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Dragi vâlceni,
Vã doresc din suflet ca Sfintele Sãrbãtori ale
Paºtelui sã vã aducã dar de sãnãtate ºi spor
în toate, bucurie ºi numai veºti bune!

CMYK

Cu prietenie,
Constantin
RÃDULESCU,
Preºedinte
Consiliul
Judeþean Vâlcea
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DEZVÃLUIRI
de Octavia Hantea
n Dolj, pãrinþii copiilor nei
munizaþi împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, pneumoniei, poliomielitei ºi hepatitei B au ajuns la
limita rãbdãrii. Din luna ianuarie a acestui an li se tot fac pro-

Î

Pãrinþi duºi cu preºul de mai bine de patru luni,
copii neimunizaþi la timp sau deloc, medici de
familie dezamãgiþi ºi autoritãþi date peste cap
de întârzierile de la Ministerul Sãnãtãþii. Aceasta este situaþia vaccinului Hexavalent, promis
încã de la începutul lunii martie ºi despre care
nu se ºtie nimic sigur nici la ora actualã. Grav
este cã sunt cazuri în judeþ de bebeluºi care nu
au fãcut nicio dozã din acest vaccin, riscurile
ca ei sã contacteze diferite afecþiuni fiind destul
de ridicate. În tot acest timp, factorii de rãspundere dau noi termene limitã ºi îºi vãd în continuare de ale lor.
misiuni, dar nimic concret nu se
întâmplã. Cei mai disperaþi sunt
pãrinþii ai cãror copii nu au primit nicio dozã din acest vaccin
ºi zilnic sunã la cabinetele medicilor de familie pentru a ºti
cum stã treaba. „Avem doi copii care acum au 5 luni ºi nu au
primit nicio dozã de vaccin.
Acesta se face la douã, patru ºi
11 luni. Cazurile imunizãrii zero
pot deveni destul de grave în
cazul în care cel mic contacteazã vreo boalã. Mai avem un copil care face doi ani în luna mai
ºi nu a primit doza care trebuia
fãcutã la 11 luni. Acest vaccin
se face pânã la doi ani. Situaþia
este destul de urâtã. Ne este ruºine sã mai vorbim cu mãmicile la telefon pentru cã le înþelegem grija pentru cei mici ºi automat din aceastã cauzã insistã
cu telefoanele”, a explicat unul
dintre medicii de familie din
Craiova.

„Modul în care este
transportat vaccinul
poate deveni
un pericol”
Cadrele medicale atrag din
nou atenþia pãrinþilor care iau
decizia sã cumpere vaccinul cu
o comandã plasatã pe internet.
Problema nu o pune în acest caz
produsul în sine, ci modalitatea
de transport. „Am tot auzit cã
mãmicile formeazã un grup de
zece, limita pentru care producãtorul trimite vaccinul ºi dau
comandã. Problema nu este vaccinul în sine, cãci se citeºte
12 - 25 aprilie 2017
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Au ajuns la capãtul
rãbdãrii din cauza
întârzierii vaccinului
Hexavalent
prospectul, anumite coduri etc.
Modul în care este transportat
poate deveni un pericol pentru
calitatea dozelor. Nimeni nu ºtie
cum se aduc, chiar dacã în prima fazã li se spune cã vin în cutii speciale, cã se respectã temperaturile, nu poate fi controlat
transportul. De aceea, rugãm
pãrinþii sã mai aibã un pic de rãbdare ºi sã nu ia decizii greºite”,
a completat medicul craiovean.

„Existã ºanse ca nici
când vine vaccinul,
copilul sã nu fie
imunizat”
Noul termen dat pentru sosi-

rea acestui vaccin este jumãtatea lunii aprilie a.c., dar nici
pãrinþii ºi nici medicii nu mai
dau crezare acestor informãri.
Partea proastã este cã în Dolj nu
vor sosi toate dozele solicitate,
fapt pentru care cei mici vor fi
imunizaþi în funcþie de prioritãþi,
ceea ce îi pune pe jar pe pãrinþi.
„Dupã ce cã stãm de patru luni
în aºteptare, este posibil ca nici
când vine vaccinul copilul sã nu
fie imunizat. Al meu are 13 luni,
deci este clar cã nu are prioritate. Mi s-a spus cã cei de la DSP
Dolj au spus cã vor fi vaccinaþi
cei care nu au nicio dozã, apoi
cei ce se apropie de doi ani, dar
nu au fãcut vaccinul la 11 luni

ºi abia apoi noi ceilalþi. Autoritãþile trebuie sã ºtie cã pentru
fiecare pãrinte, copilul lui este
o prioritate. Sã le fie ruºine cã
dupã patru luni de bâlbâialã nu
au rezolvat problema pânã la
capãt”, a spus un tãtic aflat la
medicul de familie anterior
amintit.

Drepturi
cãlcate
în picioare
Rãmâne de vãzut dacã acest
vaccin va ajunge în judeþul
Dolj pânã la finele acestei sãptãmâni. Cert este cã Ministerul
Sãnãtãþii îºi bate joc de pãrin-

þii din întreaga þarã. Scuzele au
fost de tot felul, ba bugetul, ba
etape de aprovizionare, ba una,
ba alta, dar asta nu-i încãlzeºte
cu nimic pe cei care depind de
minþile luminate din minister.
Nu-i încãlzeºte cu nimic pe
pãrinþi, nu-i motiveazã pe medici sã mai vinã în cabinete ºi,
culmea, aceºti pãrinþi, aceste
cadre medicale, prin contractele cu angajatorii, plãtesc sume
frumuºele pentru sãnãtate. O
fac în zadar ºi doar pentru cã
aºa prevede legea. Când vine
vorba de drepturi, aleºii neamului le calcã în picioare cu
maximã dovadã de lipsã de respect.
www.indiscret.ro

A fost semnat acordul 3
cu BEI pentru Spitalului
Regional Craiova

ACTUALITATE

Deputatul PNL Ionuþ
Stroe (foto) a anunþat,
la începutul acestei
sãptãmâni, cã Ministerul Sãnãtãþii a semnat
acordul cu Banca
Europeanã pentru
Investiþii ºi, în termen
de nouã luni, ar urma
sã fie gata studiile de
fezabilitate ºi documentaþia pentru contractarea finanþãrii
europene. De asemenea, conducerea
ministerului estimeazã
cã demararea lucrãrilor ar putea începe cel
mai devreme în cel deal doilea semestru al
anului 2018.
de Dan Olteanu
„Am primit, în urmã cu câteva zile, rãspunsul din partea
Ministerului Sãnãtãþii cu privire la stadiul proiectului Spitalului Regional Craiova demarat
anul trecut ºi am constatat cã,
spre deosebire de autostrada
Craiova-Piteºti, proiectul celui
mai mare spital din zona de sud
a României nu este abandonat,
nu este tergiversat, nu este întârziat. Aºa cum se precizeazã
în rãspunsul primit, Ministerul
Sãnãtãþii a semnat, ca urmare a
Memorandumului adoptat în
luna noiembrie 2016 de Guvernul Cioloº, acordul cu Banca
Europeanã pentru Investiþii ºi în
9 luni vor fi gata studiile de fezabilitate ºi documentaþia pentru contractarea finanþãrii europene. Demararea lucrãrilor este
previzionatã a începe cel mai
devreme în al doilea semestru
al anului 2018. Aºtept cu mare
interes sã vedem investiþia demaratã ºi lucrãrile intrate pe un
fãgaº normal pentru cã vorbim
despre o investiþie giganticã
pentru zona Craiovei ºi nu numai, care va aduce nu doar locuri de muncã, ci va ridica standardele medicale la nivelul meritat pentru locuitorii acestei
zone greu încercate“, spune,
într-un comunicat, deputatul
Ionuþ Stroe.
www.indiscret.ro

Termen de finalizare
- 2022
Conform strategiei naþionale
de îmbunãtãþire a infrastructurii din domeniul sãnãtãþii, Craiova este, alãturi de Iaºi ºi ClujNapoca, pe lista oraºelor unde
vor fi construite spitale regionale, investiþii estimate la aproximativ 600 de milioane de
euro, din care 150 de milioane
vin de la Banca Europeanã pentru Investiþii, suma fiind nerambursabilã. Ca o bilã albã pentru
capitala Olteniei, trebuie precizat cã municipiul Craiova este
singurul oraº care are deja terenul necesar pentru construirea
spitalului. Amplasamentul a fost
deja inspectat de cãtre o delegaþie a Ministerului Sãnãtãþii ºi
Banca Europeanã de Investiþii,
concluzia fiind cã acesta îndeplineºte criteriile necesare.
„Membri ai unei delegaþii de la
minister ºi BEI au vizitat amplasamentul, care corespunde
din punctul lor de vedere, însã
au existat ºi unele observaþii cu
privire la modul în care se va
dezvolta aceastã zonã pe viitor.
Conform calendarului, spitalul
regional ar trebui terminat în

anul 2022, dar pânã va începe
construirea lui va trebui sã mai
facem ºi noi câte ceva. Spre
exemplu, ni s-a sugerat sã construim un sens giratoriu în locul în care va fi drumul de acces cãtre spital ºi sã þinem cont
de faptul cã aici va exista trafic
rutier intens, deci ar trebui regândite strãzile“, spunea, în cadrul ºedinþei de consiliu de la
finalul lunii martie preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.
Spitalul Regional Craiova urmeazã sã fie ridicat pe un teren
de peste 10 hectare situat pe centura de nord a oraºului, la intersecþia cu drumul spre Gherceºti,
în vecinãtatea Aeroportului Internaþional Craiova. Terenul a
aparþinut pânã anul trecut Ministerului Apãrãrii, dar, printr-o
hotãrâre de guvern, cele 10 hectare au fost transferate la Ministerul Sãnãtãþii. Se estimeazã cã
noul spital va avea între 800 ºi
1.000 de paturi, un numãr exact
urmând a fi stabilit abia în urma
unei analize la nivelul regiunii
care va lua în calcul cererea de
servicii existente, precum ºi capacitatea regiunii de a oferi servicii medicale.
12 - 25 aprilie 2017

4 Formula lui Buºagã

ADMINISTRAÞIE

Primarul comunei
Berislãveºti-Vâlcea
propune ca împãrþirea banilor pentru
arierate sã se facã în
funcþie de nivelul de
colectare a impozitelor locale.

facã în funcþie de nivelul de încasare a taxelor ºi impozitelor
locale. „Toatã lumea vrea bani
de la Consiliul Judeþean, unii
fãrã sã facã nimic. Formula Finanþelor Publice prin care se
distribuie banii este foarte clarã ºi consider cã ºi consiliile judeþene o pot aplica, parþial:
numãrul populaþiei, suprafaþa ºi
nivelul încasãrilor. Sunt localitãþi care au încasãri uriaºe din
taxele locale ºi tot ele cer bani
pe arierate. Atunci facem ºi noi
arierate, care e problema? Cãci
plãteºte Consiliul Judeþean! Nu
este corect. Corect este, dupã
pãrerea mea, sã se ia în calcul
impozitele ºi taxele locale. Cei
care au încasat 95% trebuie sã
primeascã bani. Unii au încasat
50%. Sã recupereze diferenþa
pânã la 90% din taxele locale ºi
apoi sã vinã la CJ sã cearã bani
pe arierate”.

Berislãveºti,
94% încasãri din
taxe ºi impozite

Primãria Berislãveºti este un
bun exemplu în ce priveºte nivelul de încasare a impozitelor:
”Anul trecut, în Berislãveºti, am
avut încasãri de circa 94% din
taxe locale, ºi aceasta din cauza
unor cetãþeni care care au plecat în afara þãrii ºi au avut niºte
amenzi pe care nu le-au plãtit.
Acum doi ani, nivelul încasãrilor a fost 97%”, susþine primarul.
Acesta dã ºi soluþia: ”Eu sunt
primar la Berislãveºti din anul
2000. An de an, pânã în luna
martie, organizãm adunãri cu
cetãþenii în fiecare sat. Discutãm toate problemele pe care le
au, dar discutãm ºi problemele
taxelor locale, pe care le ºi prezentãm. În plus, oamenii au pri-

mit ºi scrisori, în care le aducem la cunoºtinþã ce ºi cât au
de pãlãtit pentru anul în curs.
Pentru cã avem încasãri bune,
legea ne-a permis sã nu mai
mãrim taxele locale, aºa cã de
circa douã mandate le menþinem la acelaºi nivel”. Din încasãrile provenite de la cei
3.000 de contributori, în bugetul local al comunei Berislãveºti intrã circa 40.000 de
lei. ”Este o sumã micã, din
aceºti bani plãtim curentul
stradal ºi întreþinem ºcolile.
Însã suntem consecvenþi, iar
cetãþenii ne-au înþeles”, a mai
spus primarul Ion Buºagã.
În fiecare an, cu prilejul repartizãrii banilor pe unitãþi
administrativ-teritoriale, opoziþia, oricare ar fi, acuzã puterea de împãrþire discriminatorie, netransparentã ºi pe criterii politice a acestor fonduri.

de Marielena Popa

I

Fie ca Lumina Învierii sã
poposeascã în sufletele ºi
casele dumneavostrã.
Sãrbãtori Fericite cu sãnãtate,
belºug ºi armonie.
Hristos a Înviat!

on Buºagã, primarul comunei Berislãveºti, judeþul Vâlcea, propune ca
distribuþia banilor pe care unitãþile administrativ-teritoriale
îi primesc de la consiliile judeþene pentru arierate sã se

Eugen Neaþã,
Deputat PSD

Sfintele
sãrbãtori de
Paºte sã vã
aducã multã
bucurie,
sãnãtate, fericire
ºi sã vã
lumineze calea
spre succes!
Hristos a Inviat!

Publicitate

Vasile Cocoº
Deputat PSD
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Vã urez sã vã
bucuraþi
împreunã cu
cei dragi de
toatã cãldura
ºi lumina
acestor sfinte
Sãrbãtori
de Paºti!
Mircia Gutãu,
Primarul
municipiului
Râmnicu
Vâlcea
Vã urez ca
aceastã
sãrbãtoare sã vã
aducã sãnãtate ºi
belºug, iar
gândurile bine sã
vã însoþeascã
pretutindeni.
Cristos a Înviat!
Samoil Vîlcu,
Preºedintele
Colegiului
Farmaciºtilor
Vâlcea
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ACTUALITATE

PSD Vâlcea,
Vâlcea, acþiune
acþiune
PSD
în
în Sãptãmâna
Sãptãmâna Mare
Mare
în sprijinul
sprijinul copiilor
copiilor
în
cu sindrom
sindrom Down
Down
cu

O

rganizaþia Judeþeanã
Vâlcea a PSD ºi Femeile Social Democrate din municipiul Râmnicu Vâlcea au organizat marþi, 11 aprilie, la Teatrul Anton Pann din
Râmnicu Vâlcea, un eveniment
care deschide seria acþiunilor pe
care PSD Vâlcea, prin structurile interne, le va desfãºura pe
viitor.
În cadrul evenimentului „Lumina credinþei – Tinereþe fãrã
bãtrâneþe”, cei prezenþi au ascultat mesaje menite sã arate
oamenilor valoarea spiritualã ºi
forþa pe care credinþa o poate
da fiecãruia dintre noi în aceastã perioadã, dar ºi în toate zilele vieþii noastre.
Reprezentanþii Arhiepiscopiei Râmnicului au vorbit despre Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului ºi despre Sãptãmâna Patimilor. În final, cei

prezenþi au fãcut donaþii Asociaþiei copiilor cu sindrom
Down din judeþul Vâlcea, care
au expus diverse lucrãri, rod al
imaginaþiei ºi talentului lor.
„PSD Vâlcea va organiza în
perioada urmãtoare evenimente
care sã marcheze date importante ale creºtin-ortodoxiei, dar ºi
evenimente destinate categoriilor sociale ºi cetãþenilor care trebuie sã vadã în partidele politice
un partener ºi nu un actor într-o
piesã de scandal. Dar, despre
aceste aspecte vom vorbi dupã
Sfintele Sãrbãtori, pentru cã prin
acest eveniment sper sã-i convingem atât pe cei prezenþi, cât
ºi pe cei care vor urmãri imaginile televizate, cã Lumina Învierii este lumina tinereþii veºnice,
prin spirit ºi suflet”, a declarat
Adina Dobrete, preºedinta Organizaþiei Femeilor Social Democrate Râmnicu Vâlcea. (A.D.)

Sãrbãtori cu sãnãtate,
bucurie, dragoste, belºug
ºi luminã!

Hristos a Înviat!

Publicitate

Cristian Buican,
Deputat, preºedinte PNL
Vâlcea
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Mântuirea ºi timpanul

S

unet care “te îmbrãþiºeazã ºi te marcheazã”,
dupã spusele proiectantului, campanologul italian
Flavio Zambotto, un “Stradivarius al clopotelor”. Ecoul
pleacã dintr-o masã de cupru
electrolitic (78%) ºi staniu
electrolitic mãsurând în diametru 3,35 metri ºi cântãrind
2,52 tone. Bate recordul deþinut de clopotul Sfântului Petru al celebrei catedrale din
Koln, ceea ce întãrâtã gândul
cã pãcatele neamului românesc întru mântuire sunt cumva peste ale altor popoare. Cu
astfel de clopot, urechi sã ai,
va fi dotatã Catedrala Mântuirii Neamului amplasatã în capitala patriei, iar la finalizarea
lui, opt luni pe muchie, au lucrat 25 de experþi din patru þãri
europene. Trei sãptãmâni a
durat procesul de rãcire (!),
dupã ce aliajul de bronz incandescent fusese turnat în forma
prestabilitã la celebra firmã
Grassmayr, din Innsbruck, ºi
deja se îngroaºã firul baladesc
al ctitoriei Bucureºtilor. Egiptenii se fãlesc de mii de ani cu
vestitele lor Piramide, chinezii cu Marele Zid (secolul V
î.H.) reperabil din cosmos. Interesant: din 25 martie, porþile fabricii din Innsbruck sunt
deschise vizitatorilor spre contemplarea divinã, se zice, a
rãscolitoarei vibraþii, precum
în alte timpuri ºi culturi a unui
Stradivarius, Yamaha, Zamfir
sau Nechifor. Catedrala Mântuirii Neamului se doreºte a fi
replica peste timp, creºtin-ortodoxã, faþã de Casa Poporu-

lui/ Clãdirea Parlamentului, în
zidurile cãreia (crede Mircea
Geoanã) ar sãlãºlui fantoma
dictatorului. Poate o mai zgâlþâie, poate o pune pe fugã, spre
elicopter, cutremurul acustic al
acestui produs unicat Grassmayr. El are gravat nu chipul
Mântuitorului, cum ne-am fi
închipuit, ci al Patriarhului
Daniel, iar misia sa ne urmãreºte în egalã mãsurã pe toþi
(de n-ar face þãndãri geamurile locatarilor din zonã!). Ce ar
fi prin urmare de mântuit, în
ce ne priveºte, prin celebrarea
unei catedrale atât de rezonante? În primul rând, ceea ce
avem cu toþii de mântuit, europeni ºi nu numai: mânia, invidia, trufia, avariþia, îmbuibarea, desfrânarea, intoleranþa –
pãcate mai vechi ºi mai noi. În
al doilea rând, ºi aici e “ce”-ul
nostru, poate trãdarea curgãtoare de la Bicilis încoace,
poate ºpriþul de sânge ºi apã,
sângele fiind al Domnului, iar
apa cea de toate zilele a noastrã, când mãrãcinoasã, când
sãlcie. Poate înstrãinarea de
glie pe propria glie, poate lipsa de înþelegere ºi de ajutor
faþã de suferinzi, de bãtrâni.
De o mie de ori poate. În fine,
cãinþa! Grele toate, de aceea
clopotul de 2,52 tone care adunã la porþile incintei de fabricaþie Grassmayr vizitatori din
Austria, Germania, Italia etc.
Le oferim invitaþia de a se reculege acasã la noi, în bãtaia
duhovniceascã a aceluiaºi clopot, întru aceeaºi necesarã îndreptare a slãbiciunilor omeneºti.
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ACTUALITATE

Tomograful de la Spitalul
Judeþean Vâlcea va
funcþiona ºi în week-end
„Pentru ca vâlcenii care au
nevoie de investigaþii radiologice în week-end sã nu mai fie
trimiºi la alte spitale, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea
a aprobat angajarea a trei medici specialiºti în radiologie ºi
imagisticã la Spitalul Judeþean
Vâlcea. Concursul pentru ocuparea celor trei posturi s-a desfãºurat în data de 28 martie, iar
cei doi medici primari (specialiºti în radiologie ºi imagisticã)
ºi colegul lor, rezident în aceeaºi specialitate în ultimul an,
vor asigura prelungirea de program a tomografului vâlcean ºi

în zilele de sâmbãtã ºi duminicã”, a anunþat Consiliul Judeþean Vâlcea printr-un comunicat de presã.
CJ Vâlcea a precizat cã, începând de marþi, 2 mai 2017, programul de lucru al Laboratorului de radiologie ºi imagisticã
medicalã al Spitalului Judeþean
de Urgenþã Vâlcea se va desfãºura zilnic, orele 8.00 – 20.00.
„Mã bucur cã, în sfârºit, avem
medici specialiºti care sã asigure funcþionarea ºi în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã a tomografului vâlcean, de care era mare
nevoie. Astfel, urgenþele medi-

cale din week-end vor putea fi
diagnosticate imediat ºi, implicit, vor beneficia de tratamentul
adecvat, cât mai repede posibil.
Însã, preocuparea noastrã
pentru rezolvarea acestei probleme nu se va opri aici, fiindcã ne-am propus ca în cel mai
scurt timp sã asigurãm permanenþa în cadrul Laboratorului de
radiologie ºi imagisticã medicalã al Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea, prin organizarea
gãrzilor”, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu.
(M.P.)

Târg Apicol Oltenia 2017 la Râmnicu Vâlcea

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea, Consiliul Judeþean Vâlcea,
Asociaþia Scundu, în parteneriat
cu Asociaþia Plãcerea Naturii,
Camera Apicolã Vâlcea, au organizat în zilele de 8-9 aprilie
cea de-a VI-a ediþie a renumitului Târg Apicol Oltenia, de la
Râmnicu Vâlcea. Pentru iubitorii de miere bunã, cât ºi de variile derivate ale acestui minunat produs, locul de desfãºurare stabilit de organizatori este,
aºa cum a fost în fiecare an, strada General Praporgescu (între
sediile Consiliului Judeþean ºi
Primãriei Râmnicu Vâlcea). Judeþul Vâlcea constituie o zonã
cu tradiþie în apicultura româneascã ºi nu numai. Zona vâlceanã beneficiazã de o bogatã,
variatã ºi sãnãtoasã bazã meli-

ferã. În momentul actual, în
structurile organizatorice sunt
evidenþiaþi în întreg judeþul peste 2.000 de apicultori care au
grijã de peste 100.000 de fami-

lii de albine. La inaugurarea târgului, din partea Primãriei Râmnicu Vâlcea a participat viceprimarul Eusebiu Veþeleanu (foto).
(P.B.)
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Împrumuturi sau
solicitãri pentru plata
în rate a analizelor
medicale
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 zece 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 facã 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 prinwww.indiscret.ro

de 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 oarar
stabilite cu exactitate
Încercãrile noastre de a vorbi
cu reprezentanþii laboratoarelor
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.

Portiþa cãtre Spitalul
Judeþean Craiova
O variantã ceva mai bunã
pentru doljenii care nu îºi permit sã plãteascã analizele me-

Teoretic ºi conform raportãrilor Casei de Asigurãri de Sãnãtate, 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.
dicale 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 ultimii doi ani, la aproape fiecare
colþ de stradã a rãsãrit câte un
laborator, suma de la CAS Dolj
împãrþindu-se între acestea, 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 pu-

tem termina plafonul. Aici sa 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.

„Ne mai întreabã
dacã pot achita
în tranºe, ceea ce
la noi nu se poate”
Constrânºi de situaþie, doljenii îºi verificã starea de sãnãtate 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 CARuri 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 ale
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 nu-ºi pierde valabilitatea.
12 - 25 aprilie 2017
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Craiova - Piteºti, drumul
de la autostradã la expres

de Dan Olteanu
„Construcþia unui drum
expres de mare vitezã în regim de autostradã (lãþime
standard drum expres – 21 m,
lãþime drum expres de mare
vitezã cu regim de autostradã Craiova-Piteºti – 23 m,
vitezã de rulare – 130 km/h,
douã benzi pe sens, separator de sens, fãrã bandã de urgenþã) are avantajul unui
timp mai scurt de execuþie.
Mai mult, pentru acest proiect existã deja acordul de
mediu! La fel de important
este cã se va scoate la licitaþie pe tronsoane ºi cele mai
importante care vor fi date în
folosinþã sunt centurile oraºelor Balº ºi Slatina. Totodatã, în luna mai vor fi finalizate ºi scoase la licitaþie proiectarea ºi execuþia ºi sperãm
cã dupã parcurgerea tuturor

Telenovela autostrãzii Craiova - Piteºti pare sã
fi ajuns la final. Asta dupã ce Guvernul PSD a
decis înlocuirea „autostrãzii“ cu un „drum
expres de mare vitezã“. Motivul din spatele
acestei miºcãri l-ar reprezenta faptul cã ar
exista deja documentaþia necesarã pentru
demararea procedurilor de licitaþie ºi, de asemenea, timpul de execuþie pentru drumul expres ar fi mai scurt.
procedurilor, în aceastã toamnã,
sã avem un câºtigãtor care va
demara începerea lucrãrilor.
Oltenia nu mai putea aºtepta
ºase ani pentru o autostradã! În
doi ani de zile sperãm cã vom
circula deja pe un drum expres

de mare vitezã cu regim de autostradã, care se va intersecta cu
A1 undeva la km 70. Spre deosebire de alte guverne care au
tot tergiversat aceastã problemã,
actualul guvern, sprijinit de toþi
factorii politici, a ajuns la un

Primãria Horezu
vã ureazã ca
Sfintele Paºte
sã vã gãseascã
sãnãtoºi ºi plini
de speranþã.
Tuturor
horezenilor,
Hristos a Înviat!

Proiectul unui drum expres
care sã lege Craiova de Piteºti dateazã încã din anul
2007, atunci Guvernul Tãriceanu a emis o hotãrâre de
guvern prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiþiei ºi a asigurat finanþarea necesarã pentru realizarea studiului de fezabilitate. Acesta a fost întocmit ºi recepþionat un an mai
târziu, în 2008, însã proiectul a fost abandonat rapid, urmãtorul guvern înlocuind varianta drumului expres cu o
autostradã care însã nu a mai
fost construitã.
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acord ºi a trecut de la vorbe la
fapte”, a declarat vicepreºedintele Senatului României, Claudiu Manda.
Prezent la Uzina Ford la finalul sãptãmânii trecute, premierul Sorin Grindeanu a precizat cã lucrãrile la drumul Craiova - Piteºti ar putea demara la
începutul anului viitor. „Am
anunþat ºi i-am anunþat pe reprezentanþii Ford cã, la sfârºitul
lunii mai, documentaþia pentru
proiectare plus execuþie, ºi
vreau sã specific lucrul acesta:
plus execuþie, va fi finalizatã
astfel încât se va putea lansa
spre licitaþie. Asta ne face optimiºti, gândindu-ne la anumite
termene. În toamna acestui an,
vom avea câºtigãtorul acestei
licitaþii ºi cu toate organizãrile
de ºantier ºi cu toate lucrurile
pe care dvs. le ºtiþi. Cea mai lungã perioadã ar fi ca, la începutul anului viitor, sã înceapã efec-

tiv execuþia drumului dintre
Piteºti ºi Craiova, extrem de
important nu doar pentru
Ford, dar ºi pentru Ford, care
va avea în jur de 600 de camioane care vor merge pe
acest drum. Deci, ca termen,
sfârºitul lunii mai, documentaþie finalizatã ºi depusã pentru licitaþie: proiectare plus
execuþie, astfel încât sã ardem
anumite etape care mai lungeau acest proces“, a declarat prim-ministrul.

Fie ca bucuria Învierii
Domnului sã vã
aducã în suflet
liniºte, pace ºi
fericirea de a petrece
aceste clipe magice
alãturi de cei dragi.
Primãria Berislãveºti,
judeþul Vâlcea, le
transmite tuturor
locuitorilor
Hristos a înviat!
Primar,
Ion Buºagã
www.indiscret.ro
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Cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale,
Primãria ºi Consilul Local Iºalniþa le
ureazã tuturor locuitorilor comunei ca
Învierea Domnului sã le sporeascã
sãnãtatea ºi belºugul, sã le
împlineascã gândurile ºi speranþele.
Eugen Bãlan,
Primar interimar comuna Iºalniþa
Sãrbãtorile Pascale sã vã aducã tihnã, bucuria
revederii oamenilor dragi ºi încrederea în mai
bine. Hristos a Înviat!
Conducerea Centrului Comercial
OLTENIA SUCPI
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Mântuitorului
ne oferã prilejul sã vã
urãm un gând pios,
cãldurã ºi speranþã,
încredere
ºi înþelepciune!
Paºte Fericit tuturor!
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Primar comuna
Brãdeºti
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Indiscreþii
de Vâlcea
Doctorul
Dubinciuc,
spectacol
la filarmonicã
pentru copii ºi
bãtrâni sãraci
Cunoscutul medic vâlcean
Dionisie Dubinciuc, acum un
ilustru pensionar, va susþine
la sfârºitul acestei luni, la Filarmonica Ion Dumitrescu din
Râmnicu Vâlcea, un spectacol în scopuri caritabile. Iatã
anunþul pe pagina sa de facebook: „MARE spectacol
MARE. Joi 27 aprilie 2017.
Dionisie Dubinciuc impreuna
cu o parte din prieteni, va recita, va canta lirica populara
si usoara, intr-o seara care
sper sa ramana de neuitat, la
Filarmonica Ion Dumitrescu
din Ramnicu Valcea, la ora
20. Spectacolul fiind caritabil,
nu se dau invitatii. Casele de
bilete sunt la filarmonica si
agentia Carabus din Moll.
Banii stransi de mine, vor
ajunge ca de obicei la copii
sau batrani care nu au! Alaturi de mine vor fi Bebe
Gheorghiu, Florin Mindrutoiu, Dorin Farcas Cristina Popescu si Tania Nicolaescu”.
Minunat, domnule doctor!

Olguta,
love story
cu Victor
Stãnculescu?
Victor Stãnculescu, acest
gigolo al PNL Vâlcea, i-a
spus zilele trecute unei jurnaliste cã, în perioada în care era
membru activ ºi implicat al
Partidului România Mare, Lia
Olguþa Vasilescu i-a fost iubitã. O!!! Ce palmares!

Ãla micu ºi mãtuºa!
Un puºti de 16 ani din comuna Mihãeºti a fost depistat

de poliþiºti din cadrul Serviciului rutier conducând o maºinã prin Râmnicu Vâlcea.
Poliþia susþine cã autoturismul
i-a fost încredinþat minorului
de cãtre mãtuºa sa, proprietara maºinii. Cum adicã, i-a dat
cheile ºi i-a zis: „Puiuþule, dã
ºi tu o turã prin oraº, poate te
plictiseºti?” Hm, nasol, o paºte
un dosar penal. ªi nici ãl mic
nu se va simþi prea bine!

Incertitudini
liberale
Surse din PNL Vâlcea susþin cã avocatul Victor Stãnculescu nu va candida pentru preºedinþia Organizaþiei
municipale Râmnicu Vâlcea
(n.r. Ooo, ce veste minunatã), aflatã în comã, de bine
ce a fost gestionatã. ”Din
pãcate, va candida Victor
Giosan ºi va ºi câºtiga. Are
multe calitãþi, dar nu este în
stare sã reconstruiascã”,
spun aceleaºi surse. Aºa,
deci! Pãi, dacã nu este în stare Giosan, poate vrea domnul, poate vrea doamna! Nimeni nu vrea la munca de
jos? Sã vrea, din nou, Bogdan Popescu? Dar de ce-ar
vrea Giosan? Umblã zvonul
cã s-ar cam fi sãturat de emblema de tehnocrat ºi cã ar
viza, în perspectivã, un mandat de parlamentar. Aºa cã
trebuie sã punã umãrul.

De la centrul
Mãciuca,
veºti bune!
Dupã un scandal care a fãcut înconjurul þãrii, Centrul
de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihicã Mãciuca a
intrat în normalitate. Angajaþii au numai cuvinte de laudã pentru noul director,
Gabriel Popescu, pe care îl
considerã un om responsabil ºi foarte implicat.
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
12 - 25 aprilie 2017
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Proiecte susþinute de
elevi cu ocazia Paºtelui
Le place sã fie implicaþi în activitãþi creative ºi profitã din plin
de faptul cã profesoara lor de limba ºi
literatura românã le-a
þinut o altfel de lecþie.
Înarmaþi cu ouã,
vopseluri, pensule ºi
câteva pahare din
sticlã, elevii claselor a
V-a ºi a VI-a aparþinând ªcolii Profesionale „Constantin
Argetoianu”, din
comuna Argetoaia, au
desfãºurat activitãþi
specifice sãrbãtorilor
pascale.
de Octavia Hantea
„Încondeierea ouãlor” ºi sceneta intitulatã „Minunea roºirii
ouãlor” sunt douã dintre activitãþile la care au participat 15
elevi din clasele a V-a ºi a VI-a,
aparþinând ªcolii Profesionale
„Constantin Argetoianu”, din
comuna Argetoaia. Pentru derularea acþiunilor nu a fost nevoie
de materiale prea sofisticate, aºa
cum mai nou se cere la ºcolile
cu ºtaif din judeþ. Câteva ouã,
pãhãruþe din sticlã servind drept
suport, acuarele ºi pensule,
acestea sunt elementele care iau ajutat pe elevi sã se relaxeze. De preþ au fost imaginaþia
lor, voinþa ºi implicarea necondiþionatã a profesoarei lor de
românã.

cele douã proiecte derulate cu
ocazia Sãrbãtorilor Pascale, încondeierea ouãlor s-a fãcut în
timpul orei de românã, tocmai
pentru cã literatura înseamnã
artã. „Am considerat de cuviinþã a desfãºura astfel de activitãþi cu elevii în cadrul orei de
Limba ºi literatura românã deoarece literatura înseamnã artã.
Astfel, am îmbinat plãcerea cu
dezvoltarea imaginaþiei prin
picturã. Activitatea «Încondeierea ouãlor» s-a dovedit a fi compusã din momente de concentrare, dar ºi de relaxare. Elevii
au fost mulþumiþi atât de rezultat, cât ºi de timpul petrecut întro atmosferã de sãrbãtoare, iar
efectele au fost, zic eu, unele
benefice din toate punctele de
vedere: ziua a fost presãratã cu
zâmbete, atmosfera a fost scãldatã în concentrare, iar imaginaþia celor mici a fost antrenatã
spre descoperirea unor noi orizonturi”, a povestit profesoara.

„Minunea roºirii
ouãlor”, pusã în
scenã de elevi
Pentu a-ºi obiºnui învãþãceii
sã colaboreze ºi sã obþinã roade
muncind în echipã, profesoara

de românã a pus în scenã ºi
„Minunea roºirii ouãlor”. „Sceneta «Minunea roºirii ouãlor»
a avut ca scop documentarea
elevilor în ceea ce priveºte datina roºirii ouãlor. Mai exact,
aceºtia au trebuit sã citeascã ºi
afle cum a fost posibilã aceastã
minune, sã înþeleagã obiceiul
care reprezintã de fapt simbolul Sãrbãtorilor Pascale la creºtini ºi sã reproducã scena în care
sângele Mântuitorului atinge
ouãle, iar acestea devin roºii.
Prin intermediul acestei scenete, elevii au învãþat sã colaboreze, sã interacþioneze ºi totodatã le-au fost stimulate calitãþi
precum: inteligenþa, rãbdarea,
încrederea în sine, responsabilitatea prin capacitatea de a coordona o activitate în cadrul
unui grup. În plus, elevii au reuºit sã atingã ºi sã simtã acel strop
de divinitate pe care, îmi place
sã cred, fiecare dintre noi îl purtãm în suflet. Vã doresc sã aveþi
parte de liniºte ºi sã reuºiþi sã
simþiþi ºi dumneavoastrã efectele acelui strop de divinitate
prin iubirea ºi bunãtatea pe care
le dãruiþi celor apropiaþi. Paºte
fericit! Sãrbãtoare cu luminã!”,
a conchis profesoara Mihaela
Colþa.

„Imaginaþia celor
mici a fost
antrenatã”
Potrivit Gabrielei Mihaela
Colþa, profesoara implicatã în
www.indiscret.ro

„Acum toate s-au
umplut de luminã
ªi cerul ºi pãmântul
ºi cele dedesubt.
Deci sã prãznuiascã
toatã fãptura
Învierea lui Hristos,
întru Care s-a întãrit”
(Canonul Învierii,
Cântarea a III-a)
Iubiþi fii ºi fiice duhovniceºti,
Hristos a înviat!

B

ucuria Învierii Mântuitorului Hristos a copleºit cu adevãrat sufletele noastre, astfel încât fiecare
dintre noi poate rosti: „În Biserica slavei Tale stând, în cer a
sta ni se pare”. Într-adevãr, slujba Învierii Domnului ne pune
înainte aceastã realitate a pregustãrii Împãrãþiei Cerurilor
încã din aceastã viaþã, ca roadã
a harului dumnezeiesc adus în
lume prin cruce ºi Înviere. Simþim cum Hristos Cel înviat ne
cerceteazã, alungând de la noi
necredinþa, îndoiala ºi frica, pe
care lumea de astãzi le sãdeºte
tot mai mult în sufletele noastre. Bucuria Învierii se prelungeºte peste veacuri în nãdejdea
cã ºi noi vom învia întru viaþa
veºnicã, devenind pãrtaºi bucuriilor celor nestricãcioase. Odatã cu Învierea Mântuitorului
Hristos, omul se regãseºte pe
sine descoperind adevãratul
sens al vieþii, se lumineazã, dar
ºi lumineazã, strãluceºte ºi se
face transparent Învierii, iar
bucuria lui devine bucuria întregii creaþii: „Cerurile dupã
cuviinþã sã se veseleascã, ºi pãmântul sã se bucure ºi sã prãznuiascã toatã lumea cea vãzutã
ºi cea nevãzutã cã Hristos S-a
sculat, veselia cea veºnicã”.
(„Utrenia Învierii”, în Penticostar, Ed. IBMBOR, Bucureºti,
1999, p. 16).
Viaþa creºtinã trebuie sã se
raporteze în mod fundamental
la evenimentul Învierii lui Hristos, dupã cum spune Sfântul
Pavel, Apostolul neamurilor:
„ªi dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã este atunci propovãduirea noastrã, zadarnicã este ºi
credinþa voastrã”. (I Corinteni
XV, 14).
Femeile mironosiþe devin pilduitoare pentru noi întru bucuria rãbdãrii smerite, a curajului
mãrturisitor ºi a dreptei închinãri. Primul cuvânt pe care Fiul
lui Dumnezeu înviat îl adreseazã femeilor care din dragoste
faþã de Învãþãtorul veniserã la
mormânt este: „Bucuraþi-vã!”
(Matei XXVIII, 9). Astfel, ceea
ce odinioarã a auzit hotãrârea
dureroasã a izgonirii din Rai,
aude iarãºi glasul dulce al iertãrii ºi al bucuriei: „Femeile cele
de Dumnezeu înþelepþite, cu
miruri cãtre Tine au alergat; ºi,
bucurându-se, s-au închinat Þie,
Dumnezeului Celui viu, pe
Care, ca pe un mort, cu lacrimi
Te cãutau; ºi Paºtile cele de tainã, ucenicilor Tãi, Hristoase, lewww.indiscret.ro

Învierea lui Hristos –
bucuria întregii fãpturi
Scrisoar
e pas
ală la Săr
băt
oar
ea În
vierii Domnului
Scrisoare
pastt or
orală
Sărbăt
bătoar
oarea
Învierii
Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler ºi preaiubiþilor credincioºi din cuprinsul
Arhiepiscopiei Râmnicului,
Har, milã ºi pace de la Dumnezeu Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh,
iar de la noi pãrinteºti binecuvântãri!

au binevestit”. („Utrenia Învierii”, în Penticostar, p. 20). În
acest sens, Patericul ne întãreºte
cu o apoftegmã ce preia un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel:
„Avva Veniamin le-a zis fiilor
sãi duhovniceºti, în timp ce îºi
dãdea duhul: Aceasta sã faceþi
ºi vã veþi putea mântui: Bucuraþi-vã pururea, rugaþi-vã neîncetat, daþi mulþumire pentru toate”. (Patericul Mare, I, 8, Ed.
Bizantinã, Bucureºti, 2015, p.
120). De aici învãþãm faptul cã
bucuria curatã este un sentiment
al mântuirii ºi al comuniunii cu
Dumnezeu, Care ne face cu adevãrat liberi ºi împliniþi.
Dreptslãvitori creºtini,
Potrivit învãþãturii Sfinþilor
Pãrinþi ai Bisericii noastre Ortodoxe, bucuria cea adevãratã
este datã de sporirea în credinþã
ºi de vieþuirea întru Hristos.
Persoana divino-umanã a Fiului lui Dumnezeu întrupat este
sursa ºi izvorul deplinei bucurii, iar ceea ce este în afara lui
Hristos nu poate fi decât iluzie
ºi înºelare. Bucuria fiecãrui
creºtin se desãvârºeºte la Potir,
prin împãrtãºirea noastrã din
Trupul ºi Sângele Domnului Cel
înviat din morþi: „Veniþi, din
rodul cel nou al viþei, al dumnezeieºtii veselii, în ziua cea
vestitã a Învierii, Împãrãþiei lui
Hristos sã ne împãrtãºim, lãudându-L pe Dânsul ca pe un
Dumnezeu în veci”. („Utrenia
Învierii”, în Penticostar, p. 21).
Astfel, aºa cum Euharistia este
un dar al lui Dumnezeu, pentru
cã nu se dã nouã ca rãsplatã, ca
merit sau premiu pentru faptele
noastre, aºa ºi bucuria, dupã
cuvintele Sfântului Apostol Pavel, este tot un dar al lui Dum-

nezeu dat nouã: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria,
pacea, îndelungã-rãbdarea, bunãtatea, facerea de bine, credinþa”. (Galateni V, 22).
Dreptslãvitori creºtini, iubitori ai slavei lui Dumnezeu Cel
înviat,
Aºa cum puteþi ºi frãþiile
voastre vedea, trãim într-o perioadã în care se încearcã tot
mai mult dezbinarea Bisericii
dreptslãvitoare, întemeiatã prin
Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Hristos, ºi întãritã prin
Pogorârea Duhului Sfânt la
Cincizecime. Ni se reproºeazã,
în mod eronat, nu de puþine ori,
cã Biserica noastrã strãmoºeascã s-a îndepãrtat de Adevãr ºi a
pierdut harul Duhului Sfânt.
Însã, cei care pierd harul, sunt
aceia care se rup de Biserica
Ortodoxã, stãruind în neascultare ºi rãtãcire, deoarece Duhul
Sfânt, ca principiu al comuniunii intra-trinitare lucreazã numai
în comuniune eclesialã ºi euharisticã, dupã cum zice Marele
Vasile: „iar pe noi, pe toþi, care
ne împãrtãºim dintr-o Pâine ºi
dintr-un Potir, sã ne uneºti unul
cu altul prin pãrtãºia Aceluiaºi
Sfânt Duh”. (Liturghia Sfântului Vasile cel Mare).
Dreptslãvitori creºtini,
La fiecare Sfântã Liturghie ne
rãsunã în suflet îndemnul: „Sã
stãm bine, sã stãm cu fricã, sã
luãm aminte!” Aºadar, nu trebuie sã ne asemãnãm cetei îngerilor lui Lucifer, care au cãzut din mândrie! Biserica noastrã, chiar dacã se aflã în dialog
cu alte confesiuni creºtine sau
necreºtine, nu a schimbat nimic
din adevãrul propovãduit de

Domnul Hristos, pãstrat în
Sfânta Scripturã ºi de cãtre Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii. Mântuitorul Însuºi a stat de vorbã cu
femeia samarineancã ºi a vindecat pe fiica cananeencei, lasându-ne nouã pildã de dialog
cu cei de altã credinþã. A dialoga nu înseamnã a schimba, ci a
arãta unde ºi Cine este Adevãrul. Dialogul este cerut de porunca misiunii: „Mergând învãþaþi toate neamurile”. (Matei
XXVIII, 19). Nici Sinodul din
Creta, nici alte sinoade sau adunãri ale Bisericii Ortodoxe, nu
ne-au fãcut sã ne schimbãm învãþãtura de credinþã ºi tradiþiile
noastre ortodoxe strãmoºeºti.
Ceea ce am primit de la Mântuitorul Hristos, Dumnezeu adevãrat ºi Om adevãrat, prin Sfinþii Apostoli ºi Pãrinþii Bisericii,
aceea învãþãm ºi aceea propovãduim. Lucrul acesta poate fi
vãzut din cuvântãrile noastre
orale sau scrise; unde ºi în ce
fel putem fi acuzaþi noi de ecumenism sau îndepãrtare de Adevãr? Citiþi ceea ce noi am scris,
ascultaþi cu atenþie ceea ce învãþãm! Încercãm, cu mila lui
Dumnezeu, sã învãþãm ºi sã lucrãm, urmând în toate Sfinþilor
Pãrinþi ºi ascultând de Sfintele
Canoane. Aºa cum am mãrturisit la hirotonia întru arhiereu cã
voi lucra în comuniune cu ceilalþi ierarhi ºi cã voi îndeplini
cu responsabilitate misiunea la
care am fost chemat în calitate
de arhiereu al lui Hristos, arãtând iubire de neam ºi de Bisericã, apãrând ºi promovând
valorile credinþei ortodoxe, arãtând grijã pãrinteascã pentru
parohii ºi mãnãstiri, sprijinind
cultura creºtinã ºi ocrotind patrimoniul bisericesc, manifes-
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tând dragoste pãrinteascã faþã
de clerul ºi credincioºii creºtini,
tineri ºi vârstnici, fãcându-mã
tuturor cãlãuzã întru pãstrarea
neºtirbitã a dreptei credinþe ºi
a rânduielilor Bisericii noastre
strãbune, aºa am încercat sã lucrez împreunã cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Suntem
cu toþii conºtienþi de responsabilitatea noastrã, suntem conºtienþi cã dupã împlinirea acestora vom fi judecaþi, ºi ne strãduim, cu timp ºi fãrã timp, sã
lucrãm pentru pãstrarea neºtirbitã a credinþei primite de la
pãrinþii noºtri.
Iubiþi pãrinþi ºi dreptslãvitori
creºtini, vã reamintim cã, în fiecare an, în Duminica a treia
dupã Paºti, a Mironosiþelor,
prãznuim Aducerea în Oltenia
a moaºtelor Sfântului Ierarh
Calinic de la Cernica, Arhiepiscopul Râmnicului, sãrbãtoare
ce are o însemnãtate deosebitã
pentru Arhiepiscopia noastrã, ºi
vã aºteptãm sã veniþi Duminicã, 30 aprilie, pentru a ne ruga
împreunã Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul Arhiepiscopiei
Râmnicului, ca acesta sã mijloceascã pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimi. Anul
acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se vor aduce la aceastã sãrbãtoare moaºtele Sfântului Sfinþit Mucenic Ciprian de la Biserica Zlãtari din Bucureºti.
Tot anul acesta, an comemorativ al Patriarhului Justinian
Marina ºi al apãrãtorilor Ortodoxiei în perioada comunistã, nãdãjduim sã vã invitãm, în luna
septembrie, la sfinþirea Mãnãstirii Sf. Mare Mucenic Gheorghe
din Suieºti. Înãlþatã în satul natal al Patriarhului Justinian, este
o replicã a Mãnãstirii Schitul
Maicilor din Bucureºti, aceasta
fiind aºezãmântul de suflet al
acestui vrednic de pomenire patriarh al Bisericii noastre, fiu al
plaiurilor vâlcene.
Ne rugãm ca Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos sã aducã în casele
ºi sufletele frãþiilor voastre lumina cea linã a sfintei slave,
care sã vã binecuvânteze cu
pace ºi sãnãtate, revãrsând harul Sãu cel bogat asupra noastrã, a tuturor, spre deplina bucurie ºi lucrarea faptelor celor
bune.
Hristos a înviat!
Al vostru al tuturor, de tot
binele voitor ºi cãtre Hristos
Domnul, Cel Înviat din morþi,
rugãtor,
† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
12 - 25 aprilie 2017

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

Publicitate

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

12 - 25 aprilie 2017

pag. 12

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

P

Cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale,
conducerea SC Fraþii Bacriz SRL ureazã tuturor
salariaþilor ºi colaboratorilor sãnãtate,
prosperitate ºi îndeplinirea tuturor aspiraþiilor.
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“Legea patimilor”

rincipala învãþãturã a
sãptãmânii dinaintea
Paºtelui este aceea cã
nimic nu se face fãrã dãruire
ºi fãrã sacrificiu. Niciun lucru
“mare” nu poate deveni astfel
fãrã eforturi, fãrã voinþa de a
depãºi obstacolele, oricât de
dificile ar pãrea la un moment
dat.
Sãptãmâna Mare este un bun
prilej sã reflectãm la lucrurile
importante pe care le avem de
fãcut în plan individual, dar ºi
în planul devenirii comune ca
societate ºi ca naþiune.
Legea salarizãrii unitare reprezintã un astfel de lucru
“mare” pentru binele nostru
comun. Este o chestiune de
respect faþã de noi înºine ca
societate ºi ca oameni.
Adoptarea acestei legi ar fi
o dovadã cã putem sã fim mai
riguroºi ºi mai predictibili în
modul de organizare al spaþiului public. Iar de undeva trebuie început. S-au acumulat
prea multe nedreptãþi ºi discriminãri, netransparene ºi interese nelegitime în acest sistem
al salarizãrii publice pentru a
mai persista în “fãrãdelege”.
Personal, voi susþine prin
semnãturã ºi prin votul meu
aceastã lege. Nu din raþiuni sau
comandamente de ordin politic, ci pentru cã trebuie sã punem ordine în acest sistem public dacã vrem mai mult respect, mai multã performanþã ºi
mai multã responsabilitate. ªi
pentru munca oamenilor ºi
pentru banul public.
În aceste zile putem vorbi de
o veritabilã “Lege a Patimilor”
prin modul în care grupurile
interesate se raporteazã la proiectul acestei legi. Unii o contestã fãrã sã o fi citit. Alþii o
laudã dimineaþa la minister ºi
o criticã seara la televizor. Unii
vor sã o treacã în vitezã politicã maximã fãrã “false” îngrijorãri publice. Alþii cer amânarea ei din motive de sustenabilitate bugetarã.
Dincolo de toate aceste “patimi”, Legea Salarizãrii Unitare este absolut NECESARÃ ºi
trebuie adoptatã dupã dezba-

terea serioasã ºi aºezatã din
Parlament.
Personal, am înþelegere faþã
de toate punctele de vedere exprimate. Chiar ºi faþã de cele
fãcute fãrã bunã credinþã. Este
bine cã introducerea proiectului de lege în circuitul parlamentar a fost amânatã cu o
sãptãmânã. Chiar cu Sãptãmâna Mare!
Poate acum vom gãsi toþi
sufletul înþelept ºi mintea neînfierbântatã pentru a conºtientiza cã aceastã lege este
un pas înainte, cã nu mai putem gira atâtea disfuncþionalitãþi ºi erori într-un sistem care
priveºte viaa a cinci milioane
de români.
Probabil cã aceastã lege nu
va fi perfectã. Dar ce este perfect pe Pãmânt?!
Important este ca ea sã creeze un sistem unitar ºi durabil, coerent, transparent ºi
echilibrat de principii, norme
ºi reguli la care sã se raporteze fãrã dubii ºi interpretãri toatã lumea.
Important este ca ea sã elimine dicrepanþe, incongruenþe, discriminãri, disensiuni între salariaþii din interiorul diferitelor familii profesionale
din spaþiul public.
Important este ca ea sã restabileascã ordinea ierarhicã din
perspectiva retribuþiei pentru
demnitatea, funcþia ºi activitatea prestatã ’i sã aducã predictibilitate pentru traseele profesionale ºi carierele publice.
Proiectul legii are cheile de
siguranþã cã aceste obiective
importante ale sale se vor putea împlini. Proiectul porneºte de pe niºte baze corecte ºi
va intra în dezbaterea parlamentarã, unde lucrurile încã
incorecte se vor putea îndrepta. Prin dialog ºi buna credinþã a tuturor pãrþilor implicate.
ªi mai cu seamã prin compromisul legitim “dictat” de oportunitatea adoptãrii sale.
Tuturor celor care mediteazã în aceste zile asupra acestui proiect de lege vital pentru
România, le doresc Gând Luminat!
12 - 25 aprilie 2017
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Cine poate
sã obþinã
o armã letalã?

„Dreptul de a purta ºi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apãrare
ºi pazã, de vânãtoare ºi de tir
ºi conferã titularului posibilitatea de a purta asupra sa
arma ºi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizatã procurarea acesteia, precum ºi în caz de legitimã apãrare sau stare de necesitate”,
stabileºte legea în acest caz.

P

ermisul de armã îþi
oferã dreptul de a deþine ºi, dupã caz, de a
purta ºi folosi arma letalã supusã autorizãrii (tipul, marca,
seria ºi calibrul sunt înscrise
în permis, precum ºi muniþia
aferentã). Dar permisul nu îþi
oferã posibilitatea sã-þi ºi procuri o armã letalã. Pentru asta
ai nevoie de o autorizare distinctã, valabilã doar pentru
perioada în care îþi procuri
arma respectivã. Procurarea
armelor se poate realiza prin
cumpãrare, donaþie, moºtenire, sponsorizare, închiriere
sau comodat, potrivit legii.
Actul este foarte clar cu privire la ce categorii de persoane pot cere autorizarea procurãrii unei arme de apãrare ºi
de pazã:
- demnitari, magistraþi, diplomaþi, militari, poliþiºti;
- alte persoane prevãzute de
lege, care îndeplinesc o funcþie ce implicã exerciþiul autoritãþii publice;
- persoanele incluse în programe de protecþie a martorilor, pe perioada în care au
aceastã calitate.
În mod evident, vânãtorii
pot procura arme de vânãtoare (au nevoie de permis de
vânãtoare, mai întâi), precum
ºi arme de tir, numai din categoria armelor lungi, iar sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naþionale sau
olimpice, antrenorii ºi instructorii în poligonul de tragere,
pot procura, pe perioada cât
sunt în activitate, numai arme
de tir. În fine, colecþionarii pot
procura numai arme de colecþie, dar de regulã fãrã muniþia
aferentã.

Condiþiile în
care poþi sã obþii
autorizarea sau
sã pierzi permisul
În linii mari, pentru a obþine autorizaþia de procurare
trebuie sã ai peste 18 ani, sã
nu fi suferit anumite condamnãri, sã nu ai calitatea de inculpat în anumite cauze penale, sã fii apt din punct de vedere psihologic ºi medical
pentru asta ºi sã nu fii considerat un pericol pentru ordi12 - 25 aprilie 2017
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Care
Care sunt
sunt condiþiile
condiþiile sã
sã deþii
deþii oo armã
armã în
în România?
România?
Este mai
mai uºor
uºor ca
ca în
în America!
America!
Este

Condiþii de
pãstrare ºi de port
ale armelor letale

nea publicã, siguranþa naþionalã, viaþa ºi integritatea corporalã a persoanelor.
De asemenea, legea mai impune doritorilor ºi sã fi absolvit
un curs de instruire teoreticã ºi
practicã, organizat de o persoanã juridicã autorizatã special
pentru acest lucru.
Abia dupã ce þi-ai procurat
arma, eºti obligat sã mergi în
termen de trei zile lucrãtoare de
la data procurãrii la organul de
poliþie care þi-a dat autorizaþia
pentru a obþine ºi permisul de
armã (asta dacã nu îl aveai deja,
caz în care mergi sã înscrii arma
în permis).
Cât despre valabilitatea permisului, aceasta este de cinci
ani, urmând ca organele poliþiei
sã-i aducã aminte titularului cu
cel puþin ºase luni înainte cã
permisul urmeazã sã expire.
Pentru prelungirea valabilitãþii
(cu încã cinci ani) se verificã,
în mare, cam aceleaºi condiþii
de mai sus referitoare la lipsa
condamnãrilor respective, a calitãþii de inculpat º.a.m.d. Titularul trebuie sã meargã anual
într-un poligon autorizat la trageri, iar pentru a cere prelungirea permisului trebuie sã facã
dovada acestor ºedinþe anuale
(excepþie fac cei cu arme de
vânãtoare).
Noutatea principalã adusã de
anul 2016 în materia permiselor de armã este cã verificarea
sãnãtãþii fizice ºi psihice a titularului de permis se poate cere

În 2016, în evidenþele
oficiale figurau
aproximativ 157.000
de persoane cu
230.000 de arme
letale ºi neletale,
potrivit Digi24.
de cãtre un medic sau de organele din poliþie ori de câte ori
aceºtia ajung la concluzia cã în
comportamentul titularului
existã indicii cã el nu ar trebui
sã deþinã un permis de armã.
Înainte, verificarea se fãcea în
principal cu ocazia reînnoirii
permisului. Cei care refuzã sã
se supunã acestor verificãri în
termen de 30 de zile sunt sancþionaþi cu anularea permisului.
Tot Legea nr. 295/2004 mai
prevede ºi cã organele competente pot sã dispunã suspendarea permisului de armã atunci
când existã „indicii comportamentale temeinice care reclamã
o examinare urgentã psihologicã ºi/sau medicalã, în vederea
verificãrii aptitudinii persoanei
ºi menþinerii autorizãrii pentru
a deþine arme ºi muniþii letale”.
„Poliþia Românã este autoritatea competentã care exercitã
controlul privind deþinerea,
portul ºi folosirea armelor, pieselor ºi muniþiilor, precum ºi cu
privire la operaþiunile cu arme
ºi muniþii”, potrivit Legii nr.
295/2004.
Notã: Detalii concrete despre

documentele necesare pentru a
obþine autorizãrile aferente fiecãrei categorii de arme ºi pentru a prelungi valabilitatea permiselor se regãsesc în actul normativ amintit ºi, mai pe scurt, în
secþiunea dedicatã de pe site-ul
Poliþiei Române.

Ce drepturi îþi
conferã, concret,
permisul de armã?
„În funcþie de scopul pentru
care a solicitat autorizarea procurãrii armei, autoritãþile competente pot acorda solicitantului dreptul de deþinere sau, dupã
caz, de port sau folosire a armei
procurate, fãcând menþiune, în
mod expres, despre aceasta în
conþinutul permisului de armã”,
stabileºte legea.
Aºadar, permisul poate sã ne
dea dreptul doar sã deþinem o
armã, dar nu ºi sã o purtãm asupra noastrã tot timpul, ori poate
sã ne ofere toate aceste drepturi,
în funcþie de scopul pentru care
am solicitat permisul. Cel mai
restrictiv este, practic, permisul
care conferã doar dreptul de a
deþine arme.
„Dreptul de deþinere a armei se poate acorda numai pentru
armele de vânãtoare, de tir, de
colecþie sau de autoapãrare ºi
conferã titularului posibilitatea
de a pãstra arma la domiciliul
sau reºedinþa înscrisã în documentul de identitate”, conform
actului.

Titularul dreptului de a purta ºi folosi arme letale are
obligaþia de a pãstra arma ºi
muniþia înscrisã în permisul
de armã în condiþii de securitate, astfel încât sã nu permitã accesul la acestea al persoanelor neautorizate.
Cei care au dreptul de a
purta ºi folosi armele le pot
folosi în mod efectiv numai
în poligoanele autorizate în
condiþiile prezentei legi sau în
caz de legitimã apãrare ori
stare de necesitate.
„Persoana care a fãcut uz
de armã este obligatã sã acþioneze imediat pentru a se
acorda primul ajutor ºi asistenþã medicalã persoanelor
rãnite. Persoana care a fãcut
uz de armã este obligatã sã
anunþe de îndatã cel mai apropiat organ de poliþie, indiferent dacã au rezultat sau nu
victime ori pagube materiale”, se prevede în lege.
Cât despre armele de vânãtoare, cei care au permis pentru folosirea acestora le pot
folosi în mod efectiv doar la
vânãtoare sau în caz de legitimã apãrare, de stare de necesitate sau caz forþat, potrivit legii.
În ceea ce priveºte cumpãrarea muniþiei, titularii de permise pot merge doar la armurierii autorizaþi ºi pot cumpãra doar muniþia aferentã armelor înscrise în permisul pe
care îl deþin. În orice caz, cantitatea maximã de muniþie pe
care poate sã o deþinã este înscrisã tot în permis. Spre
exemplu, în cazul armelor de
apãrare ºi pazã vorbim de 50
de cartuºe cu glonþ ºi 50 de
cartuºe fãrã proiectil, pentru
câte o singurã armã de fiecare calibru.
Av. Marius
Vicenþiu Coltuc
www.indiscret.ro

SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 03 – 07
aprilie 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, Pãtraºcu Vodã, Morilor ºi Buna
Vestire.
AVARII SOLUÞIONATE. Au fost soluþionate 5 avarii la reþeaua de apã potabilã
pe strãzile Buda, Liviu Rebreanu, Decebal, Colonie
Nuci ºi Ostroveni.
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 (strada Matei Basarab),
Traian, Sud ºi Centru (strãzile
Carol I ºi General Magheru);
- s-a confecionat armãturã
piese suport cãmine de canalizare;
- s-a ridicat la cotã cãmin canalizare în zona Nord la blocul
M2;
- s-a executat cãmin canalizare pe strada Eleodor Constantinescu;
- s-a reparat canalizare tasatã
în zona Nord la blocul N4, sc.
B;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reea 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
250 mm;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie a reþelei de canalizare
menajerã între bulevardul Dem
Rãdulescu ºi str. Ostroveni –
Baza de Agrement;
- s-au continuat 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 B13,
sc. B, D, A7, sc. B, A64, sc.
C,D, E, S2, sc. A, A20, sc. F,
A32/I sc. A, B, C, A50, A65,
A66, A54, A24, G80, sc. C,
A64 ºi pe strada Aurelian Sacerdoþeanu, nr. 71);
- Centru (strãzile General
Magheru la bl. V3, Gib Mihãescu la bl. S5 ºi în Piaþa
Centralã);
- Nord (strãzile Dealul Malului, Decebal la blocul D9,
sc. B ºi Henri Coandã la Liceul Tehnologic Henri Coandã);
- precum ºi pe Calea Bucureºti la firma DACOS, str.
Livezi nr. 2, Ferdinand I la
blocul O7 ºi Calea lui Traian
la blocul 27, sc. B, C.

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, centra-

lã termicã, pretabil
pentru orice tip de
activitate.
Cost închiriere
lunar 1.000 EURO.
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Crampoane

Activitate SC APAVIL SA în sãptãmâna
03 – 07 aprilie 2017

de Virgil Dumitrescu

SPORT

E

Ungureanu ne apãrã
de unguroaice

ora handbalului feminin,
iar campioana României
ridicã probleme echipelor cu ºtaif de pe continent, din
postura de câºtigãtoare a Final
Four-ului de anul trecut. Pentru a accede din nou în ”careul
de aºi” al pocherului de la Budapesta, CSM Bucureºti trebuie s-o elimine în sferturile de
finalã ale Champions League
pe Ferencvaros, a doua echipã
a Ungariei. Scorul de la Bucureºti, în manºa întâi, 30-25, le
acordã ”tigroaicelor” prima
ºansã la calificare, cu observaþia cã le aºteaptã un retur infernal. Le-a mai aºteptat cu o
ediþie în spate, în Papp Laszlo
Sportarena, la finala cu Gyor,
când au dat lovitura. De aceastã datã, CSM a izbutit acest revigorant 30-25 dupã douã probe la ”libere” ºi ”impuse”, întro accepþiune mai largã: liga naþionalã ºi schimbarea în serie a
directorului tehnic. Kim Rasmussen, creierul câºtigãrii trofeului continental, 29-26 cu
Gyor, a cedat locul altui danez:
Jacob Vestergaard. În noiembrie, acesta ºi-a reziliat contractul, iar la cârma echipei a
fost adus Aurel Roºca. Echipa
câºtigã detaºat titlul naþional,
dar bâjbâie în grupele secundare ale Champions League, de
unde promoveazã cu emoþii.
Era nevoie de un ºoc ºi astfel a
fost cooptat Per Johansson,
compatriotul Isabellei Gullden
ºi al Linneei Torstensson. ”Am
gãsit fete motivate sã repete
succesul de anul trecut, sã fie
parte din turneul Final 4”, a

64 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE.
Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost verificate ºi înlocuite un numãr de 64 apometre, fiind întocmite ºi un
numãr de 24 de documentaþii tehnice.

sunat declaraþia noului coach,
una salutarã într-o disciplinã
sportivã care nu umblã cu
ºumudici. Suedezul a adãugat
o vitezã ritmului de joc din ligã
(ar mai trebui una în Final Four,
observã Rasmussen) ºi a pus
accent pe finalizare, având în
Gullden ºi Martin executante
de top, astfel cã româncele ºi
unguroaicele au mers mult
timp umãr la umãr. Declicul
miraculos s-a produs cu abaterea de la regulã marca Paula
Ungureanu, care a închis poarta. ”Le avem, dar trebuie sã fiþi
mai precise”, s-a adresat Johansson jucãtoarelor sale. Singura care nu i-a putut urma sfatul
a fost Torstensson, nerefãcutã
fizic, niciun gol marcat, ca niciodatã. Dar au avut ºi maghiarele pe Linnea lor, Iovanovic.
Susþinutã frenetic în manºa decisivã, Ferencvaros va fi o nucã
foarte greu de spart, ceea ce
ºtiu ºi arbitrele. Am avut uneori
impresia cã polonezele care au
oficiat la Bucureºti erau convinse cã se aflã la Budapesta.
Mai greu de crezut cã în capitala Ungariei ar arbitra cineva
ca în capitala României, adicã
imparþial. Se spune despre vicecampioana Ungariei cã e mai
puternicã în deplasare decât
acasã, iar acest 25-30 nu îi picã
bine. Un argument ar fi acel
neverosimil 24-37 cu Vardar.
Dacã blonda dintre buturile
noastre se gândeºte la o carte a
carierei sale, titlul potrivit nu
poate fi decât ”Apãrã Paula”,
cu vocala finalã reverberând în
inimile noastre.
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Vâlcea: Patronatul polonez
de la Uzina de Sodã trece la represalii
74 de angajaþi concediaþi sau sancþionaþi
fiindcã s-au solidarizat cu colegii lor care
au fãcut greva foamei.
de Marielena Popa

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

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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de concediere, ca urmare a faptului cã s-au solidarizat cu ceilalþi colegi care au intrat în greva foamei în data de
23.03.2017. În urma celor prezentate, prefectul Radu Renga
a hotãrât sã se întâlneascã ºi cu
cei aflaþi la conducerea CIECH
Soda România S.A., urmând ca
mai apoi sã se identifice soluþii
pentru detensionarea conflictului de muncã” – se aratã într-un
comunicat al Prefecturii Vâlcea.
Pe 23 martie, doi muncitori
ºi liderul de sindicat Adrian
Mugioiu au intrat în greva foamei, principala lor nemulþumire fiind refuzul patronatului de
a majora tichetul de masã de la
9,57 de lei la 15 lei.

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

Publicitate

P

olonezii de la CIECH
Soda România iau mãsuri drastice cu angajaþii Uzinelor Sodice Govora, judeþul Vâlcea, solidarizaþi cu colegii lor care între 23 ºi 25 martie a.c. s-au aflat în greva foamei. Astfel, 74 de salariaþi au
primit decizii de sancþionare,
doi dintre aceºtia de concediere, a anunþat Prefectura Vâlcea.

„Prefectul Radu Renga s-a întâlnit, la solicitarea primitã din
partea Sindicatului SODISTUL, cu membri ai acestei organizaþii de masã, ca urmare a
conflictului de muncã apãrut
între salariaþi ºi conducerea societãþii CIECH Soda România.
La întrevedere au participat ºi
reprezentanþi ai Inspectoratului
Teritorial de Muncã Vâlcea, ai
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Vâlcea,
precum ºi ai Consiliului Judeþean Vâlcea. În cadrul discuþiei,
liderul de sindicat, Adrian Mugioiu, a adus la cunoºtinþa celor prezenþi cã un numãr de 74
de salariaþi au primit decizii de
sancþionare, doi dintre aceºtia

