decis sã plece
ea, chiar dacã nu mai fusese
niciodatã plecatã. Acolo o aºtepta un nepot, cel care a umblat peste tot cu ea din momentul tragediei”, ºi-a amintit
Gheorghe Gîrdon.

Prin moartea sa
a salvat cinci vieþi
Claudiu a luptat pentru viaþã
cinci zile pe patul de spital, însã
a pierdut lupta pe 3 martie. Pãrinþii au acceptat, prin semnãtura mamei ajunse într-un suflet
la Londra, sã doneze organele
ºi astfel sã dea o ºansã la viaþã
altor cinci suflete din þara de
adopþie, aflate în aºteptarea unui
transplant salvator. „Familia lui
Claudiu a decis sã facã acest
gest de a salva alte vieþi ºi a
donat inima, rinichii, ficatul ºi
pancreasul, dar pancreasul nu a

fost compatibil cu persoana bolnavã ºi va fi folosit pentru cercetãri. Claudiu nu a mai trãit din
cauzã cã a avut creierul distrus.
Tocmai am finalizat toate actele pentru repatrierea lui. Sper ca
organele de poliþie sã facã tot
ce se poate face ca vinovatul sã
fie condamnat dupã lege”, a
declarat, pentru Realitatea Oltului, Raul Popescu, veriºorul
lui Claudiu, cel care i-a fost alãturi în zilele de agonie. ,,Ne-am
dat acordul pentru organe, neam gândit sã aibã pe lumea cealaltã. Acum ce mai puteam face?
Aºa, ne gândim cã el trãieºte
prin cei pe care i-a salvat”, a
spus Gheorghe Gîrdon, tatãl lui
Claudiu.

Eroul de la Londra
va fi înhumat creºtineºte la Valea Mare
Gestul pãrinþilor lui Claudiu
i-a impresionat pe londonezi,
care-l considerã un adevãrat
erou. Gestul familiei sale a fost
relatat pe larg de toate publicaþiile ºi televiziunile britanice. În
semn de preþuire a gestului fãcut, mulþi englezi au donat bani
în contul deschis de prieteni
pentru a strânge banii necesari
repatrierii. Indiferent nu a rãmas
nici patronul spãlãtoriei la care
lucrau românii. ,,Nu ºtiu sã vã
spun câþi bani s-au strâns prin
apelul fãcut de prietenii de acolo. Soþia ºtie mai multe. Ce pot
sã vã spun este cã patronul a
ajutat foarte mult. Practic, el a

dat mare parte din banii necesari pentru repatrierea bãiatului”, a susþinut Gheorghe Gîrdon, precizând cã, din spusele
soþiei, repatrierea trupului neînsufleþit al lui Claudiu ar costa
2.500 de lire. Potrivit acestuia,
documentele pentru aducerea
copilului sãu la Valea Mare în
vederea înhumãrii creºtineºti au
fost fãcute. ,,Acum aºteptãm sã
ne sune cei de la ambasadã sã
ne spunã când îl aduc în þarã.
Vine cu avionul pânã la Bucureºti ºi acolo ne ducem noi, cu
o maºinã de la Pompe funebre,

sã-l luãm. Aºteptãm. Mai multe nu ºtiu sã vã spun, cã ne întreabã toþi când îl aducem ºi tot
asta le spun”, a mai spus bãrbatul.
Familia eroului de la Londra
va fi ajutatã ºi de autoritãþile
locale, care au decis sã le aloce un ajutor de urgenþã de
6.000 lei.

Începe un proces
lung ºi dureros
Dintre ceilalþi patru români
accidentaþi, doi sunt încã în
stare gravã. Unul dintre ei, un
tânãr de 25 de ani, se zbate între viaþã ºi moarte, fiind susþinut cu ajutorul aparatelor. Celãlalt rãnit, o femeie de 35 de
ani, e într-o stare gravã, dar
stabilã. Un alt rãnit, în vârstã
de 46 de ani, e în spital, cu rãni
la picior, iar un alt român, de
36 de ani, a fost externat. Toþi
cei cinci români erau angajaþi
ai unei spãlãtorii de maºini din
Londra. Se pare cã ºoferul, un
cetãþean de culoare, era drogat.
Cu toate acestea, el a fost eliberat pe cauþiune la scurt timp
dupã producerea teribilului accident în care i-au cãzut victime cei cinci. În cauzã a fost
deschis un dosar penal în care
acesta este cercetat pentru
omor din culpã ºi vãtãmare
corporalã din culpã. Familia
lui Claudiu ºi-a angajat un avocat care sã-i reprezinte în cauzã. Prin intermediul acestuia,
se vor solicita ºi despãgubiri,
dupã cum a susþinut, pentru
Realitatea Oltului, Gheorghe
Gîrdon, tatãl olteanului care a
devenit erou în Marea Britanie.
,,Probabil cã vom cere despãgubiri, cã aºa se face. Nu pot
sã vã spun despre ce sumã este
vorba, nu ne-am gândit la aºa
ceva, vã daþi seama. Nu ne stã
capul la aºa ceva. O sã vorbim
cu avocatul ãla de acolo ºi o
sã vedem”, a mai declarat
Gheorghe Gîrdon.

Patru asociaþii de proprietari din Râmnicu Vâlcea
rãmân fãrã apã din cauza datoriilor

D

in cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând servicii furnizare apã potabilã ºi canal, SC
APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã în cazul a patru
asociaþii de proprietari din municipiul Râmnicu Vâlcea, incluse în categoria clienþilor rãuplatnici: AS. PRO. bl. B12, sc.
B Ostroveni – 7.423,78 (4 luni
restante), AS. PRO. Tudor Vladimirescu nr. 54B – 3.321,08 (4
luni restante), AS. PRO. Nr. 18
PT 3, sc. D Ostroveni –
6.782,26 (3 parþial 4 luni restante), AS. PRO. bl. S7/2 Calea lui
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Traian – 6.786,73 (3 parþial 4
luni restante).
SC APAVIL SA este nevoitã
sã apeleze la aceastã mãsurã
întrucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului
sumelor datorate de cãtre clienþi
în contul serviciilor prestate (în
cazul asociaþiilor enumerate
mai sus, debitele au o vechime
de 3 luni ºi se ridicã la suma
totalã de 24.313,85 lei). Deºi
conducerea societãþii a manifestat întotdeauna înþelegere în
ceea ce priveºte achitarea de
cãtre asociaþiile de proprietari a
facturilor pentru serviciile

prestate, se pare cã în anumite
cazuri clienþii nu au gãsit de
cuviinþã sã aprecieze just aceastã atitudine.
Cele patru asociaþii de proprietari care înregistrau la data
de 13 martie a.c. datorii importante cãtre SC APAVIL SA au
fost deja notificate, urmând ca
acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici
din cadrul asociaþiilor de proprietari care vor fi debranºate
sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de
mãsuri.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

Dovezile distrugerii
SPORT
pãdurilor de la Vidraru, Oful ºi play-offul
Astrei
scoase la luminã
de Agent Green I

D

ovezile ilegalitãþilor
prezentate în filmãrile Agent Green includ: drumuri forestiere construite haotic din bani europeni pe versanþi abrupþi care
au început sã se surpe, pãduri
brãcuite (adicã pãdurea a dispãrut pe 70% din suprafaþã),
cursuri de apã murdare, pline
de aluviuni ºi buºteni abandonaþi care colmateazã în permanenþã lacul Vidraru. Imaginile surprinse din dronã ilustreazã dimensiunea uriaºã a tãierilor care au loc în ultimii 15
ani. Dacã pânã în anul 2000
majoritatea pãdurilor aveau
rolul principal de protecþie a
lacului, 12.230 hectare de pãduri fiind inventariate drept
virgine, astãzi au mai rãmas
cel mult 2.500 de hectare cu
astfel de pãduri, adicã aproximativ 20%. „Dovezile masacrului de la Vidraru pe care le
publicãm acum nu mai pot fi
ascunse nicicum. Atât reacþia
oficialã a Romsilva, cât ºi întâlnirea noastrã cu ºeful Gãrzii Forestiere Ploieºti ºi cu
Poliþia Localã, chiar în pãdurile de la Vidraru, aratã cã
aceste entitãþi trebuie anchetate la pachet de Ministerul
Pãdurilor, cel public ºi cel al
internelor, în calitate de principali autori ai distrugerii care
au funcþionat ca o structurã de
crimã organizatã. Faptul cã
existã acte ºi certificate FSC
pentru lemne nu presupune cã
tãierile au fost sustenabile”,
avertizeazã Gabriel Pãun, preºedinte Agent Green.
www.indiscret.ro

Reacþia superficialã
a Romsilva
În urma protestului internaþional al Agent Green de pe
Transfãgãrãºan, Romsilva ºi
Garda Forestierã s-au limitat la
emiterea de reacþii superficiale despre un singur camion din
zecile de mii care au scos lemn
din pãdurile de la Vidraru în ultimii 15 ani. Acestea fac referire la faptul cã existã acte pentru un camion verificat la Vidraru de Agent Green, deºi în
portalul www.inspectorulpadurilor.ro camionul nu apãrea în
sistem nici la momentul opririi
camionului ºi nici douã zile
mai târziu. În reacþiile acestor
entitãþi nu au putut fi oferite
niciun fel de explicaþii cu privire la dezastrul din pãdurile
bazinului lacului Vidraru. „Situaþia din teren nu poate decât
sã ne creeze suspiciunea rezonabilã cã experþii Romsilva ºi
ai Gãrzii Forestiere implicaþi în
cazul Vidraru nu sunt specialiºti în silviculturã, ci în furt ºi
în legalizarea abuzurilor care
distrug biodiversitatea ºi pun în
pericol siguranþa naþionalã. Inspectorul Pãdurilor este un instrument extrem de util pentru
societatea civilã de care Romsilva ºi Garda Forestierã se
tem, în loc sã-l foloseascã ºi ar
dori închiderea lui. Inspectorul
Pãdurilor trebuie sã rãmânã
disponibil ºi în mod evident
existã probleme tehnice pe care
ministerul trebuie sã le îmbunãtãþeascã permanent“, a spus
Pãun. Acesta a adãugat cã
„Romsilva ºi Garda Forestierã,
fostã ITRSV, au fost informate
pe 10 decembrie 2004 în legãturã cu existenþa pãdurilor virgine. În loc sã fie proactive
pentru protejare, aceste entitãþi

fost au proactive pentru distrugere. În plus, zona respectivã este situatã într-o arie
protejatã de interes european. Ministerul a trimis în
control exact Garda care se
face vinovatã de masacru,
deci trebuie sã abordeze altfel aceastã anchetã. Dovezile pe care le prezentãm trebuie considerate doar un
punct de pornire pentru o anchetã Guvernamentalã de
mare amploare“.

Agent Green
solicitã
Ministerului Apelor
ºi Pãdurilor:
- sã suspende absolut toate
exploatãrile forestiere din bazinul de recepþie al lacului Vidraru;
- sã efectueze o anchetã
amplã împreunã cu Ministerul Afacerilor Interne ºi cu
Ministerul Public în cazul
degradãrii pãdurilor virgine,
a sitului Natura 2000 ºi a celorlalte pãduri cu funcþii de
protecþie din întregul bazin al
lacului Vidraru, obiectiv strategic pentru sistemul energetic naþional;
- sã finalizeze în anul 2017
toate studiile necesare pentru
a introduce în Catalogul Naþional toate pãdurile virgine
rãmase, iar restul de pãduri
sã fie supuse pe viitor unui
regim de conservare deosebitã sau de codru grãdinãrit;
- sã instituie un moratoriu
la nivel naþional pentru toate
zonele care mai pot avea încã
pãduri virgine ºi sã realizeze
studiile necesare pentru a le
introduce în Catalogul Naþional.

educat în tãceri aurifere, nu
discutã. Un obicei prostesc de
a-þi da în petic este criticarea
jucãtorilor prin declaraþii bumerang. Tu le-ai spus, dar ei nau transpus! Vezi Popa, vezi
Reghe. Nu mai vorbim de þopãiala cabotinã de pe margine
în locul cuvenitei sobrietãþi.
Revenind la ªumudicã ºi la
”nulul” de sâmbãtã, Universitatea a cucerit un punct, pe
muncã, nu pe tãvãlealã. Poate
pe râs, Bancu o fi spus ceva!
Iar Haþegan, care n-a fost ºi nu
e vreun Crãciunescu sau Rainea, nu are a se erija în ”rege
al arbitrilor”. A anulat Astrei
vreun gol, douã sau trei, cum
am auzit prin alte pãrþi? O insultã de-a casei la adresa campionilor este ºi cã, odatã ce oltenii se metamorfozaserã în
”smocuri de iarbã”, spaima Europei League n-a fost capabilã
sã strãpungã interbarele lui Calancea. Mai mult, era cât peaci sã ºi-o ia la tentativa de scãriþã a lui Ivan. Lecþie de când
lumea, pe care nu noi o predãm: zadarnic pasezi la infinit
dacã nu punctezi, pragmatic, o
datã. Fotbalul þine de contabilitatea paselor ºi a posesiei, dar,
pânã la urmã, de contabilitatea
golurilor. Cum ziceam, doar
Van Basten ar putea rescrie din
acest punct de vedere pãsurile
lui ªumi, spre a-i consola pe
astrali în acest mãrþiºor de
damnat monarhism. Când rege
încornorat e Haþegan, sãltat în
ºa, se vede treaba ºi în orb, de
niºte talentaþi prãzari iubitori
de gazon.
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Agent Green publicã
noi dovezi filmate în
aceastã lunã care
ilustreazã exploatãrile forestiere abuzive
de la Vidraru din
ultimii 15 ani, legalizate de Romsilva ºi
de Garda Forestierã
Ploieºti. Abuzurile
de la Vidraru s-au
produs atât în pãdurile de stat, cât ºi în
cele aflate în proprietate privatã.

atã cã ºi Marius ªumudicã, antrenorul Astrei ºi al
campioanei en titre, îºi dã
în petic. La prima partidã din
play-off, acasã, cu Universitatea, Astra n-a scos decât 0-0 ºi
de-aici sã te þii. Zice ªumi: oltenii au practicat antijocul, au
tras de timp, au stat pe jos, la
schimbãri s-au fãcut cã plouã
pentru a mai câºtiga secunde
preþioase. Ovidiu Haþegan,
centralul de pe ”Anastasovici”,
a greºit cã nu i-a avertizat, dar
”noi suntem mici, iar Haþegan
e regele arbitrilor”. Dar pânã
la arbitru, oricine ºtie cã duºmanul antijocului e jocul,
restul e altceva. Giurgiuvenii
au pãrut frustraþi, nemarcând în
pofida unei relative dominãri
în zona medianã. Van Basten,
abracadabrant în propuneri de
când cu new fotbal, ar putea fi
sensibilizat cu oful ºi play-offul Astrei. De pildã, dupã un
calup de trei atacuri ratate, sã
se prevadã punerea balonului
la punctul cu var. Dar când va
fi sã li se întoarcã budeºtilor?!
Evoluând în Europa, campionii se detaºaserã oarecum de
nãravurile autohtone, dar au recuperat ecartul. Când nu câºtigi pe bune, pe nebune, îþi arde
al dracului de rãfuialã. Altminteri, tãmâiezi arbitrajul, acelaºi
care i-a iritat pe adversari, nu
fãrã temei. Uºor-uºor, pãgubitul de ieri devine beneficiarul
de astãzi, iar cel ce tuna ºi fulgera împotriva brigãzii tace el
mâlc. E sãrbãtoare, centralul ºi
tuºierii, vrând-nevrând, au pus
umãrul, dar învingãtorul, bine
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Posturile temporar vacante din sãnãtate, ocupate fãrã concurs?
de Marielena Popa

S

enatorul PNL de Vâlcea,
Romusus Bulacu, l-a interpelat pe ministrul sãnãtãþii, Florian Daniel Bodog, în
legãturã cu procedura pe care o
considerã “anevoioasã”, a ocupãrii unor posturi temporare în
unitãþile sanitare publice. În in-

Indiscreþii
de Vâlcea

dreptate care chiar ar treAdina Meiroºu
a nãscut o fetiþã. bui… îndreptatã.
Tatãl nu este Roibu! Prea blandã,
Adina Meiroºu (foto), fosArhiepiscopia
ta handbalistã top de la Clubul Oltchim, a devenit, recent, mãmicã. Ea a nãscut o
fetiþã care se pare cã se va
numi Agatha, inspiraþie de
la cristalele sale preferate.
Dupã o relaþie de câþiva ani
cu fostul director al combinatului Oltchim, Constantin
Roibu, Adina s-a îndrãgostit de fotbalistul Bogdan
Pintea, tatãl fetiþei. Morala
poveºtii este banalã, dar
mereu actualã: banii n-aduc
fericirea!

Prea blândã Arhiepiscopia Râmnicului cu cei trei
cãlugãri de la Mãnãstirea
Lacul Frumos, care îºi fac
propriile reguli, considerând
cã BOR a cãzut în erezie
dupã participarea la Sinodul
Panortodox din Creta. O
anchetã, un consistoriu ºi
niºte excluderi ar pune capãt acestor manifestãri anormale.

CJ Vâlcea –
spor de antenã
cu discriminãri

Un bãrbat din Râmnicu
Vâlcea care se afla la Berbeºti, la mama sa, aproape
cã a înghiþit un… ac. Acul
se afla într-o pâine. Pâinea
provenea de la o cunoscutã
fabricã de profil din Vâlcea.
Omului îi este fricã sã facã
tam-tam, gândind-se cã,
neavând martori care sã-l
vadã cu moartea-n dinþi,
existã varianta ca fabrica sãl acuze cã a înfipt intenþionat acul în felie. Hm!
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reforma în domeniul sãnãtãþii,
actualizatã: „a) rezolvarea cu
prioritate a problemelor de sãnãtate, în conformitate cu Strategia naþionalã de sãnãtate a
Ministerului Sãnãtãþii Publice;
b) utilizarea eficientã a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor ºi indicatorilor
aprobaþi; c) fundamentarea programelor pe nevoile populaþiei,
evidenþiate din date obiective;
d) asigurarea concordanþei cu
politicile, strategiile ºi recomandãrile instituþiilor ºi organizaþiilor internaþionale în domeniu”, opineazã Bulacu în înterpelare.

„Vã supun atenþiei un efect
negativ al Ordinului Ministrului Sãnãtãþii nr.869/2015, Secþiunea a 2-a. Mai exact, procedura anevoioasã ce presupune
parcurgerea anumitor etape, cu
termene stricte ce dureazã în
timp ºi au ca rezultat, în cele
mai multe cazuri, imposibilitatea angajãrii. Prin Ordinul menþionat, ocuparea pe perioada
determinatã a posturilor temporar vacante de medic, medic
dentist, farmacist, biologist, biochimist ºi chimist din unitãþile sanitare publice are loc numai prin concurs/examen. Cum
unitãþile spitaliceºti judeþene au
trecut în subordinea Consiliilor
Judeþene, scoaterea unui post la
concurs însumeazã o procedurã greoaie, birocratizatã ºi complexã, fapt ce duce ca de la
momentul vacantãrii temporare ºi pânã la scoaterea postului

„Menþionez cã pânã în
iunie 2015, posturile
temporar vacante din
sistemul sanitar se
ocupau fãrã concurs”

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

la concurs sã treacã un termen
chiar ºi de 6 luni. Acest tip de
procedurã duce, în cele mai
multe cazuri, la imposibilitatea
ocupãrii postului vacant a cãrui duratã e limitatã în timp
(post temporar vacant ocupat pe
perioada determinatã). De asemenea, se ajunge la o incompatibilitate cu natura urgentã a
angajãrii într-o unitate sanitarã
publicã, adesea confruntatã cu
deficit acut de personal calificat în raport cu numãrul mare
de pacienþi. Nu în ultimul rând,
aceste prevederi nu þin cont de
obiectivele ce stau la baza elaborãrii programelor naþionale
de sãnãtate prevãzute de art.46
din Legea nr.95/2006 privind

Acesta subliniazã faptul cã,
pânã în urmã cu doi ani, posturile temporar vacante din sistemul sanitar se ocupau fãrã concurs: „Menþionez cã pânã în
iunie 2015, posturile temporar
vacante din sistemul sanitar se
ocupau fãrã concurs, în funcþie
de solicitãrile care îndeplineau
cerinþele. Pe cale de consecinþã, domnule Ministru, cu autoritatea de care dispuneþi, vã rog
sã-mi comunicaþi punctul dumneavoastrã de vedere privind
situaþia expusã ºi care sunt mãsurile pe care le veþi lua pentru
eficientizarea acestei proceduri”, se aratã în interpelarea
adresatã ministrului sãnãtãþii.

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

Cu moartea-n
dinþi
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Toþi angajaþii Consiliului
Judeþean Vâlcea primesc la
salariu un spor de antenã;
„spor de condiþii vãtãmãtoare”, în termeni din care nu
se înþelege mai nimic. Excepþia regulei: preºedintele
instituþiei nu primeºte acest
spor, deºi antenele de deasupra clãdirii îl afecteazã în
egalã mãsurã. Ei, asta e o ne-

terpelarea sa, parlamentarul liberal face menþiunea cã pânã în
anul 2015 astfel de posturi erau
ocupate fãrã concurs ºi dã de
înþeles cã aceasta nu era o soluþie tocmai rea. Având în vedere cã atât angajarea fãrã concurs cât ºi prelungirea procedurilor de angajare sunt idei la fel
de proaste ºi de radicale - cãci
este vorba despre sãnãtatea
unui popor - , ar trebui cãutatã
soluþia de mijloc: concurs fãrã
birocraþie.
Iatã interpelarea parlamentarului liberal care ar putea constitui un bun pretext de dezbatere pe aceastã temã.

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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Senatorul PNL
Romulus Bulacu
(foto) solicitã simplificarea procedurii pentru ocuparea
posturilor temporar
vacante din unitãþile sanitare publice

