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Dacã vreunul dintre Brãtieni s-ar fi aflat duminicã dupã-amiazã în sala Casei
Studenþilor din Craiova, cu siguranþã s-ar fi repezit pe scenã ºi l-ar fi alungat
de la prezidiu pe Nicolae Giugea pentru port ilegal al titulaturii de preºedinte
al PNL Dolj.
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Marian Jean Marinescu este europarlamentar al Partidului Naþional Liberal, vicepreºedinte al Partidului Popular European.
Este olteanul cu cea mai prodigioasã carierã
politicã la nivel european, fiind ani la rândul
considerat cel mai bun europarlamentar pe
care România l-a trimis la Bruxelles.

de Marian Jean Marinescu

Brexit-ul pe înþelesul tuturor!

C

ând s-a menþionat pentru prima
oarã organizarea în Marea Britanie a unui referendum pentru
pãrãsirea UE, nimeni nu credea cã se
va întâmpla ºi mai ales cã rezultatul va
fi în favoarea ieºirii. Nici cei care militau pentru ieºire nu credeau ºi asta s-a
vãzut în reacþia lor dupã rezultat.
Din pãcate însã, etapele s-au derulat
destul de repede ºi s-a ajuns la un rezultat care a surprins pe toatã lumea,
inclusiv pe britanici.
Situaþia a fost creatã de politicieni
populiºti sau care au încercat sã obþinã
un plus la vot pentru a accede la guvernare. Toþi, ºi mai ales cei din a doua
categorie, în frunte cu David Cameron,
s-au anulat pe ei ca oameni politici, au
împins Marea Britanie pe un drum care
poate s-o ducã într-o stare economicã
periculoasã ºi chiar cãtre o Micã Britanie.
Marea Britanie va suferi din cauza
acestei decizii: economic ºi politic
Uniunea Europeanã, la rândul ei, a
trebuit sã facã faþã semnelor de întrebare referitoare la imagine ºi credibilitate, dar se poate redresa rapid, printr-o
abordare pragmaticã: unitate, comunicare ºi transparenþã, cooperare consolidatã în domeniile care constituie provocãri actuale: apãrare, securitate, migraþie, situaþia economicã ºi socialã.
Negocierile vor începe foarte repede. În conformitate cu tratatul de bazã
al UE, se vor discuta douã acorduri,
primul de ieºire din Uniune ºi al doilea
între UE ºi Marea Britanie cã þarã terþã.
Liniile directoare vor fi aprobate la
sfârºitul acestei luni de cãtre Consiliul
European.
Parlamentul European va vota sãptãmânã aceasta poziþia sa privind negocierile. Rezoluþia cere ca negocierile sã
fie corecte faþã de britanici, dar sã apere în primul rând interesele celor 430
de milioane de cetãþeni ai UE.

În niciun caz negociere
în paralel sau negocieri
bilaterale
Parlamentul European susþine propunerea de a finaliza negocierile privind
acordul de ieºire din UE în octombrie
2018 pentru a asigura perioada necesarã de ratificare de cãtre Parlamentele naþionale ºi Parlamentul European pânã
în martie 2019.
În mai 2019, vor fi alegeri pentru
Parlamentul European. Ar fi absurd ca
Marea Britanie sã participe în alegeri,
de aceea este absolut necesar ca acordul sã fie încheiat pânã atunci.
Prioritãþile Parlamentului European
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sunt asigurarea drepturilor cetãþenilor
ºi bugetul. Existã cetãþeni britanici care
locuiesc în UE ºi cetãþeni ai UE care
locuiesc în Marea Britanie, inclusiv în
jur de 300.000 de români.
Este nevoie de clarificarea drepturilor pe care aceºtia trebuie sã le menþinã pe termen lung, nu pe o perioada de
tranziþie.
Referitor la bugetul UE, Marea Britanie s-a angajat în 2013, dupã negocieri extrem de dure conduse de primul-ministru de la acea datã, David
Cameron, la o contribuþie care cred cã
trebuie respectatã chiar dacã pãrãseºte
Uniunea. Marea Britanie a dezvoltat
proiecte începând cu 2014 ºi va accesa proiecte pânã în 2019, care se vor
finaliza dupã 2020. Este normal sã-ºi
respecte angajamentele ºi cred cã este
o soluþie care poate simplifica negocierile pentru ambele pãrþi. Trebuie
adãugate bineînþeles ºi alte angajamente, ca urmare a apartenenþei la UE, care
trebuie onorate.
Se cere statelor membre ºi Marii
Britanii sã nu se demareze negocieri
bilaterale.
În scrisoarea oficialã de pãrãsire a
UE, Marea Britanie precizeazã cã respectã poziþia Uniunii privind indivizibilitatea celor patru libertãþi fundamentale. În acelaºi timp însã, cere un acord
combinat pentru comerþ ºi securitate.
Doreºte sã negocieze participarea la
politica de securitate împreunã cu condiþii favorabile pentru comerþ. Aceastã dorinþã nu este acceptabilã pentru
UE, nu existã legãturã între cele douã
domenii. Asigurarea securitãþii cetãþenilor este o datorie a oricãrui stat democratic.
Acordul privind relaþiile economice
trebuie sã se încheie în aceleaºi condiþii ca ºi cele aplicate pentru orice þarã
terþã (cel mai recent exemplu Canada).
Acestea sunt câteva, cred eu cele mai
importante, aspecte ale viitoarelor negocieri cu UK. Nu va fi o perioadã
uºoarã, vor exista probabil ºi sincope,
este nevoie de rãbdare, încredere în
echipa de negociere, transparenþã, informare. Nu trebuie sã se ajungã la o
ieºire durã a Marii Britanii. Ambele
pãrþi trebuie sã aibã în vedere acest
aspect.
Negociatorul ºef al UE, domnul Michel Barnier, este o persoanã cu foarte
mare experienþã: administraþie localã,
regionalã, ministru externe, finanþe,
prim-ministru, comisar. ªi în plus, francez.
Pânã la urmã, un acord negociat de
un francez cu Marea Britanie nu poate
fi decât un acord bun.

ăţilor,
La grădiniţa ilegalit

Directoarea
Dãogaru împarte
amenzile cu
subalternii
Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 52 „Phoenix“ din
Craiova pare cã ºi-a propus
sã devinã cea mai mediatizatã instituþie de profil din
municipiu. Astfel, dupã
episodul numirii Georgetei
Dãogaru în postul de director de la finalul anului trecut,
grãdiniþa este implicatã întrun nou scandal generat de o
amendã aplicatã de cãtre
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj pe care, deºi, conform
legii, trebuie sã o suporte
din propriul buzunar, actualul director al Grãdiniþei cu
Program Prelungit nr. 52
„Phoenix“ a decis sã o
„împartã“ cu subalternii.
de Valentin Zarea

N

ici bine nu s-a uscat cerneala pe
articolele legate de controversata
înscãunare a Georgetei Dãogaru în fruntea Grãdiniþei cu Program Prelungit nr. 52 „Phoenix“ din Craiova, cã
favorita fostei inspectoare generale Lavinia Craioveanu reuºeºte sã atragã, din
nou, atenþia presei. De aceastã datã, la
mijloc este vorba despre o amendã încasatã de directoarea grãdiniþei în urma
unui control al DSP Dolj care a gãsit mai
multe nereguli legate de igiena din sãlile de clasã ale instituþiei.

Chetã printre angajaþi
Aºa cum prevede legea, informaþie
confirmatã de angajaþii DSP Dolj,
amenda a vizat-o personal pe directoa-

rea Grãdiniþei cu Program Prelungit nr.
52 „Phoenix“, Georgeta Dãogaru, persoana responsabilã pentru respectarea
normelor de igienã în vigoare. „Amenda nu a fost aplicatã grãdiniþei ca instituþie, ci persoanei responsabile pentru
respectarea normelor de igienã prevãzute în lege“, a declarat un angajat al
DSP Dolj. Aºadar, cum amenda nu putea fi plãtitã din banii grãdiniþei, dar nici
nu intenþiona sã o suporte din banii proprii, Georgeta Dãogaru a decis cã ar fi
o idee bunã sã o „împartã“ frãþeºte cu
subalternii sãi. Astfel cã, de la bucãtãreasã la educatoare ºi de la ºofer la îngrijitoare, toþi celor 35 de angajaþi ai
Grãdiniþei cu Program Prelungit nr. 52
„Phoenix“ li s-a cerut sã contribuie cu
suma de 30 de lei pentru „stingerea datoriei“. ªi, din informaþiile noastre, puþini au fost cei care au avut curajul sã
refuze.

Tãcerea e de aur
Evident, nimeni nu a primit vreo chitanþã în schimbul „donaþiei“ ºi cei mai
mulþi dintre subalternii Georgetei Dãogaru nici mãcar nu vor sã recunoascã episodul. Nici nu este de mirare dacã ne
gândim „pedigree”-ul actualei directoare, o apropiatã a senatoarei Lavinia Craioveanu, fosta ºefã a IªJ Dolj, cea care a
ºi impus-o în fruntea grãdiniþei la finalul anului 2016, în ciuda faptului cã propunerea Consiliului Profesoral fusese cu
totul alta (https://www.indiscret.ro/2017/
01/11/daca-voi-nu-o-vreti-eu-o-vreau/).
Suntem convinºi însã cã o eventualã
autosesizare din partea unor instituþii
abilitate ale statului i-ar face mai vorbãreþi pe angajaþii grãdiniþei, exasperaþi de
stilul autoritar de conducere al Georgetei Dãogaru.
www.indiscret.ro

Dacã vreunul dintre Brãtieni s-ar fi aflat duminicã dupã-amiazã în sala Casei Studenþilor din Craiova,
cu siguranþã s-ar fi repezit pe scenã ºi l-ar fi alungat de la prezidiu pe Nicolae Giugea pentru port ilegal
al titulaturii de preºedinte al PNL Dolj. Modul în care a ales sã conducã ºedinþa de alegeri a conducerii
filialei municipale a dezvãluit asistenþei, peste 400 de liberali get-beget, personalitatea despoticã a
liderului încã interimar al filialei. Peste câteva sãptãmâni, Giugea va da piept cu electoratul intern al
partidului, solicitându-le votul pentru a putea, în acelaºi mod despotic, sã le conducã destinele pentru
urmãtorii patru ani. Dacã îl va primi, atunci marele PNL se va transforma în micul PCR!
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Batjocura Naþional-Liberalã
de Cosmin Pretorian

D

uminicã ar fi trebuit
sã fie o zi de sãrbãtoare pentru liberalii
craioveni. Pentru prima datã
dupã unirea cu PDL, urmau
sã se desfãºoare alegeri pentru desemnarea conducerii filialei. Trei liberali ºi-au asumat candidatura: senatorul
Mario Ovidiu Oprea, deputatul Ionuþ Stroe ºi fostul consilier judeþean Marcel Marcea.
Din pãcate, prin modalitatea
pãrtinitoare în care a înþeles sã
conducã ºedinþa, preºedintele interimar de la judeþ, Nicolae Giugea, a transformat adunarea electivã într-un circ ieftin ºi urât mirositor.

Giugea a imitat-o
cu talent pe
Roberta Anastase
Se împlineau deja douã sãptãmâni de când Nicolae Giugea îºi alesese favoritul la
postul de preºedinte al PNL
Craiova. Nu s-a ascuns nicio
clipã, ci a acþionat pãrtinitor
din prima zi. L-a deposedat pe
Stroe de postul de preºedinte
interimar la municipiu ºi l-a
înscãunat, cu girul BPJ-ului,
pe Mario Ovidiu Oprea în
aceastã funcþie. Apoi a început sã lucreze vârtos în legalizarea acestei mãsuri, pregãtind terenul pentru a-i asigura
senatorului o victorie facilã în
alegerile interne. Scandalul a
rãzbãtut ºi în presa naþionalã,
fãrã însã a deranja vãdit pe ci-

D

neva de la centru. Duminicã, în
ziua alegerilor, execuþia din partea deputatului Stroe a fost
aproape o formalitate, însã despotismul preºedintelui Giugea a
transformat-o într-un martiriu.
Cu de la sine putere, a propus
delegaþilor liberali o comisie tehnicã a alegerilor din care sã facã
parte doar trei persoane fidele
taberei Oprea, în ciuda opoziþiei
vehemente a celorlalte douã tabere. S-a încãpãþânat sã-ºi menþinã decizia ºchioapã, þipând isteric de la microfon ºi numãrând
voturile din salã precum colega
sa de partid Roberta Anastase
voturile deputaþilor pedeliºti în
ºedinþa de tristã amintire a Camerei Deputaþilor, pânã când lideri importanþi din echipa candidatului Oprea, sesizând penibilul situaþiei în care era pus chiar
favoritul lor, i-au solicitat sã admitã câte un membru ºi din ce-

lelelate douã tabere. Apoi, cele
cinci minute acordate fiecãrui
candidat la preºedinþie ºi trei
minute candidaþilor pentru Biroul Politic Local au fost cronometrate de „tovarãºul“ Nicolae
Giugea în funcþie de simpatii ºi
conþinut, candidaþii pro Marcea
ºi Stroe fiindu-le pur ºi simplu
tãiat microfonul atunci când îndrãzneau sã devinã mai acizi, pe
motiv cã le-a expirat timpul. O
imagine de tristã amintire pentru liberalii craioveni a fost aceea în care, deranjat cã îndrãzneºte sã ia cuvântul fãrã sã fie invitat, ditamai preºedintele, ºi la
propriu ºi la figurat, Giugea s-a
chinuit secunde bune sã-i smulgã microfonul din mânã „poneiului“ Marcea. Cum nu a reuºit,
a dat ordin sã se taie alimentarea
instalaþiei de sonorizare, lãsându-l pe Marcel sã þipe de pe scenã. Privitã din mijlocul sãlii, sce-

na le-a amintit participanþilor de
comediile cu Stan ºi Bran, numai cã puþini au fost participanþi
care au râs. Erau prea uimiþi ºi
se simþeau umiliþi!

Dezastrul pare
inevitabil ºi în
urmãtorii patru ani
A confunda dezbaterea internã ºi competiþia electoralã corectã în sânul filialei cu circul
la care au asistat peste 400 de
liberali cu drept de vot reprezintã un pas mare ºi sigur spre dezintegrarea filialei. Câºtigãtorului, fie el chiar ºi Ovidiu Oprea,
îi va fi foarte greu sã reconstruiascã ceva trainic ºi temeinic în
urmãtorii ani. Acuzele reciproce de colaboraþionism cu PSDul, unul dintre subiectele favorite ale acestui congres, au lãsat
cicatrici adânci în toate tabere-

le. Spiritul de neîncredere,
existent de câþiva ani în filialã ca urmare a rezultatelor
electorale dezastruoase, suspiciunea ºi sentimentele de
neputinþã nu numai cã nu au
fost înlãturate prin alegerea
noilor lideri, dar riscã sã caracterizeze ºi urmãtorii patru
ani din viaþa filialei. Ca ºi în
viaþa de zi cu zi, ºi în PNL
Dolj peºtele de la cap începe
sã se împutã. Când tu, preºedinte al unei filiale judeþene,
prezumat a fi un arbitru neutru în orice disputã electoralã
internã la nivelul filialelor
subordonate, te transformi
într-un partizan furibund al
unuia dintre candidaþi, cãlcând în picioare nu numai diverse prevederi statutare, dar
ºi demnitatea politicã ºi umanã a adversarilor acestuia,
atunci sã nu te mai mire cã
„oºtenii“ tãi, acei iluºtri anonimi de la „talpa“ partidului,
încep sã se întrebe dacã eºti
liderul pentru care meritã sã
lupte într-o competiþie electoralã cu gigantul PSD.
Modul în care a fost organizat ºi condus acest congres
a demonstrat încã o datã partidului cã, de fapt, aceastã filialã nu are încã un lider. Ultimul, Marian Jean Marinescu, a luat loc cuminte în salã
ºi a plecat, cu o grimasã pe
faþã, cu mult înaintea încheierii circului. Poate cã se sãturase sau poate cã s-a simþit,
într-o oarecare mãsurã, umilit de soarta partidului pentru
care ºi-a sacrificat mai bine de
un sfert de veac din viaþã.

Ambasadorul Palestinei în România a vizitat judeþul Vâlcea

uminicã, 2 aprilie 2017,
o delegaþie condusã de
excelenþa sa, Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei în
România, din care au fãcut parte consulul general Asem Kurd
ºi reprezentanþi ai Guvernului
Palestinian, a efectuat o vizitã
de lucru în judeþul Vâlcea. Vizita înalþilor oficiali palestinieni
a debutat cu o întâlnire la sewww.indiscret.ro

diul Consiliului Judeþean, unde
au fost aºteptaþi de preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, de oficialitãþi din sãnãtate ºi învãþãmânt, precum ºi de oameni de
afaceri vâlceni. Aici s-a discutat despre oportunitãþi privind
schimburi comerciale, culturale ºi turistice precum ºi despre
organizarea, în perioada imediat
urmãtoare, a unor misiuni eco-

nomice pe domenii de interes.
Urmãtorul popas al oaspeþilor a fost staþiunea CãlimãneºtiCãciulata, unde s-au interesat de
Centrul de Congrese ºi Expoziþii Oltexpo, izvoarele termale,
obiectivele turistice din zonã,
capacitatea de cazare a staþiunii, precum ºi de gradul de ocupare în funcþie de anotimp.
Vizita de lucru a continuat la
Cãminul Cultural Vlãdeºti cu

demonstraþii de olãrit, unde
meºterii Violeta ºi Eugen Pãtru
au prelucrat ceramica albã sub
privirile oaspeþilor, care au avut
astfel ocazia de a vedea cum
pãmântul ia formã.
Ultimul obiectiv al vizitei a
fost staþiunea Bãile Olãneºti,
unde oaspeþii au admirat superbul cadru natural ºi au primit
informaþii despre proprietãþile
apelor minerale unice în Euro-

pa, chiar de la primarul Sorin
Vasilache.
Vizita s-a încheiat în jurul orei
18.30, când oaspeþii palestinieni
ºi-au luat rãmas bun de la gazde, cãrora le-au promis cã vor
reveni pentru a pune bazele unei
colaborãri de lungã duratã.
Compartimentul relaþii
publice ºi comunicare al
Consiliului Judeþean Vâlcea
5 - 11 aprilie 2017
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foarte mic de astfel de aglomerãri se conformeazã cu condiþiile de descãrcare impuse de normativele în vigoare, mare parte
din acestea fiind încã în faza de
realizare a investiþiilor.
La sfârºitul anului 2015, din
cele 242 de staþii de epurare pentru aglomerãri mai mari de
10.000 l.e., un numãr de 55 staþii de epurare deþin trepte de epurare terþiare (epurare avansatã
pentru nutrienþi), iar dintre aces-

Daniela Oteºanu ºi Eugen Neaþã, deputaþi PSD
de Vâlcea, au anunþat cã alãturi de alþi parlamentari au depus o iniþiativã legislativã ce are
ca scop modificarea Legii privind unele mãsuri
în domeniul protecþiei apelor. “Alãturi de colega
mea, deputat Daniela Oteºanu ºi de alþi colegi
parlamentari, am depus o iniþiativã legislativã
ce are ca scop modificarea Legii privind unele
mãsuri în domeniul protecþiei apelor”, a fãcut
cunoscut pe pagina sa de facebook Eugen
Neaþã.
(M.P.)

Daniela Oteºanu ºi Eugen Neaþã

Iniþiativã legislativã
pentru modificarea
Legii protecþiei apelor
aceleaºi norme tehnice pânã la
31 decembrie 2018. Ultima analizã fãcutã în ceea ce priveºte stadiul realizãrii lucrãrilor de canalizare ºi epurare a apelor uzate
din aglomerãrile umane a scos
în evidenþã faptul cã un numãr

tea doar 38 de staþii de epurare
respectã condiþiile de descãrcare a apelor uzate impuse prin
Hotãrârea Guvernului nr. 188/
2002. Rezultã cã pentru 195 de
aglomerãri (inclusiv 19 aglomerãri care nu au staþii de epura-

Publicitate

”Una dintre cele mai importante ºi dificile probleme cu care
se confruntã România în domeniul apelor ºi al îndeplinirii angajamentelor asumate în procesul de integrare europeanã, se
referã la implementarea directivelor europene privind epurarea
apelor uzate urbane. Dificultãþile legate de implementarea acestora sunt determinate de gradul
redus de asigurare a serviciilor
de canalizare ºi epurare, uzura
fizicã ºi moralã a infrastructurii
aferente ºi costurile deosebit de
mari implicate de respectarea
cerinþelor europene. Obligaþiile
care derivã din directive se referã la colectarea ºi epurarea apelor uzate de la aglomerãrile cu
mai mult de 2.000 de locuitori
echivalenþi. Având în vedere prevederile, în cadrul procesului de
negociere au fost stabilite perioade de tranziþie în funcþie de mãrimea acestor aglomerãri umane.
Astfel, pentru aglomerãrile de
peste 10.000 de locuitori echivalenþi, termenul de conformare
pentru colectarea ºi epurarea
apelor uzate a fost stabilit la 22
decembrie 2015. Ca rezultat al
acestor negocieri, legiferate prin
Legea nr.157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria ºi a României la Uniunea Europeanã,
semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, în Hotãrârea Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind condiþiile de descãrcare
în mediul acvatic al apelor uza-

te, modificatã ºi completatã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 352/
2005, s-a prevãzut cã toate aglomerãrile umane de peste 10.000
de locuitori echivalenþi trebuie sã
respecte normele tehnice privind
colectarea, epurarea ºi evacuarea apelor uzate orãºeneºti
(NTPA 011) pânã la data de 31
decembrie 2015, iar aglomerãrile umane cu o populatie cuprinsã între 2.000 ºi 10.000 de locuitori echivalenþi sã respecte
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re), fie cã trebuie acordate derogãri ºi dupã 31 decembrie
2015, fie trebuie aplicate penalitãþi pentru nerespectarea standardelor în vigoare privind calitatea apelor epurate. În ceea ce
priveºte aglomerãrile cu o populaþie echivalentã cuprinsã între 2.000 ºi 10.000 de locuitori
echivalenþi, din 1.629 de aglomerãri doar 321 au staþii de epurare. Din acestea, doar 8 staþii
de epurare respectã condiþiile de
descãrcare a apelor uzate impuse prin Hotãrârea Guvernului nr.
188/2002. Pentru o serie de
aglomerãri care au primit finanþare prin Programul Operaþional
Mediu 2007 - 2013, s-a prelungit termenul de finalizare a implementãrii proiectului pânã la
data de 30 iunie 2016, iar pentru alte aglomerãri lucrãrile au
fost fazate ºi urmeazã a fi realizate pânã la sfârºitul anului.
Având însã în vedere cã termenul pânã la care aglomerãrile umane cu mai mult de 10.000
de locuitori echivalenþi trebuia
sã se conformeze a fost depãºit, nu mai pot fi acordate derogãri. În aceastã situaþie, autoritãþile administraþiei publice locale îºi vor diminua semnificativ capacitatea de susþinere ºi

cofinanþare a investiþiilor necesare pentru colectarea ºi epurarea apelor uzate urbane, deoarece vor trebui sã plãteascã penalitãþi de pânã la 13 ori mai
mari decât în prezent. Proiectul
de lege prevede condiþiile de
autorizare, din punct de vedere
al gospodãririi apelor, pentru
folosinþele de apã care au un
curs de realizare sau urmeazã sã
realizeze investiþii pentru infrastructura de apã uzatã.
Se prevede posibilitatea stabilirii, în autorizaþia de gospodãrire a apelor, a unor valori limitã care sã nu depãºeascã valorile limitã din tabelul nr.1 din
anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr.188/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Pentru aglomerãrile cu mai puþin de 10.000 de locuitori echivalenþi, care urmeazã sã acceseze diferite fonduri de finanþare, lucrãrile ºi termenele vor
fi asumate de autoritatea administraþiei publice locale.
Autorizaþiile emise în baza
acestei legi vor avea o valabilitate de maximum 5 ani, cu condiþia respectãrii termenelor de
realizare a lucrãrilor înscrise în
acestea”, a precizat parlamentarul vâlcean.
www.indiscret.ro

Vâlcea: Vizita unor 5
turiºti chinezi, subiect
de bãºcãlie naþionalã

ACTUALITATE

prevedea un spital de tratare
a afecþiunilor respiratorii, un
centru de recuperare prin medicinã tradiþionalã chinezã,
un hotel de 5 stele. De asemenea, urma sã fie construit
ºi un grup de case, conectate
prin conducte de apã medicinalã, de spital. “Deoarece
religiile sunt curative pentru
suflet ºi complementare cu
medicina tradiþionalã chinezã, va fi ridicat ºi un centru
cultural-religios, cu o bisericã ortodoxã, una catolicã, un
templu budist ºi un templu
taoist. Proiectul mai prevede
o ºcoalã postlicealã, precum
ºi un heliport”, declara primarul Mateescu.

O vizitã a unui grup
de turiºti chinezi în
staþiunea vâlceanã
Bãile Govora a
ajuns subiect de
bãºcãlie naþionalã.
Motivul: atitudinea
primarului care vede
în orice „gheiºã”
contemporanã o
posibilã investitoare.

Surprizã!!!

de Marielena Popa

www.indiscret.ro

Mihai Mateescu, primarul Bãilor Govora: “Ia inspiraþi un pic! Este? E ceva?”
fost chiar foarte bunã! I-a plã- pe asiatici, spre uimirea localni- va.html)
cilor. Când au ajuns la magazicut imens, da”.
Chinezii au fost cazaþi într-o nul de suveniruri, iar autoritãþile
bijuterie arhitectonicã: un hotel erau gata-gata sã laude ceea ce
construit în 1914 (n.r. Hotel credeau cã e ceramicã localã, ºiPalace), dupã planurile unui ar- au dat seama cã, de fapt, aproahitect francez. Dupã ce ºi-au pe tot magazinul era aprovizioSolicitudinea autoritãþilor lofãcut sute de fotografii cu hote- nat cu produse chinezeºti.
cale din Bãile Govora faþã de
ªi aventura chinezilor la Go- aºa-ziºii investitori chinezi este
lul, o doamnã, inspiratã de aerul curat, a executat ºi câteva vora nu ar fi fost completã dacã deja veche. Din pãcate, pânã
la sfârºitul zilei, în aerul proas- acum s-a dovedit iluzorie. Prin
miºcãri de tai chi.
Ionut Anastasie, director pãt vopsit al clãdirii cinemato- anul 2013, vizitau staþiunea 40
hotel: “Sunt încântaþi, mai ales grafului, turiºtii nu ar fi þinut un de ambasadori acreditaþi în Rocã mulþi dintre ei nu sunt obiº- spectacol tradiþional chinezesc mânia, printre care ºi reprezennuiþi cu o clãdire aºa veche, cu în care vedetã a fost poezia lui tantul Republicii Populare Chiun istoric atât de bogat, iar sco- George Cosbuc, La oglindã, re- neze. A fost dragoste la prima
pul nostru este ca ºi la plecare lateazã Pro TV.
vedere, dãdea atunci de înþeles
(http://stirileprotv.ro/stiri/ac- primarul. Prin anul 2015, acessã fie la fel de mulþumiþi”.
Dintr-odatã, printre chinezi a tualitate/18-chinezi-tratati-re- ta anunþa cu surle ºi trâmbiþe cã
apãrut ºi primarul. Aflase cã geste-in-govora-dupa-ce-s-a- o firmã din China urma sã conunii musafiri ar fi potenþiali in- crezut-ca-sunt-investitori-pri- struiascã în punctul Curãturi un
mar-inspirati-un-pic-este-e-ce- cartier de sãnãtate. Proiectul
vestitori.
Mihai Mateescu, primar
Bãile Govora: “Ia inspiraþi
un pic! Este? E ceva?”
Aºa cã i-a dus la clãdirea
care adãpostea pe vremuri
bãile, proiectatã de acelaºi
arhitect. Chinezii au fost întrebaþi imediat dacã ar fi interesaþi sã o refacã.
Huand Heming: “Doresc
foarte mult sã investesc aici,
dar o singurã problemã este
cu distanþa”.
Mihai Mateescu, primar
Bãile Govora: “Este o mai
veche intenþie a prietenilor
noºtri din Republica Popularã Chinezã. Le vom asigura,
aºa cum spune legea românã, pe 49 de ani, cu posibilitãþi de prelungire a concesiunii”.
Autoritãþile locale nu s-au
lãsat pânã nu i-au dus peste tot

Povestea unui
proiect intrat în
anonimat

La începutul anului 2016,
surprizã însã: terenul de circa 20 de hectare, concesionat
deja de primãrie companiei
Zhong Hua CTM Holding
SRL, se afla în domeniul privat al oraºului, nu în domeniul public, aºa cum prevede
legislaþia în aceste situaþii. La
vremea aceea, viceprimarul
localitãþii, Bogdan Dumitricã, declara cã se încearcã reluarea procedurii fãrã a mai
putea garanta reuºita proiectului. A mai trecut un an ºi
despre marele proiect chinezesc se vorbeºte din ce în ce
mai puþin. Aºteptând miracolul asiatic, autoritãþile locale
au anunþat, recent, cã elevii
Liceului Tehnologic din Bãile Govora vor avea în programa ºcolarã încã o limbã strãinã. Evident, limba chinezã!

Publicitate

„Materialul a fost difuzat
de canalul Pro TV în data de
27 martie 2017, iar titlul este
sugestiv pentru aceastã atitudine: ‘‘18 chinezi, trataþi regeºte în Govora dupã ce s-a
crezut cã sunt investitori. Primar: «Inspiraþi un pic. Este?
E ceva?»”
‘‘S-a dat sfoarã în mica staþiune Bãile Govora, din judeþul Vâlcea, cã mai mulþi chinezi ar vrea sa investeascã în
refacerea ei. Clãdirile, cu o
arhitecturã superbã, lãsate în
paraginã ºi degradate de vreme, ar putea sã primeascã o
mulþime de turiºti ºi de pacienþi pentru curele cu ape
minerale.Aºa cã autoritãþile
locale au plimbat ºi rãsfãþat
prin toatã localitatea un grup
de 18 chinezi veniþi în vizitã.
Oamenii au facut poze peste
tot ºi au promis cã vor povesti
acasã ce au vãzut. Apoi, au
þinut un spectacol chinezesc
ºi duºi au fost. Dupã ce au
fost primiþi cu pâine ºi sare,
dar ºi cu cozonac, turiºtii au
mers la masã. A ieºit în evidenþã o doamnã. Poate fi greu
de crezut, dar are 67 de ani.
A fost judecãtoare ºi acum
este la pensie. Ce a mâncat
la Govora:
Xia Li: “Siao nio tu... tan”.
În traducere, ciorbã de burtã. O tânãrã din China, mutatã de 6 ani în România, care
ºi-a schimbat numele în unul
românesc, Maria, ne spune
ce-i place la mâncarea noastrã tradiþionalã.
Maria: “Altundeva n-am
mai bãut aºa ceva, doar prima oarã în Romania, ea a

5 - 11 aprilie 2017

c

6

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Wow! Traian Bãsescu,
memorii
n vârtejul discuþiilor despre condamnarea Elenei
Udrea în dosarul Gala
Bute, fostul preºedinte Traian
Bãsescu a rostit la TV ceva halucinant: “Biroul preºedintelui
e un loc sacru. E un principiu.
Ce ai în biroul de preºedinte îþi
aminteºti în memorii”. Furat de
pãdurea vopsitã impresionist în
urma avatarurilor blondei, moderatorul n-a observat copacii
cu flori ºi nu a mai întrebat dacã
memoriile aduse în discuþie ar
fi pe cale sã se materializeze,
cumva. Poate cã au fost pomenite din principiu, poate cã subconºtientul trãdeazã ceva.
Enunþul configureazã un monah fãrã sutanã pãtruns de misionarismul sãu: “Biroul preºedintelui e un loc sacru”. În stare, cred, sã degreveze ºi din
noroadele care se înghesuie la
mormântul pãrintelui Arsenie
Boca. Ne închipuim câþi s-or fi
pretat la spovedanii în acel birou altar, câte cruci ºi-or fi desenat în cerul gurii, de la putere ºi din opoziþie, din sistem ºi
din afara lui, din Calea Lactee
cu gheaþã. Pe românul, mare
dezvoltator de licurici, l-o fi
aghesmuit un alt preºedinte,
Bill Clinton. Dupã slujba de un
deceniu de la Cotroceni, în care
s-a dovedit incomparabil mai
dispus la ºuetã decât Iliescu ºi
Constantinescu la un loc, cel
de-al treilea preºedinte nu recitã rugãciunea pânã nu rosteºte
de vreo douãzeci de ori pe searã “Domnule Ciutacu”. E un
plezirist, un narcisist, are ma-

Î

nia, nobilã, a polemicii, are epitet (“marþafoiul!”). Dacã ar fi
avut ºi mania, la fel de nobilã,
precum I.G. Duca, de a þine un
jurnal, pe care sã-l fi ºi publicat, ar fi sãrit toatã lumea pe
Bãse’. Nu e timpul pierdut, ceva
îl agaþã ºi nu-i dã pace defel:
“Ce ai în biroul de preºedinte
îþi aminteºti în memorii”. Wow!
Cu o condiþie, pe care o pune
societatea româneascã în ansamblu, ºtiindu-l cât de jucãtor
a fost: sinceritatea. Diplomaþia
planetarã e burduºitã cu adevãruri care nu s-au spus ºi nu se
vor spune decât într-o altã generaþie sau niciodatã. Nu mã
refer la credibilitatea în sine,
unde lucrurile sunt mai simple.
Cãci ºi un Munchausen poate
fi credibil. O parte însemnatã a
clasei politice crede aproape cu
sfinþenie în minciunile pe care
le debiteazã la partid, în Parlament, la Guvern, în alegeri, la
microfon, pe stradã, în familie.
Altminteri nu i-ar convinge pe
fraierii care ºi ei au început sã
se destupe la minte. Ar putea fi
sincer Traian Bãsescu în confesiunile sale scrise, în caz cã
s-ar face? ªi dacã ar putea, ar
mai fi el? Dacã fostul preºedinte
gãseºte de cuviinþã cã lustrul de
mandat cu bis la Cotroceni
meritã pe bune niºte memorii,
se va apuca de operã. Cernealã
factualã în care sã-ºi înmoaie
peniþa are, iatã o mostrã: “Ce
s-ar întâmpla dacã mã apuc sã
vorbesc ce am discutat cu Bush,
cu Chirac sau cu Sarkozy?...”
No, hai!
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ACTUALITATE
de Octavia Hantea

P

ensiunile din judeþele vecine, cele din
Gorj ºi Vâlcea, s-au
dovedit ºi în acest an a fi pe
placul doljenilor care nu vor
petrece Paºtele acasã. Fie cã
ºi-au fãcut rezervãri direct la
proprietarii locaþiilor respective, fie cã au apelat la agenþiile de turism din Craiova,
doljenii ºi-au stabilit programul din timp, mai ales cã în
joc au fost puse reduceri substanþiale. Rânca, Tismana,
Peºtiºani, Novaci, Baia de
Fier, Polovragi sau Cãlimãneºti-Cãciulata, Voineasa ºi
Ocnele Mari, acestea sunt locurile unde vor ajunge sute de
oameni din Dolj. Tarifele nu
au crescut, comparativ cu
cele din anii anteriori, sumele fiind situate între 100 ºi
180 de lei/camera/zi.

S

Vacanþã petrecutã în stil tradiþional, în judeþele
vecine sau la sute de kilometri distanþã, dar ºi
zile de relaxare în staþiuni din Grecia sau Bulgaria, acestea sunt opþiunile doljenilor pentru
sãrbãtorile pascale din acest an. În þarã, o
noapte de cazare va costa între 100 ºi 180 de
lei, masa de Paºte nefiind neapãrat inclusã în
tarif, în timp ce peste hotare, în funcþie de
serviciile oferite, o noapte de cazare poate sãri
de 100 de euro. Agenþiile de turism din Craiova
au vândut deja ºi pachete pentru minivacanþa
de 1 mai, Bulgaria concurând cu litoralul românesc.

Activitatea SC APAVIL SA
în sãptãmâna 27 – 31 martie 2017

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 27
– 31 martie 2017 o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului prin betonare ºi asfaltare pe strãzile Timiº, Dealu
Malului, Liviu Rebreanu, Pãtraºcu Vodã, Poenari, Priporu,
Morilor ºi Argintari.
AVARII SOLUÞIONATE.
A fost soluþionatã o avarie la
reþeaua de apã potabilã pe Calea Bucureºti nr. 97.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere în zonele Ostroveni I, II,
III, IV, V, VI, 1 Mai I, II, Zãvoi
(strada ªtirbei Vodã), Nord
(strãzile Nicolae Titulescu ºi
Republicii), Traian, Sud ºi Centru;
- s-a confecþionat armãturã
piese suport cãmine de canali-

zare;
- s-a ridicat la cotã cãmin canalizare pe strada General Magheru la blocul S1;
- s-au sudat capace cãmin canalizare pe strada General Magheru la blocurile A ºi B;
- s-a executat racord canalizare menajerã pe Calea lui Traian la blocul 15;
- s-a executat racord gurã de
scurgere pe strada ªtirbei Vodã;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în
pãmânt a þevilor de canalizare
DN 250mm;
- s-au început lucrãrile de inelare reþea apã potabilã ºi branºamente apã pe Calea lui Traian intersecþie cu strada Abatorului;
- s-au început lucrãrile de execuþie a reþelei de canalizare menajerã între bulevardul Dem
Rãdulescu ºi str. Ostroveni –
Baza de Agrement;
- s-au început lucrãrile de extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere

ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile A41/1
sc. C, C32 sc. C ºi D, C0 sc. B,
A12 sc. B ºi C, A16 sc. B, A18
sc. B, B5 sc. C, A6, B9, A61 sc.
A, A62 ºi pe strãzile Iustinian
Marina nr. 70A ºi bulevardul
Dem Rãdulescu la SC Bistro
SRL);
- Centru (Splaiul Independenþei la blocurile 9, 11, 12, General Magheru la blocurile A, B,
S1 sc. A ºi General Praporgescu la Parchetul de pe lângã Tribunalul Vâlcea);
- Nord (strãzile Dr. Hacman
la blocurile 78 ºi 79, Aleea Mioriþei la blocul N6, Aleea Violetelor la blocul N27, Decebal
la blocul F2 ºi Aleea Crinilor la
blocul A6 );
- precum ºi pe Calea Bucureºti la SC Diana SRL ºi SC Iveco SRL, Calea lui Traian la blocurile 1, 7, 15, S31, str. Petriºor
la blocul P9, Râureni la Poliþia
Rutierã ºi Grigore Procopiu nr.
32.
26 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 26 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 12 de
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro

De Paºte, doljenii 7
se mutã în Gorj,
Vâlcea ºi Bucovina

ACTUALITATE

cazare din Amara sau Bãile
Tuºnad, un pachet de trei
nopþi ajunge la 750 de lei
sau 800 de lei/persoanã, fiind asigurat ºi un program
de tratament specific staþiunii. Pe Valea Prahovei ºi
în zona Bran-Moeciu, acelaºi pachet de trei nopþi cazare, cu mic dejun inclus,
costã în jur de 1.200 de lei”,
a explicat agentul de turism.

Meniu tradiþional
ºi excursii, bonus
din partea casei
Atât administratorii pensiunilor din Gorj, cât ºi cei din Vâlcea, au inclus în oferta Sãrbãtorilor Pascale masa festivã,
bonus din partea casei. Meniul
constã în ciorbã, fripturã ºi drob
de miel, cozonac cu nucã ºi
mac, ouã roºii, vin, þuicã ºi pãlincã, toate pregãtite dupã reþete specifice zonei. „Noi am fãcut rezervãri, pentru Paºte, din
luna februarie. Au fost fãcute
rezervãri la pensiunile din Tismana, Baia de Fier, Polovragi,
Peºtiºani, dar ºi pentru vile din
Cãlimãneºti-Cãciulata sau
Voineasa. Tarifele sunt comparabile cu cele de anul trecut. Spre exemplu, în Gorj,
la Tismana, o noapte de cazare în camera dublã nu sare
de 180 de lei, cu trei mese
incluse. Cine nu vrea sã mãnânce plãteºte, pentru aceeaºi
camerã dublã, tariful de 100
de lei. Ca în fiecare an, nu lipsesc surprizele. De la meniu
pânã la excursii în apropierea locului de cazare, toate
acestea sunt incluse în tariful
achitat. Cât priveºte numãrul
clienþilor care au optat pentru tot ceea ce înseamnã tradiþional, putem spune cã se
pãstreazã cam la acelaºi nivel cu cel de anul trecut”, a
spus reprezentanta unei agenþii de turism din Craiova. Din
experienþa celor mai multe
firme de profil, zona mãnãstirilor va fi aglomeratã. Vorbim aici în special de Lainici,
Tismana ºi Cozia.

„Nu mai vrem
zãpadã de Paºte”
Este posibil ca turiºtii care
vor ajunge în Rânca sã aibã
parte de ninsori. Autoritãþile
spun cã sunt pregãtite în acest
sens, mai ales cã în zonã vor
fi foarte multe persoane.
Ceea ce-i pune pe gânduri pe
cabanieri este cã turiºtii ar
putea renunþa la rezervãri, aºa
cum s-a mai întâmplat, ninsorile abundente fiind cauza
www.indiscret.ro

Bulgaria,
concurent direct
al litoralului
românesc

situaþiilor de acest fel. „Am
avut, în 2015, zãpadã mai multã ca la Crãciun. Nu prea ne
dorim acest lucru pentru cã oamenii se tem sã mai vinã. Au
renunþat atunci cam 30% dintre
ei. Turiºtii vor soare, cautã o altã
atmosferã. Cei de la drumuri ne
dau asigurãri cã sunt în stare sã
acþioneze ºi sperãm sã se þinã
de cuvânt. Sã nu fim nevoiþi sã
stãm cu clienþii în telefon sã oferim explicaþii ºi automat sã fim
puºi în situaþii limitã. Sunt ºi
oameni care s-ar bucura de
schiuri, dar majoritatea cautã
altceva de Paºte, de aceea nu
mai vrem zãpadã”, a precizat un
cabanier din Rânca.

doar în numãrul de kilometri
distanþã, ci în tariful plãtit pentru un astfel de sejur. „În medie, un sejur pentru o vacanþã
tradiþionalã în Bucovina, de
exemplu, sau în Mãrginimea

Sibiului, ajunge la 300 de
euro, incluzând trei zile cu
douã nopþi cazare la pensiuni
de trei sau patru margarete.
Sunt ºi cele trei mese incluse
ºi mici surprize. La unitãþile de

ªi pentru cã minivacanþa
de 1 Mai trebuie respectatã
aºa cum se cuvine, doljenii
ºi-au fãcut deja planurile.
Anul acesta, staþiunile din
Bulgaria, le-au fãcut cu
ochiul doljenilor, aceºtia
plãtind pentru un sejur de
trei zile, cu douã nopþi cazare ºi toate cele trei mese
incluse, între 200 ºi 300 de
euro/persoanã. De asemenea, litoralul românesc se
situeazã la loc de cinste,
aici tarifele pornind de la 80
de lei/noapte pentru o persoanã, la un hotel de douã
stele, ºi ajung la 250 de lei/
noaptea/persoanã la o unitate hotelierã de patru sau
cinci stele, condiþiile de cazare ºi masã stabilind valoarea pachetului turistic.

Bucovina, Bran,
Bãile Tuºnad
Nici destinaþiile aflate la sute
de kilometri distanþã nu o sã
ducã dorul doljenilor. Sunt
multe persoane care au optat
pentru Bucovina, Mãrginimea
Sibiului, pentru unitãþile agroturistice din Valea Prahovei,
Branul, Bãile Felix, Amara ºi
Bãile Tuºnad. Diferenþa dintre
ofertele din Gorj sau Vâlcea ºi
cele anterior amintite constã nu
5 - 11 aprilie 2017
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Cifrele
care dor

SPECIAL

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

D

mai cu seamã cele legate de
calitatea vieþii ºi de nivelul tot
mai precar de sãnãtate al doljenilor) care definesc o stare
de lucruri negativã, o fotografie socialã gravã a Doljului de
astãzi.
Nu scriu aceste rânduri pentru a arãta cu degetul spre cineva. Sunt acumulãri de neputinþe colective în mulþi ani la
rând ºi, sunt convins, de eforturi multe fãcute, dar care nu
au reuºit sã genereze acel declic de dezvoltare care sã readucã Doljul la nivelul pe care,
fãrã îndoialã, cã îl meritã.
Putea fi aceastã realitate ºi
mai tristã?! Putea fi aceastã
realitate mai puþin tristã?! Sunt
întrebãri la care rãspunsul îl
vor da probabil istoricii.
Am scris aceste rânduri
pentru a face un nou ºi necesar exerciþiu de conºtientizare a publicului. Ca parlamentar nou al Doljului, mã intereseazã tot ceea ce este legat
de viaþa publicã a acestei comunitãþi. De la patrimoniul
istoric (voi depune o interpelare în Parlament în aceste
zile pe tema Hanului Hurezmulþumesc Observatorului
Urban al Olteniei pentru memoriul adresat) ºi investiþiile
în economia localã pânã la
problemele legate de deºertificarea din sudul judeþului ºi
de poluare.
Cred cã dacã toþi, decidenþi
ºi cetãþeni deopotrivã, vom
avea în minte aceste cifre, zi
de zi, vom gãsi acele energii
reunite care sã ne determine la
un efort individual ºi colectiv
pentru a schimba în bine
aceastã realitate.

de Octavia Hantea

C

ei mai inventivi dintre producãtorii de
lubeniþe din Dãbuleni îºi fac publicã îndeletnicirea lor, pe paginile de socializare. Au învãþat deja cã
reclama este manã cereascã
pentru negoþ, aºa cã aceºtia
îºi þin la curent clienþii cu etapele pe care le parcurge obþinerea lubeniþei sau a pepenului galben. Fotografii multe ºi
explicaþii la fiecare în parte,
aºa aflã omul cum stã treaba
cu plantarea ºi întreþinerea
lubeniþelor de Dãbuleni.

Trei variante
de lucru, pepenii
suspendaþi
ultima fiþã

Publicitate

acã judeþul Dolj ar fi
scos din calcul, media
naþionalã a PIB-ului
pe cap de locuitor în România
ar creºte.
Departe de a fi doar un exerciþiu de ”imaginaþie economicã”, aceastã frazã exprimã o
realitate statisticã crudã, rece,
de nedorit ºi care trebuie
schimbatã.
Ea este sinteza unor parametri care vorbesc despre rãmânerea în urmã a acestui judeþ
nu doar între marile judeþe ale
þãrii, dar ºi în comparaþie cu judeþe mijlocii ca populaþie.
Avem, între judeþele mari ale
României, cel mai mic numãr
de salariaþi (cca 120.000) ºi cel
mai mic numãr de întreprinderi
active (cca 12.000). Suntem
judeþul cu cel mai mare numãr
de ºomeri (25.869) din þarã ºi
cel mai mare în mediul rural,
având comunele Vela, Negoi,
Rojiºte, Catane cu 30-40% ratã
a ºomajului.
Avem cel mai mic salariu
mediu net lunar (cca 1.800 lei)
ºi cea mai micã duratã medie a
vieþii (74,1 ani). Suntem printre judeþele cu cei mai mulþi
salariaþi aflaþi în risc accentuat
de sãrãcie.
Craiova este între primele
patru municipii din care se
pleacã, iar Doljul în top 5 al
judeþelor în care oamenii preferã sã se mute de la oraº în
mediul rural.
În pofida unor creºteri uºoare ale PIB-ului/ locuitor în ultimii ani, Doljul este pe penultimul loc între marile judeþe
depãºind cu puþin Iaºiul.
Sunt doar câteva cifre reunite (mai sunt ºi multe altele
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Faptul cã pepenii de Dãbuleni sunt mândria
oltenilor este cunoscut deja. În aceastã perioadã, oamenii din aceastã localitate muncesc de
zor, startul sezonului de plantare a lubeniþelor
fiind dat de mai bine de o sãptãmânã. Cu grijã
ºi nãdejde cã anul va fi unul bun, producãtorii
de pepeni stau mai toatã ziua în solarii pentru a
se asigura cã plantele iau calea cea bunã. Unii
au optat pentru lubeniþe altoite, alþii le preferã
pe cele obiºnuite sau pe cele suspendate ºi
sunt convinºi cã, dacã recolta va fi bogatã, ºi
profitul va fi unul pe mãsurã. Legat de preþuri,
aceºtia nu estimeazã nicio creºtere, cel mai
probabil vom plãti pentru un kilogram de pepene roºu, în plin sezon, acelaºi leu de anul
trecut.

„Pentru un hectar
de teren bagi cam
3.000-3.500 de euro”
Legat de profitabilitatea
acestei îndeletniciri, oamenii se
declarã mulþumiþi. Cei care

spun cã nu le este bine, nu vor
sã recunoascã realitatea, aceasta este concluzia unuia dintre
producãtorii de lubeniþe din
Dãbuleni. Nea Costicã face
acest lucru de când se ºtie ºi
acum întreaga familie, inclusiv

Astfel, în aceastã perioadã
mai toatã suflarea din oraºul
doljean se ocupã cu plantarea pepenilor la câmp. Dupã
ce au stat o bunã perioadã în
solarii, micile plante au ieºit
acum în bãtaia soarelui, dar
nu oricum, ci respectând anumite reguli. Terenul deja a
fost pregãtit, arãturile ºi erbicidarea asigurând acum o
bunã dezvoltare a plantei.
Rãsadurile au ajuns deja la
locurile stabilite, foliile de
protecþie ºi sistemul de irigare fiind foarte importante de
acum încolo. Urmeazã întreþinerea ºi asigurarea cã la
sfârºitul lui iunie, începutul
lui iulie, vor apãrea primii
pepeni în pieþe. Sunt producãtori care au ales ºi varianta
pepenilor suspendaþi. Aceste
culturi impun o muncã mai
migãloasã, dar oferã ºi avantaje mai mari, printre care o
mai bunã expunere la soare,
maturare mai rapidã, o bunã
aerisire ºi evitarea contactului cu solul, împiedicând astfel o posibilã putrezire.
www.indiscret.ro
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Forfotã mare
pe câmpurile
din Dãbuleni:
producãtorii
au dat startul
plantãrii
de lubeniþe
nepoþii, a fost antrenatã în
aceastã direcþie. „Pentru un
hectar de teren, de exemplu,
bagi cam 3.000-3.500 de euro,
în funcþie de costuri. Producem, dupã un hectar, cam 43 de
tone de lubeniþã, dacã anul este
unul bun. Conteazã extraordinar de mult condiþiile meteo.
Eu am pus ºi seminþe, dar am
cumpãrat ºi direct rãsaduri.
Sunt avantaje ºi dezavantaje în
ambele cazuri, dar sunt date
tehnice ºi prefer sã nu intru în
amãnunte. Munca noastrã nu se
mai pune. Ne trezim la cinci ºi
intrãm noaptea în casã. Mai
mergem sã vedem ºi cum stau
culturile noaptea, mai ales când
apar ºi ºtiþi ºi dumneavostrã cã
se furã foarte mult”, a explicat
nea Costicã.

Împãrþiþi între
pieþele din
Bucureºti ºi Craiova
Foarte mulþi dintre producãtorii de lubeniþã din Dãbuleni
iau drumul pieþelor din capitalã. O fac pentru cã acolo preþul pentru kilogramul de pepene este mai mare ºi astfel profitul îi mulþumeºte mai mult.
Dezavantajul este cã vreme de
aproape patru luni îºi petrec
nopþile în piaþã, pe paturi impovizate direct lângã grãmezile de pepeni. Acolo mãnâncã,

www.indiscret.ro

îºi fac duº la bãile publice, se
împrietenesc cu precupeþi veniþi din toate colþurile þãrii ºi
aproape cã nici nu mai conteazã cã e sâmbãtã, duminicã sau
luni. Nu au nicio zi liberã, cãci
vorba ‘ceea: nu se ºtie când
apare clientul! „Preþul mediu
pentru un kilogram de lubeniþã va fi ºi în acest an, undeva
la 70 de bani. Spun asta pen-

tru cã mai vindem ºi cu ridicata ºi atunci preþul este mai
mic. Deci, la un hectar, una
peste alta, scoþi cam 6.500 de
euro, într-un an bun. Noi mergem ºi la Bucureºti, în piaþã.
Deja am stabilit locurile acolo, cã e cu tragere la sorþi ºi
am obþinut o masã bunicicã.
Acolo faci treabã. Într-o zi
foarte bunã poþi lua ºi 5.000-

SPECIAL

6.000 de lei. Sub 3.000 de lei
nu ai voie sã faci. La Craiova,
merg fata ºi ginerele, acolo în
Craioviþa. Aici facem cam
2.000 de lei pe zi. Una peste
alta, suntem mulþumiþi. Iar
cine spune cã nu, acela minte.
Când nu curge, picã ºi invers.
Sã renunþe la activitate acela
care este nemulþumit”, spune,
râzând, doljeanul.

„Mare brânzã ºi
cu OSIM-ul ãsta.
Praf în ochii, aia e”
În oraºul Dãbuleni se cultivã, anual, aproximativ
1.200 de hectare cu lubeniþã. Deºi pepenele de Dãbuleni a fost înregistrat la
OSIM din anul 2010, agricultorii susþin cã acest lucru
nu îi ajutã foarte mult, o
mare problemã a lor fiind
faptul cã autoritãþile nu îi
ajutã ca pepenii sã ajungã ºi
în marile magazine. „Mare
brânzã ºi cu OSIM-ul ãsta.
Praf în ochii, aia e. Tot noi
ne descurcãm cum putem.
Statul nu ne-a subvenþionat
nicã mãcar apa. Peste tot ne
laudã cã Dãbuleni în sus,
Dãbuleni în jos, dar aceste
laude nu þin de foame. Vrem
implicare efectivã, ne dorim
ºi noi sã fim susþinuþi. Când
or veni timpurile alea sã vedem pepeni de-ai noºtri în
supermarketuri? Stãm ºi ne
þigãnim cu samsarii, în sensul cã ei ar lua pe preþuri de
nimic, noi þinem la preþ ca
mãcar sã scoatem ce am bãgat. Voiau, de exemplu, vara
trecutã, sã-mi dea unii un
ban pe kilogram. Este inuman, dar nimeni din rândul
autoritãþilor nu se implicã”,
a conchis nea Costicã.
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Genoiu a pus
bani deoparte
pentru alegeri

ADMINISTRAÞIE

Grindeanu ºi Tãriceanu,
declaraþii optimiste
despre autostrada
Sibiu – Piteºti

P

remierul Sorin Grindeanu i-a asigurat,
marþi, pe reprezentanþii companiei Renault, dupã o
vizitã la Centrul Tehnic de la
Titu, cã infrastructura, mai ales
tronsonul Sibiu – Piteºti, reprezintã una dintre prioritãþile Guvernului.
„Am avut discuþii aplicate
cu reprezentanþii Renault. (…)
Nu sunt primul, dar sper sã fiu
ultimul cu care sã se discute
despre infrastructurã. Se discutã din 2007 de acest lucru aici.
Cred cã e timpul sã uitãm de
vorbe, sã trecem la fapte. I-am
asigurat pe reprezentanþii Renault cã infrastructura, mai ales
tronsonul Sibiu - Piteºti, e una
dintre prioritãþile noastre”, a
spus Grindeanu. În ceea ce priveºte dezvoltarea infrastructurii, acesta a arãtat cã îºi doreºte ca ritmul sã fie “cu totul ºi
cu totul altul”. “E vremea sã
terminãm cu vorbele, mai ales
din punct de vedere al infrastructurii, ºi sã se vadã lucruri.
Avem bani, sunt bani europeni
pe care pânã în acest moment
România nu a ºtiut sã-i cheltuie. Aici cred cã e o vinã a tuturor guvernelor din trecut. Nu

vreau ca Guvernul pe care îl
conduc sã se înscrie în aceastã
listã”, a susþinut Sorin Grindeanu. ªi preºedintele Senatului, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
a declarat, în timpul aceleiaºi
vizite, cã Guvernul nu ar trebui sã renunþe la autostrada de
la Piteºti la Sibiu, deoarece
este un proiect esenþial. “Sunt
proiecte de infrastructurã care
au trebuit realizate, nu suficiente, dupã gustul ºi dupã
dorinþa mea. Existã o anumitã
lentoare a administraþiei. (...)
Mi se pare cã un proiect esenþial la care Guvernul nu ar trebui sã renunþe sub nicio formã
este autostrada de la Piteºti la
Sibiu, pentru cã mai departe
proiectul este în desfãºurare, în
derulare. Mi se pare esenþial
pentru reuºita proiectului (Dacia - Renault, n.r.) ºi pentru
menþinerea competitivitãþii
produsului’’, a precizat preºedintele Senatului, potrivit
Agerpres.
Marþi, la Centrul de la Titu,
a avut loc un eveniment aniversar prin care s-au marcat 15
ani de la privatizarea uzinei româneºti de autoturisme Dacia.
(D.I.)

Municipalitatea craioveanã ºi-a rezervat bani în
bugetul pe anul acesta pentru alegerea primarului. Deºi data alegerilor nu a fost stabilitã pânã
la ora asta, iar candidaþii la funcþia de primar, cu
o singurã excepþie, nici atât, edilii au pus deoparte sumele necesare pentru derularea scrutinului încã din luna ianuarie. De atunci dateazã
documentul justificativ pentru cheltuielile ocazionate de organizarea alegerilor locale parþiale
în municipiul reºedinþã de judeþ, suma fiind
aprobatã sãptãmâna trecutã, când a trecut prin
consiliul local bugetul pe 2017.
de Nicuºor Fota

N

ota de fundamentare
„privind alocarea de la
bugetul local a sumelor
necesare pentru organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor pentru
primarul municipiului Craiova”, întocmitã de Serviciul administraþie publicã localã al Primãriei Craiova, este datatã 11
ianuarie 2017, fiind întocmitã,
deci, la fix o sãptãmânã dupã
demisia din fruntea primãriei a
Liei Olguþa Vasilescu, subsecvent dobândirii demnitãþii de
ministru în Guvernul Grindeanu. Consiliul Local Municipal
a luat act de demisia ediluluiºef prin hotãrârea nr.1/ 2017, de
aici pornind procedurile administrative ce ar urma sã culmineze cu noul scrutin pentru desemnarea primarului Craiovei.
„Urmare a acestui fapt, secretarul municipiului Craiova a
înaintat Instituþiei Prefectului
judeþului Dolj documentaþia
prevãzutã de legea privind Statutul Aleºilor Locali în vederea

emiterii ordinului prin care sã
se constate încetarea de drept a
mandatului. Pe baza ordinului
emis, Ministerul Administraþiei
ºi Internelor va propune Guvernului stabilirea datei alegerilor
pentru un nou primar al municipiului Craiova”, se aratã în
nota de fundamentare.

„Taxa de primar” –
un miliard de lei
vechi
Suma propusã de serviciul
din aparatul primãriei ºi adoptatã prin votul aleºilor locali este
de 100.000 de lei (un miliard de
lei vechi). La atât s-ar cifra,
potrivit estimãrilor funcþionarilor municipali, efortul financiar
al comunitãþii locale pentru desemnarea unui nou primar.
Suma ar trebui sã acopere cheltuiele care revin, potrivit legii,
administraþiei locale pentru: întocmirea ºi tipãrirea listelor
electorale permanente ºi a listelor electorale complementare
ºi a copiilor dupã acestea, con-

fecþionarea tipizatelor listelor
electorale suplimentare ºi a extraselor de pe listele electorale
permanente, urnele de vot, urnele speciale ºi cabinele de vot,
informarea alegãtorilor privind
delimitarea secþiilor de votare,
asigurarea locurilor speciale de
afiºaf ºi amplasarea panourilor,
dotarea ºi funcþionarea sediului
biroului de circumscripþie municipalã ºi a celor 173 de secþii
de votare de pe raza municipiului Craiova, achiziþionarea tuºierelor, a tuºului ºi a altor materiale necesare votãrii.
Listei de cheltuieli de mai
sus, suportate de municipalitatea craioveanã, i se mai adaugã
ºi sumele necesare tipãririi buletinelor de vot, precum ºi cele
necesare pentru plata indemnizaþiilor pentru membrii biroului electoral de circumscripþie ºi
a birourilor electorale ale secþiilor de votare, între 1.200 ºi
1.600 de persoane, bani care vor
fi decontaþi, probabil, de bugetul de stat.

Decizii la cel mai important eveniment anual al cercetaºilor din România

Grupul de Iniþiativã ”Radu de la Afumaþi” a devenit Centru Local cercetãºesc
n acest week-end, a avut
loc în localitatea Cristian,
din judeþul Braºov, cel mai
important eveniment anual al
cercetaºilor din întreaga þarã:
Adunarea Generalã a ONCR.
La acest eveniment a fost prezent ºi Grupul de Iniþiativã
“Radu de la Afumaþi” Râmnicu
Vâlcea, cu un scop foarte bine
definit: trecerea la statutul de
Centru Local. Reprezentanþii
grupului, consilierul ºcolar Ovidiu Popa ºi locotenent-colonelul Iulian Truºcã, au reuºit sã

Î
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convingã membrii Adunãrii
Generale sã voteze favorabil
transformarea Grupului de Iniþiativã în Centru Local. Astfel,
la încheierea primei zile de lucru, acest fapt a devenit o realitate.
Noul Centru Local mulþumeºte tuturor celor care au fost implicaþi ºi i-au susþinut ca Grupul de Iniþiativã sã devina Centru Local! De asemenea, promit
cã, chiar dacã ºi-au schimbat
statutul, vor rãmâne la fel de
serioºi, de implicaþi ºi dedicaþi

activitãþilor cercetãºeºti. Ei ºiau propus în ce priveºte Centrul Local „Radu de la Afumaþi”, ca acesta sã devinã un pol
de referinþã al cercetãºiei româneºti. Rãmas bun, Grupul de
Iniþiativã „Radu de la Afumaþi”,
bun venit Centrul Local „Radu
de la Afumaþi”!
Felicitãri tuturor celor implicaþi!
Organizaþia Naþionalã
“Cercetaºii României”
Centrul Local “Radu de la
Afumaþi” Râmnicu Vâlcea
www.indiscret.ro

Profesorii dau din colþ 11
în colþ dupã ce elevii au
fãcut-o de oaie la simulãri
ACTUALITATE

Elevii de liceu ºi cei de clasa a VIII-a, care au
susþinut probele de simulare ale examenelor
din varã, vor intra într-o perioadã de pregãtiri
intense. Aceasta este decizia cadrelor didactice
dupã ce au fãcut o primã analizã a notelor
obþinute. Doljul nu se poate lãuda cu rezultate
extraordinare, puþin peste jumãtate dintre elevi
trecând de râvnitul prag - nota cinci. Medii de
zece au fost doar douã, ºi asta la gimnaziu,
liceenii dovedind încã o datã cã sunt preocupaþi
cu multe alte activitãþi de sezon. Cert este cã
dupã un studiu mult mai atent al situaþiei de
fapt, profesorii urmeazã sã stabileascã un
calendar al pregãtirilor suplimentare.
de Octavia Hantea

R

ezultate slabe, dar ceva
mai bune comparativ
cu cele de anul trecut!
Aºa se pot caracteriza notele
obþinute de elevii clasei a VIIIa ºi de liceenii care au trecut prin
simularea examenelor naþionale. Un final mai bun l-au avut
elevii de gimnaziu, cei din clasele a XI-a ºi a XII-a înregistrând rezultate mai slabe. Referitor la lucrãrile adolescenþilor
din clasele a VIII-a, 52,26% au
trecut pragul notei cinci, dintre
cei aproximativ 5.000 de candidaþi doar doi obþinând medii
de zece. Pe discipline, potrivit
statisticii Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, doar 43 de elevi
au luat zece la matematicã, iar
la limba ºi literatura românã au
fost 20 de note de zece.

tele, fie cã îi pun sã prãºeascã
sau sã facã plantãri specifice
acestei perioade, copiii de la þarã
muncesc. Or, dupã câteva ore de
stat în grãdinã sau pe câmp, este
clar cã nu mai au chef de teme.
Cum sã îþi faci teme sau sã înveþi seara, dupã ora 21.00? Este
imposibil ºi cel mai greu este cã,
deºi am stat de vorbã cu pãrinþii, în speranþa cã vor conºtientiza într-un final cât de important este ca un copil sã înveþe,
ei fac tot ce ºtiu. Nu vom reuºi
niciodatã sã îi convingem”, a
explicat un cadru didactic care
predã într-un sat din Dolj.

Liceeni fãrã chef
de studiu
La rândul lor, liceenii doljeni
se pot lãuda cu un procent de
promovabilitate de doar
40,56%, la clasa a XII-a, ºi de
33,24% la clasa a XI-a. Situaþia
este îngrijorãtoare, susþin voci
din învãþãmânt, semn cã trebuie luatã o decizie în acest sens.
Media 10 nu încape în discuþie,
dar au mai fost ºi cazuri de note
maxime pe discipline (matematicã - 20, la biologie - 14, la limba ºi literatura românã - 10 ºi la
chimie - 3).

Consilierii ºcolari,
statistici ºi
contabilizãri de date
În ceea ce-i priveºte pe liceeni, aici sunt mai multe situaþii.
Sunt cei din mediul rural care
ºi ei la rândul lor muncesc cot
la cot cu pãrinþii. Mai sunt cei
din mediul rural. Veniþi la liceele din oraº, neavând cine sã le
controleze activitãþile, ei îºi planificã timpul dupã bunul plac ºi
potrivit intereselor anturajului
din care fac parte. ªi mai sunt

cei care locuiesc în oraºe, dar
au alte preocupãri ºi pe care, din
pãcate, pãrinþii i-au scãpat din
mânã. Toate acestea rezultã din
catalogãrile consilierilor ºcolari, al cãror rol sincer îl înþelegem ºi nu prea. Cã fac statistici,
este clar acest lucru. Cã îºi contabilizeazã cazurile problemã, ºi
acest lucru reiese din raportãrile lor. Lipsesc însã efectele
muncii lor, deºi aceste cabinete
funcþioneazã de ceva vreme în
ºcolile ºi liceele din judeþ.

Capitolul „o sã...”
Ca de obicei, aºa cum ne-am
obiºnuit în ultimii ani, dupã astfel de examene, fie ele chiar ºi
în etapa simulãrii, cadrele didactice aduc în atenþie aceeaºi
idee: „trebuie fãcut ceva. Trebuie gãsite soluþii... trebuie...
trebuie...” Or, dacã în patru ani
de zile copilul sau tânãrul în
cauzã nu a fost dezmorþit din
starea lui de confort, ce mãsuri
minune pot fi luate în douã luni
de zile? Vor face, probabil, aºa
cum au luat în calcul, o serie de
pregãtiri suplimentare. Îºi vor
chema elevii la ºcoalã peste program, doar-doar vor recupera în

douã luni ce n-au reuºit sã asimileze în patru ani de studiu.
Dar nu acum... cã urmeazã sãrbãtorile pascale ºi nu prea are
nimeni chef de calcule matematice sau de comentarii pe text,
dupã caz. Aºa cã din cele douã
luni mai rãmân vreo patru sãptãmâni la dispoziþie ºi uite-aºa,
în varã, rezultatele se vor învârti
tot în jurul acestor procente. ªi
nu, nu doar cadrele didactice
vor purta vinã pentru aceste situaþii. Este clar cã ºi elevii sunt
greu sau poate imposibil de controlat, dar atunci care mai este
rolul sistemului de învãþãmânt.
Tot auzim de mãsuri ce vor fi
luate, de lucruri care musai trebuie fãcute pentru a schimba
actuala situaþie. Întrebarea este
ce fel de mãsuri, care sunt acele lucruri ºi cine este responsabil cu aceste schimbãri? Rãmâne de vãzut care va fi efectul
acestor pregãtiri suplimentare,
câþi elevi vor participa ºi cu ce
idei, mãsuri sau cu orice altã
formã de lucru vin dascãlii pentru a se îmbunãtãþi procentul de
promovabilitate. În rest, program lejer la clasã, cã, deh, vine
vacanþa!

Plantãri de sezon,
munca la câmp
ºi apoi temele
În mediul rural, marea problemã a majoritãþii elevilor este cã
munca din gospodãrie ºi chiar
cea de la câmp le ocupã timpul.
O spun tot mai mulþi profesori
ºi consilieri ºcolari. Pãrinþii au
situaþii de trai la limita de jos,
fapt pentru care toatã familia
munceºte. Dacã în iarnã copiii
au mai mult timp pentru carte,
observându-se acest lucru în
notele din catalog, din primãvarã lucrurile se schimbã în rãu.
„Nu generalizãm, dar avem familii pentru care ºcoala este un
motiv de stres. Pãrinþii vin la
ºedinþe ºi spun cã dacã nu sunt
ajutaþi de copii nu au cum sã se
descurce. Fie cã îi trimit cu viwww.indiscret.ro
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Arhiepiscopia Râmnicului
organizeazã examen de
selecþionare pentru
transferarea preoþilor la
parohiile din mediul urban

U

1. Memoriu asupra activitãþii
pastorale, misionare ºi gospodãreºti, desfãºurate în ultimii cinci
ani, avizat de protopop ºi aprobat de Chiriarhul locului, care
apoi va fi prezentat oral ºi în faþa
comisiei ºi notat de aceasta;
2. O probã scrisã cu subiect
stabilit de comisie, din domeniul Teologiei dogmatice, al
Teologiei morale, al Teologiei
pastorale, al Îndrumãrilor misionare ºi al Dreptului canonic
ortodox, administraþiei ºi legislaþiei bisericeºti, care sã facã
dovada cunoºtinþelor candidatului în probleme actuale de
pastoraþie;
3. O probã oralã de predicã ºi
catehezã (30-45 minute);
4. O probã de slujire în bisericã.
Media generalã de promovare a examenului este de minimum 8,51 ºi este calculatã din
media celor patru probe.
Actele necesare pentru înscrierea la examenul de selecþionare a preoþilor pentru transferarea la parohiile din mediul
urban ºi Metodologia examenului de selecþionare a preoþilor
pentru transferarea la parohiile din mediul urban sunt prezentate în documentele ataºate
mai jos.

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.

Publicitate

rmare hotãrârii Permanenþei Consiliului
Eparhial, Arhiepiscopia
Râmnicului organizeazã, în zilele de 9, 10 ºi 11 mai, Examenul de selecþionare pentru transferarea preoþilor la parohiile din
mediul urban.
Examenul este organizat în
conformitate cu prevederile Ghidului privind numirea ºi transferarea clerului la parohii, aprobat prin hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 5504 din 23 iulie 2011.
Condiþiile necesare în vederea înscrierii sunt:
1. Calificativul Foarte Bine
(nota 8,51- 9,50) sau Excepþional (nota 9,50 - 10.00), rezultat
din media de absolvire a studiilor (ultima ºcoalã absolvitã),
media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul
II sau gradul I) ºi media notãrilor administrative pe ultimii 5
ani; toate mediile sunt adunate
ºi împãrþite la 3;
2. Cinci ani vechime în preoþie;
3. Lipsa impedimentelor canonice ºi a sancþiunilor disciplinare în ultimii cinci ani.
Examenul de selecþionare
constã din:
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Împrumuturi sau 13
solicitãri pentru
plata în rate a
analizelor medicale

ACTUALITATE

Teoretic ºi conform raportãrilor Casei de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, doljenii nu o duc deloc
rãu când vine vorba despre decontarea analizelor medicale. Practic, cei care au nevoie de un
asemenea serviciu continuã sã se înhame la o
adevãratã luptã pentru a prinde un loc disponibil în acest sens. Laboratoarele din Craiova au
plafon limitat, iar cei care nu sunt pe fazã sã
ºtie în ce zi din lunã pot suna pentru programare, pot reveni pentru analize abia luna viitoare.
Dacã situaþia ºi starea de sãnãtate îi obligã,
pacienþii sunt obligaþi sã scoatã bani din buzunar, caz în care nu mai este nevoie de nicio
programare. În raportãri ºi statistici totul este
roz, motiv pentru care lucrurile vor continua ca
ºi pânã acum: teoretic stãm bine la capitolul
analize decontate, practic de acest serviciu
beneficiazã doar cine poate.
de Octavia Hantea

F

orfotã mare la început de
lunã, în mai toate laboratoarele de analize medicale din Craiova! Se întâmplã
acest lucru pentru cã analize
decontate se fac doar în primele trei-patru zile din lunã ºi doar
dacã pacientul a avut grijã sã îºi
facã o programare cu o lunã înainte. De exemplu, de azi înainte, pentru luna aprilie, doljenii
care au nevoie de un astfel de

serviciu, nu mai au cum sã îºi
fac analize decontate.

Plafon foarte mic,
comparativ cu
nevoile pacientului
Plafonul aferent lunii în curs
s-a epuizat, singura ºansã fiind
o programare pentru luna mai.
Dar nici acest procedeu nu este
unul simplu. Pacienþii trebuie sã
ºtie cã laboratoarele ºi-au stabilit anumite zile din lunã când

pacienþii pot suna sau se pot
deplasa personal pentru a-ºi
face programare în vederea
efectuãrii gratuite a analizelor
de care au nevoie. Se întâmplã
acest lucru întrucât plafonul lunar alocat acestui tip de serviciu medical se epuizeazã în câteva zile. Abia dupã ce prinde
un loc în acest sens, pacientul
revine la medicul de familie
pentru a-i elibera bilet de trimitere. Dar nu oricând, pentru cã
trebuie sã se prezinte la un laborator de analize medicale în
termen de 10 zile de la data prescrierii biletului.

Zile ºi interval orar
stabilite
cu exactitate
Încercãrile noastre de a vorbi
cu reprezentanþii laboratoarele
medicale din Craiova confirmã
exact problema semnalatã de
doljeni. Unde nu mai sunt locuri, întrucât plafonul a fost
depãºit, se recomandã sã se revinã cu un nou apel... luna viitoare. Unde nu am nimerit ziua
ºi intervalul orar când se fac
programãri, ni s-a specificat
când sã revenim cu telefonul.

„Am fãcut deja programãrile
pentru aprilie în data de 15 martie a.c. ºi nu mai avem plafon.
Reveniþi cu un telefon pentru un
loc în mai. Þinând cont cã 15
aprilie picã sâmbãtã, înainte de
Paºte, sã sunaþi pe 14 aprilie”, a
fost rãspunsul unuia dintre laboratoarele craiovene.

„Ne mai întreabã
dacã pot achita
în tranºe, ceea ce
Portiþa cãtre Spitalul la noi nu se poate”
Constrânºi de situaþie, doljeJudeþean Craiova
nii îºi verificã starea de sãnãO variantã ceva mai bunã
pentru doljenii care nu îºi permit sã plãteascã analizele medicale este laboratorul Spitalului Judeþean de Urgenþã Craiova. Aici, fie ai noroc sã prinzi
plafon mai toatã luna, întrucât
se terminã în ultima sãptãmânã,
fie medicul îþi face internare de
o zi ºi astfel situaþia se rezolvã
mai uºor. Cei care nu se interneazã trebuie sã vinã cu biletul
de trimitere ºi cardul de sãnãtate ºi sã facã înainte o programare. Totodatã, doljenii mai au
varianta spitalizãrilor de zi sau
continue, efectuate în oricare
din unitãþile sanitare cu paturi
din judeþ, doar dacã medicul
considerã cã este absolut necesar acest lucru. „Înveþi sã te descurci cum poþi. Trebuie neapãrat sã fac niºte analize care costã peste 1.200 de lei, plus cã mai
trebuie ºi un tomograf. Eu sunt
pensionar ºi am aproape 1.000
de lei. Noroc cã am vorbit cu o
nepoatã ºi merg sã mã internez,
o zi, douã, sã vãd ce rezolv.
Dacã nu ai vreo pilã ceva, mori
cu zile”, a povestit un pacient
aflat pe holurile spitalului craiovean.

„În douã ore putem
termina plafonul”
Lucrurile s-au complicat mai
mult din punct de vedere al decontãrii analizelor medicale,
dupã ce numãrul acestor unitãþi
a înregistrat o creºtere. În utlimii doi ani, la aproape fiecare
colþ de stradã a rãsãrit câte un
laborator, suma de la CAS Dolj
împãrþindu-se între acestea,
www.indiscret.ro

ceea ce duce la plafon mai mic
pentru fiecare în parte. „Când
eram mai puþine laboratoare,
fãceam ºi atunci programãri, dar
nu era nebunia de azi. În douã
ore putem termina plafonul.
Aici s-a ajuns. Sunt multe laboratoare ºi de aceea a scãzut ºi
suma pentru fiecare unitate.
Autoritãþile ar trebui sã îºi dea
seama cam câte analize sunt
necesare pentru judeþ, în funcþie de experienþa de pânã acum,
ºi sã cearã o mãrire a plafonului pentru acest serviciu”, a explicat reprezentantul unui laborator medical din Craioviþa.

tate ºi contracost. Tarifele nu
sunt deloc mici, existând cazuri
când pacienþii se împrumutã sã
îºi facã un set de analize. „Oamenii vin, se intereseazã cât
costã ºi dacã sumele sar de
1.300 sau 1.500 de lei, în funcþie de complexitate, revin dupã
ce se împrumutã. Am avut pensionari care au luat din C.A.R.uri sau salariaþi care au fãcut
împrumuri din acelea la tot felul de firme din domeniu. Ne
mai întreabã dacã pot achita în
tranºe, ceea ce la noi nu se poate”, a completat asistentul medical.

Atenþie la data
prescrierii biletului
de trimitere!
Normele de aplicare a Contractului-cadru prevãd un anumit termen de valabilitate pentru biletele de trimitere la investigaþii paraclinice (analize
de laborator, ecografii, radiografii), termen care variazã în
funcþie de boalã. Pentru diabet
ºi afecþiunile oncologice valabilitatea biletului este de 90 de
zile calendaristice de la emiterea lui. Cei care suferã de alte
boli cronice pot utiliza biletul
în intervalul de timp de 60 de
zile. Pentru restul afecþiunilor,
termenul de valabilitate este de
30 de zile. Dar tot normele
spun cã, dupã ce a primit biletul, pacientul este obligat sã se
prezinte cu el la unul din laboratoare în termen de 10 zile de
la data prescrierii, pentru a nuºi pierde valabilitatea.
5 - 11 aprilie 2017
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Aleºii slãtineni au
votat cu ceva timp în
urmã, în ºedinþã
extraordinarã, studiul de fezabilitate
pentru un viitor sediu
al Primãriei Slatina.
Investiþia se va ridica
la 5 milioane de euro
ºi se doreºte a fi
construitã prin PNDL.
Edilul Emil Moþ a
depus proiectul în
ultima zi în care se
mai puteau depune
proiectele în vederea
finanþãrii.

,,casã nouã” de
milioane de euro

de Mihaela Bobaru

Primãrie cu etaj ºi
mulþi metri pãtraþi

C

onsilierii slãtineni au
aprobat proiectul
„Studiul de fezabilitate/Documentaþie de aprobare a
Lucrãrilor de Intervenþie, dar
ºi indicatorii tehnico-economici pentru investiþia «Modernizare ºi extindere sediu administrativ Primãria Municipiului Slatina, strada Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, municipiul
Slatina, judeþul Olt»“. Executivul slãtinean a ales sã depunã la Ministerul Dezvoltãrii,
chiar în ultima zi, proiectul
pentru a primi finanþare în cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL).
Proiectul presupune realizarea
unei clãdiri cu o suprafaþã de
1.820 mp, cu subsol, demisol,
parter ºi etaj. Noul sediu va fi
amplasat chiar în actuala curte
a primãriei, din strada Mihail

Kogãlniceanu, nr. 1., pe amplasamentul actualelor garaje ºi
magazii. Autoritãþile slãtinene
susþin cã nu se va renunþa la actualul sediu, o clãdire monument-istoric. Acesta urmeazã
sã-ºi pãstreze funcþia de „reper
arhitectural al zonei ºi ca element de reprezentare ºi de protocol al instituþiei administrative, dupã cum se menþioneazã în
expunerea de motive a proiectului. Conform aceluiaºi document, în noul sediu vor fi aduse
direcþiile ºi serviciile „exilate“
ce îºi desfãºoarã activitatea în
diverse puncte ale Slatinei.

Bufet pentru
angajaþi ºi 50 de
locuri de parcare
Valoarea totalã a investiþiei
se ridicã, potrivit proiectului
depus la Ministerul Dezvoltãrii ºi Fondurilor Europene, la
23.106.600 de lei cu TVA,
echivalentul a aproximativ
cinci milioane de euro. Din
aceºti bani, 18.057.925 reprezintã valoarea lucrãrilor de
construcþii-montaj care, conform proiectului, ar trebui realizate în decursul a 24 de luni.
Potrivit indicatorilor tehnici ai

investiþiei, aºa cum au fost prezentaþi în proiect, viitorul sediu al administraþiei slãtinene
va avea regimul de înãlþime DS
+P+E – clãdire existentã monument istoric ºi S+DS+P+E –
clãdire nou propusã. Zona va
fi sistematizatã pe vertical, fiind construite în jur o serie de
locuri de parcare ºi alei pietonale. Pentru parcare se va asigura un numãr de minimum
zece locuri pentru vizitatori ºi
de 40 de locuri pentru personal, pentru vizitatori asigurându-se la nivelul terenului, iar
pentru personal atât la nivelul
terenului, cât ºi în subsol, în
funcþie de soluþia adoptatã.
Noul sediu va avea o capacitate funcþionalã pentru un numãr
de birouri necesare activitãþii a
130-170 de persoane,birouri ce
vor fi configurate astfel încât
sã asigure o repartizare pe departamente cu birouri tip «open
space» ºi individuale pentru
ºefii de departamente ºi birouri
pentru aparatul de conducere.
Totodatã, se va asigura o salã
de consiliu cu o capacitate de
90-100 persoane, o zonã de bufet pentru angajaþi de 50 persoane ºi un spaþiu pentru relaþii cu publicul de minimum opt
birouri. Pentru a face funcþional spaþiul fãrã cheltuieli prea
mari cu utilitãþile, se vor implementa soluþii ºi tehnologii verzi
precum panouri solare, pompe
de cãldurã ºi alte asemenea.

„Am speranþe mari
cã vor fi aprobate“

Proiectul a fost depus spre
finanþare de Primãria Slatina
la Ministerul Dezvoltãrii, alãturi de alte douã proiecte de
anvergurã ce prevãd modernizarea ºi consolidarea variantei Oituz ºi construirea, la
Colegiul Naþional ,,Radu Greceanu” a unui corp nou de clãdire pe amplasamentul actualului corp cunoscut drept
„Bastilia“. Valoarea totalã a
celor trei proiecte se ridicã la
74 de milioane de lei, dupã
cum a preciziat primarul Emil
Moþ. El ºi-a a exprimat speranþa cã toate aceste proiecte
vor primi finanþarea. „În prezent, nu putem sã vorbim
efectiv de începerea vreunei
lucrãri, sã se înþeleagã foarte
clar. S-au aprobat studiile de
fezabilitate, indicatorii tehnico-economici. Nu e vorba de
începerea vreunei lucrãri mâine, peste douã luni sau peste
un an“, a spus primarul, menþionând însã cã, având în vedere ºi faptul cã judeþul Olt are
un secretar de stat în minister,
se sperã cã toate cele trei proiecte vor fi pe lista celor pentru care se alocã fonduri. Vã
daþi seama cã am speranþe
mari, normal cã am discutat“,
a precizat Emil Moþ, la întrebarea legatã de posibilul sprijin pe care ar putea sã-l primeascã din partea demnitarilor olteni.
„Lista proiectelor înaintate
de primarii din toatã þara, pentru care se va decide în cele
din urmã finanþarea, va fi
anunþatã cel mai probabil în
cursul acestei luni”, a mai
spus primarul Slatinei, Emil
Moþ. Atunci se va ºti ce proiecte vor fi demarate ºi când
vor putea fi gata.

Activitate intensã la Apavil Centru Vest
SC APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 20 – 24 martie 2017
o serie de activitãþi în întreaga
arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 2 avarii la reþeaua de apã pe Calea lui Traian
din oraºul Bãbeni ºi în comuna
Pãuºeºti.
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 ªirinea5 - 11 aprilie 2017

sa;
- s-au executat lucrãri de
schimbare piese defecte branºamente apã în satele Teiuºu ºi
Rãpãneºti din comuna Buneºti,
Buzdugan, Talvaci ºi Vãleni din
comuna Pãuºeºti, Guriºoara din
comuna Mihãeºti ºi pe strãzile
Tudor Vladimirescu, Pieþii,
Mãrãºti ºi Viorelelor din oraºul
Bãile Govora;
- s-a trecut la spãlarea reþelei
de apã potabilã din satul Rãpãneºti, comuna Buneºti;
- s-a igienizat ºi asigurat zona
de protecþie sanitarã la rezervorul de înmagazinare apã Palagine din oraºul Bãile Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã

funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (PãuºeºtiOtãsãu 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-au mutat materialele, sculele ºi uneltele formaþiei de intervenþie, de la vechiul sediu
situat pe strada Dragoº Vrânceanu, la noul sediu din cadrul staþiei de epurare ape uzate Bãbeni;
- s-au înlocuit robineþi 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

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior
+1 loc parcare + teren în
faþã (80 mp terasã) în
Rm. Vâlcea, pe B-dul
Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o
deschidere la strada
principalã, închis cu
tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri
precum încãlzire în
podea, coº ºi tubulaturã
pânã deasupra blocului,
trase fire pentru panouri
solare, alimentare cu
apã, canalizare, grupuri
sanitare delimitate,
curent electric trifazic,
acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de
activitate.
Cost închiriere lunar
1.000 EURO.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

1-4, sã nu dramatizãm

C

u toatã dragostea, vorba lui Chirieac, iubitorul de þarã colonialã.
Cu toatã dragostea, antrenori,
jucãtori, public ”exilat” la Piteºti sau rãmas special acasã
pentru CSU Craiova – CFR
Cluj. E adevãrat, Miriuþã ºi ai
sãi au avut o zi în plus de odihnã. De odihnã pe drum. Conteazã în fotbal ºi o jumãtate de
zi. Pe urmã, nu e CSU Craiova
singura echipã din lume care ia
4-1. Marele PSG, campioana
de necontestat a Franþei, dupã
ce se impusese cu 4-0, a încasat 6-1 de la Barcelona, la care
trage cu ochiul Ivan cel perlat.
Insuficient, tizu. Ai penalty cu
Atletico sau Real. Ce faci, ceri
clemenþã antrenorului? Sã nu
dramatizãm, ai noºtri chiar au
fost sacrificaþi în sfertul de finalã din Cupa României cu Dinamo ºi Haþegan, arbitrul care,
în ultimele patru sezoane, a sãvârºit 10 greºeli majore pro-Dinamo, doar una împotrivã. Dar
o echipã hârºâitã nu se nãpusteºte în cealaltã jumãtate de teren, neglijând apãrarea. Toate
cele patru goluri ale clujenilor,
dintre ei excelând Deac, au fost
marcate pe contraatac. Implicit, pe erori în defensivã, de
plasament, de marcaj, de atenþie. Elevul lui Miriuþã l-a impresionat ºi pe Daum, care, se
vede treaba, acum l-a urmãrit
ºi se laudã cã îl va urmãri în
continuare (dar mai e puþin ºi
se terminã preliminariile). Diferenþa de pe tabelã nu au fãcut-o primele douã goluri înscrise la repezealã, pânã nu se

prinde adversarul, cum considerã Ciprian. Pentru cã, dupã
ce s-a prins ºi a redus din diferenþã, CSU a mai primit douã,
în aceeaºi manierã. Sâmbãtã, 1
aprilie, fãrã glumã, a fost ziua
în care s-a vãzut, altfel decât
pânã în prezent, diferenþa dintre olteni ºi ardeleni. La vremea
când meciurile din play-off sau încins deja, viºiniii lui Miriuþã, ne place sau nu ne place,
se aflã cu un cap valoric peste
alb-albaºtrii lui Mulþescu, dacã
nu ºi peste ceilalþi. Surprinzãtor pentru aceastã echipã care
în turul campionatului înota în
josul apei. Situaþia financiarã,
atmosfera de lucru, fãrã articole de presã, fãrã scandaluri, selecþia jucãtorilor, metodele de
antrenament ale lui Vasile Miriuþã, toate astea i-au adus unde
sunt. Alãturi de Astra, CFR este
o echipã solidã, de talie europeanã, greu de îngenuncheat (ºi
totuºi aflatã în insolvenþã). Are
ºi CSU Craiova jucãtori de vitezã, de combinaþii, care, a
spus-o Contra, pot oricând face
legea. A eliminat-o pe Dinamo
din Cupã, iar CFR-ului, în sezonul regulat, i-a smuls patru
puncte. Mai nou, dar asta-i situaþia, Mulþescu se plânge din
cauza ratãrilor. E ca ºi cum medicul îºi mustrã pacientul pentru cã e bolnav. Mai puþinã presiune (pe rezultate, pe transferuri) ar fi de dorit. ªi mai puþin
zgomot pentru nimic. Sancta
simplicitas, dacã ai ceva cu adversarul de-o viaþã, bate-l pe teren. Nu cu portavocea, nu cu
lauda de sine.
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Primãrie din Vâlcea, executatã silit din
cauza unei lucrãri pe bani europeni

Indiscreþii
de Vâlcea
structurare ºi reorganizare a
CET.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie a solicitat, sãptãmâna trecutã, documente de la
Consiliul Judeþean Vâlcea.
CJ-ul le-a trimis cu duba, ce
coincidenþã! Ancheta nu vizeazã activitatea actualei
conduceri.

Prefect nou,
dupã 13 aprilie

Pe 21 aprilie,
licitaþie pentru
Motel Capela
Se scoate la licitaþie Motelul Capela, precum ºi terenul aferent, în suprafaþã de
8.844,24 mp. Dupã niºte
eludãri, s-a aflat, în sfârºit,
suma de pornire a licitaþiei:
8.594.343 lei. Licitaþia va
avea loc în ziua de
21.04.2017, ora 12.00, la
Focºani, str. Tudor Vladimirescu, Nr.1, Bl.1, Sc1, ap.3.
Contact : Bordea ªtefan, telefon
0237.626.440,
0723.327.041. Dãm aceste
amãnunte pentru cã mai vor
ºi alþii, poate! Deocamdatã,
se zvoneºte cã interesaþi sã
cumpere localul, altãdatã
celebru, acum ruinã, dar cu
un potenþial enorm, ar fi
Maria Tudor, precum ºi proprietarii lanþului de restaurante OK.
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Situaþie-limitã într-o
comunitate din judeþul Vâlcea. O parte din
bunurile Primãriei
Lãcusteni au fost
scoase la licitaþie de
cãtre Fisc. Administraþia localã are de
returnat aproape 9
milioane de lei, bani
europeni, pe un proiect de apã ºi canalizare ce a fost prost
executat. De asemenea, au fost blocate ºi
conturile instituþiei.

Numit prefect al judeþului
Vâlcea în data de 22 martie
2017, Florian Marin va fi
instalat dupã 13 aprilie a.c.,
când lui Radu Renga îi expirã 12 luni de mandat. Potrivit legii, principiul mobilitãþii prefecþilor se aplicã o
datã pe an.

Cum poate ajunge
Nedelcu de la
Drãgãºani ceva
mare la PNL
Administratorul public al
municipiului Drãgãºani,
Mihai – Adrian Sanda, spune cã va candida la preºedinþia PNL Vâlcea. Ei, uiteaºa, ºeful ºi ruda sa, primarul PSD, Cristian Nedelcu
(foto), ar putea ajunge copreºedinte, din umbrã, al organizaþiei judeþene liberale
(!!!). Cum sã nu îi fie sfãtuitor lui Sanda într-o misiune atât de grea, se poate?

Servcet
în faliment
Servcet SA, o anexã a
CET Govora, ºi-a dat obºtescul sfârºit sãptãmâna
trecutã, intrând în faliment.
Majoritatea personalului a
fost transferatã la Prelcet
SA, o altã anexã. Mãsura
face parte din planul administratorului judiciar de re-

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

Primarul nu poate
anticipa ieºirea din
aceastã situaþie

P

rintre bunurile scoase la
licitaþie se aflã tractorul
primãriei, remorca, betoniera, plugul de deszãpezire,
un automobil, un xerox ºi un
frigider, potrivit primarului din
Lãcusteni, Cosmin Bocºaru.
“Dincolo de faptul cã nu mai
putem accesa fonduri europene, aceastã mãsurã stopeazã,
practic, pentru 20 de ani, bugetul de investiþii al localitãþii. Nu pot anticipa care poate
fi ieºirea din impas”, a decla-

rat primarul.

Constructorul, firma
vâlceanã Vicexpert
Investiþia “Alimentare cu
apã, canalizare ºi epurare ape
uzate în comuna Lãcusteni, Judeþul Vâlcea” a debutat în anul
2008. Atât proiectul cât ºi lucrãrile au fost efectuate în perioada 2009-2011 de firma Vicexpert SRL, care a lucrat deficitar. În 2013, fostul primar,
Marin Puchin, acuza grave deficienþe de la calitate care generau avarii repetate pe reþeaua de alimentare cu apã. La ora
actualã, reþeaua funcþioneazã cu
probleme, la ea fiind branºate
circa 250 de locuinþe.

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
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de Marielena Popa

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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DNA ancheteazã
ceva…

