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ADMINISTRAÞIE

CJ Dolj susþine
programul
Start-up Nation
Unul dintre punctele
importante din programul de guvernare al
PSD, Star-up Nation
îºi propune, printre
altele, sã stimuleze
dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea performanþelor economice ale
întreprinderilor mici ºi
mijlocii ºi dezvoltarea
sectoarelor economice prioritare. Pentru
acest lucru, guvernul
pune la bãtaie un
buget de 1,7 miliarde
de lei, bani din fonduri
de la bugetul de stat
cât ºi din fonduri
europene, autoritãþile
estimând cã programul va genera înfiinþarea a peste 10.000 de
noi firme în fiecare an.
de Dan Olteanu

T

ocmai pentru cã Star-up
Nation a generat un interes deosebit din partea
mediului de afaceri, autoritãþile
au decis organizarea unei campanii de promovare ºi informare
legat de viitorul prgram. Astfel
cã, miercuri - 3 mai, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici
ºi Mijlocii ºi Cooperaþie Craiova, în parteneriat cu Consiliul Judeþean Dolj, organizeazã o întâlnire în Sala de conferinþe a Consiliului unde vor fi prezentate obiectivele acestui program. La
eveniment vor participa, pe lângã conducerea CJ Dolj, secretarul de stat din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat – Harry -Ylan Laufer ºi secretarul de
stat din partea Secretariatului
General al Guvernului - Adrian
Mlãdinoiu.
Start-up Nation ROMÂNIA
3 - 9 mai 2017

are un buget de 1.713.798.000
lei ºi este finanþat atât din fonduri de la bugetul de stat, cât ºi
din fonduri europene, având ca
obiectiv principal stimularea
înfiinþãrii de noi întreprinderi
mici ºi mijlocii, îmbunãtãþirea
performanþelor economice ale
start-up-urilor, creºterea potenþialului de accesare a surselor de
finanþare, precum ºi facilitarea
accesului acestora la finanþare.

Cine poate sã obþinã
aceºti bani?
Pentru accesarea programului
Romania Startup Nation, firmele solicitante trebuie sã îndeplineascã mai multe condiþii, dintre care cele mai importante
sunt:
– sunt SRL-D, SRL sau cooperaþii;
– sunt înfiinþate dupã data intrãrii în vigoare a OUG 10/
30.01.2017;
– nu au datorii la bugetul general consolidat ºi la bugetele
locale;
– au codul CAEN autorizat la
ONRC în momentul depunerii
documentaþiei de decont;
– creeazã minimum 1 loc de muncã ºi îl menþin pe o perioadã de cel puþin 2 ani dupã implementarea proiectului;
– acþionarul/acþionarii nu au
sau nu au avut calitatea de acþionar sau asociat într-un alt IMM care desfãºoarã sau a desfãºurat aceeaºi activitate autorizatã, pentru care aplicã în cadrul
programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii
pânã la deschiderea sesiunii de
înscriere.

Câþi bani pot sã iau?
200.000 de lei este suma primitã maximum în cadrul programului. Aceasta reprezintã o
contribuþie de maximum 100%
din valoarea proiectului (este

posibil sã existe cheltuieli neeligibile necesare, cheltuieli neprevãzute ºi diferenþe de cheltuieli la decontare care trebuie
acoperite de întreprinzãtor din
alte surse).

Cum pot cheltui
aceºti bani?
Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de: echipamente ºi
utilaje, autoutilitare, echipamente de climatizare/încãlzire,
echipamente de obþinere a unei
economii de energie, echipamente IT, mobilier, biroticã,
chirii, salarii (care vor fi limitate la salariul mediu pe economie ºi la 6 luni ºi vor necesita
sã fie plãtite întâi din banii întreprinzãtorului) realizare pagini web, promovare, francize,
licenþe, cursuri de antreprenoriat, software ºi consultanþã.
Bunurile achiziþionate în cadrul
programului trebuie sã fie noi.
Nu se acceptã second-hand,
precum nici variantele de finanþare prin leasing.
TVA-ul va fi eligibil pentru
firmele care nu sunt plãtitoare
de TVA.

Cum mã înscriu?
Înscrierea se va face on-line,
pe o perioada de 15 zile lucrãtoare de la lansarea oficialã a
programului. Dupã cele 15 zile
lucrãtoare de înscrieri, urmeazã evaluarea proiectelor, în ordinea punctajului obþinut, perioadã care va fi tot de 15 zile
lucrãtoare.

Cum se face
evaluarea?
Evaluarea se face în ordinea
punctajului, dupã o grilã de
punctaj deja stabilitã. Condiþia
de eligibilitate este ca un proiect sã aibã minimum 50 de
puncte.
www.indiscret.ro
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Gelu Viºan

Ionescu Avram Luciana Mãdãlina
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USR-ul merge pe mâna unei
doamne, PMP-ul fuge de Viºan
Dupã ce principalele partide politice ale Doljului ºi-au desemnat candidaþii la Primãria Craiova, Partidul Social Democrat pe Mihai Genoiu ºi
Partidul Naþional Liberal pe Mario Ovidiu
Oprea, este de aºteptat ca în aceastã sãptãmânã alte douã formaþiuni politice sã-ºi desemneze aspiranþii: Partidul Miºcarea Popularã ºi
Uniunea Salvaþi România. Dacã sub aripa lui
Bãsescu, la Dolj, lucrurile sunt un pic mai
complicate, „oºtenii“ lui Nicuºor Dan par a-ºi fi
gãsit candidatul ideal: anonima politicianã
Ionescu Avram Luciana Mãdãlina.
de Cosmin Pretorian

C

um numai mâine nu
este iunie, pe scena
politicã doljeanã au
început sã aparã numele aspiranþilor la alegerile pentru
postul de primar al Craiovei.
Primii ºi-au desemnat candidawww.indiscret.ro

tul liberalii, senatorul Mario
Ovidiu Oprea având sarcina sã
dea tonul renaºterii dreptei în
Craiova. La scurt timp au rãspuns ºi social-democraþii. Deºi
nu este oficial membru al celui
mai mare partid doljean, Mihai
Genoiu, primar interimar, a primit binecuvântare de a candi-

da chiar de la liderul central al
partidului, atotputernicul Liviu
Dragnea.

Doamna Avram
Ionescu, candidata
USR-ului?
În aceastã sãptãmânã, miercuri, se pregãtesc ºi useriºtii sãºi anunþe pretendentul. Conform unor surse din interiorul
celei mai fantomatice filiale a
unui partid politic parlamentar
din Dolj, craiovenilor li se va
propune o candidaturã surprizã,
Luciana Mãdãlina Avram Ionescu. Conform paginii personale de Facebook, userista este
consilier juridic la un sereleu
craiovean, a terminat douã facultãþi, ªtiinþe Juridice ºi ªtiinþe Politice, este cãsãtoritã ºi are

o fetiþã. Deºi ne-am strãduit sã
aflãm mai multe lucruri despre
surpriza politicã a acestei primãveri, nimeni nu ne-a putut
ºopti vreo informaþie verificabilã despre activitatea profesionalã sau politicã a candidatei.
Evident pentru oricine cunoaºte puþinã politicã ºi profilul alegãtorului craiovean, Luciana
Mãdãlina Avram Ionescu pleacã în aceastã competiþie cu
ºansa a treia, Genoiu ºi Oprea
fiind de departe principalii favoriþi.

Viºan „amuºineazã“
pe la colþurile
PMP-ului
Mai complicate par lucrurile
în sânul filialei Dolj a Partidului Miºcarea Popularã. Deºi nu

îl „înghite“ nimeni în partid, se
pare cã fostul parlamentar de
Dolj Gelu Viºan viseazã sã
punã mâna din nou pe candidaturã. De vreo câteva zile, el
bântuie prin oraº în cãutare de
sprijin politic ºi financiar, însã
misiunea sa este una imposibilã având în vedere eºecul ruºinos de a strânge mãcar semnãturile necesare pentru candidaturã la ultimele alegeri locale.
„Noi încã nu ne-am desemnat
candidatul, urmeazã sã discutãm în aceastã sãptãmânã. Am
auzit ºi eu ceva zvonuri în ceea
ce-l priveºte pe domnul Viºan,
însã sunt doar niºte simple vorbe. Eu nu cred cã domnul Viºan ºi-ar mai dori aceastã candidaturã dupã eºecul de anul
trecut“, a declarat Dan Pãloiu,
vicepreºedinte al PMP Dolj.
3 - 9 mai 2017
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EVENIMENT
Premiaþii competiþiei
pentru curaj: un tânãr
paralimpic, o mãmicã
însãrcinatã în 4 luni ºi
un copil de 7 ani

A

juns la cea de-a VI-a
ediþie, tradiþionalul concurs de ciclism din localitatea Mãciuca este organizat
de Damila ºi Fundaþia Dumitru
Drãghicescu împreunã cu Federaþia Românã de Ciclism, sub
numele Bike Fest 2017 Damila
Mãciuca. Concursul a adus laolaltã peste 150 de iubitori ai acestui sport, amatori sau profesioniºti, uniþi de dorinþa de a petrece 1 mai într-un mod plãcut, în
cadrul unei comunitãþi primitoare ºi active: comunitatea localã
din comuna Mãciuca, judeþul
Vâlcea. Participarea la concursul de ciclism nu a implicat nicio
taxã de participare.
Participanþii au ales între
douã curse: cursa de 40 km,
desfaºuratã pe traseul Mãciuca
- Giuleºti - Oteteleºiu - Bãlceºti
- Oteteleºiu – Valea Mare Mãciuca ºi cursa de 24 km, pe
traseul Mãciuca - Giuleºti - Valea Mare - Mãciuca.
Fiecare din cei prezenþi la linia de start a primit un kit de
concurs constând în tricou, numãr de concurs, cip de cronometrare, precum ºi diferite produse
oferite de sponsorii Weber, Bramac, Boromir ºi Forest Retreat
& Spa. Tuturor celor care au reuºit sã treacã linia de sosire le-a
fost acordatã medalia de finisher.
Câºtigãtorii sunt:
Cursa 40 km
Locul 1: Enache Dorin Mar-

Mai 2017: Bike Fest Damila
Mãciuca a animat Valea Cernei

cel – timp 01:01:00.567
Locul 2: Marin Cristian –
timp 01:01:00.570
Locul 3: Bonteanu Ionel Eusebio – timp 01:01:00.573
Cursa 24 km
Locul 1: Giulescu ªtefanDoris – timp 00:46:11.573
Locul 2: Enache Stelian –
timp 00:46:15.287
Locul 3: Niþu George Cristian
– timp 00:47:41.350

Au mai fost premiaþi pentru
curajul lor:
Matican Theodor, paralimpic,
00:51:15.793
Florina Teodorescu, viitoare
mãmicã, gravidã în 4 luni
Puican Tudor, cel mai tânãr
participant, 7 ani.
Evenimentul Bike Fest Maciuca 2017 face parte din campania aniversarã Damila 25,
campanie care marcheazã 25 de
ani de activitate Damila ºi are
ca scop implicarea activã în viaþa comunitãþii locale.
“Mulþumesc participanþilor,
celor care astãzi au cãlãtorit kilometri mulþi pânã la Mãciuca
(judeþ Vâlcea) pentru a face parte dintr-un proiect sportiv, pentru o generaþie mai bunã, mai
calmã, mai tolerantã, mai înþeleaptã, mai dreaptã, mai frumoasã, mai iubitoare! Am preþuit fiecare zâmbet, fiecare speranþã, fiecare efort! Nu am acest
privilegiu în fiecare zi!
Competiþia pentru curaj a
fost preferata mea. Proba a fost
câºtigatã de un tânãr paralimpic, urmat de o viitoare mãmicã, însãrcinatã în patru luni ºi
de un copil ambiþios de numai

Foto: Adevãrul
7 ani. Toþi au participat la cursa de 24 km.
Au fost emoþii, trãiri sincere,
ale unor oameni buni, iubitori
de sport, de dreptate, pentru o
comunitate mai bunã. Mulþumesc celor 15 voluntari datoritã cãrora participanþilor la concurs nu le-a lipsit nimic în zonele de hidratare ºi alimentare”.
(Mihaela Rovenþa, director general adjunct)

nicu Vâlcea, susþinerea sãrbãtorilor locale tradiþionale Zilele
Râmnicului, Ziua localitãþii Mãciuca ºi Cocoºul de Hurez.
În luna aprilie 2017, compania vâlceanã Damila, producãtor ºi distribuitor pe piaþa produselor din oþel ºi a materialelor de construcþii din România,
a împlinit un sfert de secol de
activitate.

Damila, societate comercialã
cu capital privat, 100% românesc, înfiinþatã în anul 1992,
ocupã un loc important pe piaþa
materialelor de construcþii ºi finisaje din România, având rol
de producãtor, importator ºi distribuitor pentru produsele pe
care le comercializeazã.
Sursa: Damila

Damila anunþã
cã va renova o secþie
a Spitalului
de Obstetricã ºi
Ginecologie
Râmnicu Vâlcea
Alte acþiuni din campania aniversarã Damila 25 ce urmeazã sã
se realizeze sunt: renovarea unei
secþii din cadrul Spitalului de
Obstetricã ºi Ginecologie Râm-

Publicitate

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.

3 - 9 mai 2017
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ACTUALITATE

Vâlcea: Control judiciar
pentru braconaj cinegetic
L

periculoase, însoþiþi de reprezentanþi ai Asociaþiei Judeþene
de Vânãtoare ºi Pescuit Vâlcea,
au organizat o acþiune în fondurile de vânãtoare nr.35 ºi 43,
pe raza localitãþii Ghioroiu, pentru verificarea legalitãþii activitãþilor de vânãtoare cinegeticã,
prilej cu care au depistat doi
bãrbaþi având asupra lor arme
de vânãtoare.
Poliþiºtii ºi-au declinat calitatea ºi le-au solicitat celor doi
bãrbaþi sã se opreascã în vederea controlului. Aceºtia nu s-au

conformat solicitãrilor ºi au fugit în direcþii opuse. Pentru prinderea acestora a fost folosit armamentul din dotare, unul dintre ofiþerii de poliþie trãgând
douã focuri de armã în plan vertical.
La faþa locului, asupra celor
doi bãrbaþi, respectiv D.T.D.,
de 32 de ani, ºi D.I.C., de 28
de ani, ambii din comuna Tãlpaº, judeþul Dolj, au fost gãsite douã arme de vânãtoare letale, confecþionate artizanal,
fãrã nicio inscripþie, cu cartu-

ºe pe þevi, fiind pregãtite de
folosire. Totodatã, asupra acestora au fost gãsite mai multe
cartuºe de vânãtoare calibrul
16.
De asemenea, poliþiºtii au mai
depistat pe fondul de vânãtoare
un al treilea bãrbat, respectiv
I.M.T., de 26 de ani, din municipiul Craiova, asupra cãruia au
fost gãsite un topor, o frânghie
din material textil ºi patru saci
din plastic.
În urma percheziþiilor efectuate, poliþiºtii au identificat ºi

ridicat, în vederea continuãrii
cercetãrilor, bunuri ce fac obiectul dosarului penal, respectiv un dispozitiv de sertizat cartuºe de vânãtoare, un dispozitiv de confecþionat alice ºi proiectile metalice, o matriþã folositã pentru turnarea materialelor metalice, 4 trofee de mistreþ
ºi un proiector.
Faþã de cei trei bãrbaþi a fost
dispusã mãsura controlului judiciar pe o perioadã de 60 de
zile.
(D.F.)

Publicitate

a data de 1 mai a.c., poliþiºti din cadrul Biroului
de arme, explozivi ºi substanþe periculoase, sub supravegherea procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Bãlceºti, au efectuat
trei percheziþii la domiciliile
unor persoane cercetate pentru
braconaj cinegetic ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor.
În fapt, la data de 30 aprilie
a.c., poliþiºti din cadrul Biroului arme, explozivi ºi substanþe

www.indiscret.ro
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S.O.S. pãmântul þãrii!

R

evine în actualitate
problema alunecoasã
a pãmântului þãrii,
care chiar ne fuge de sub picioare. Un studiu al AGRO Intelligence SISA (Sistem de Informaþii pe Securitate Alimentarã) aratã cã românii mai deþin puþin peste 30% din suprafaþa de teren arabil, restul se
aflã în proprietatea strãinilor.
ªi asta de la 1 ianuarie 2014,
de când piaþa funciarã a fost
liberalizatã. În ruperi ca în Vestul Sãlbatic, i-am împroprietãrit pe alþii dupã cum urmeazã:
italieni 23,4%, germani
15,5%, arabi 10%, unguri
8,2%, spanioli 6,2%, austrieci
6,1%, danezi 4,5% ºi în continuare olandezi, greci, turci,
multinaþionale (Rabobank,
Generali, ASI Europe). Stai ºi
te cruceºti. Istoria noastrã e
burduºitã cu miºcãri în masã
pentru pãmânt. Rãscoala din
1907 n-a fost un moft. Domnitorii au apãrat pãmântul cu
spirit de sacrificiu. Soldatul
român, dacã a murit pe câmpul de luptã, pentru asta a murit: pentru ai lui de-acasã, pentru credinþã ºi pãmânt. Anii
colectivizãrii au târât cu ei nenumãrate drame ale înstrãinãrii de pãmânt. Poftim popor:
doar în trei ani, 70% din aceastã avere nu-i mai aparþine.
Cum a fost posibil? Greu de
rãspuns. Sau, dacã vreþi, ar fi
un rãspuns: la noi ca la nimeni.
Liberalizarea pieþei funciare sa implementat în alte þãri altfel decât în România. Legislaþia ungarã prevede pedeapsa
cu închisoarea de pânã la cinci

ani pentru cei implicaþi în vânzarea de teren agricol cãtre
strãini. În Polonia, s-a protestat
neîntrerupt timp de ºase luni
pentru impunerea de restricþii.
Restricþii scrie ºi pe fruntea statului francez privitor la liberalizare. Bulgaria s-a trezit ºi ea
la realitate ºi a acþionat ferm
întru corectarea Legii 17/2014.
În timp ce Preºedinþia, Parlamentul ºi Guvernul României
au alte interese decât interesul
naþional, cel puþin în ceea ce
priveºte spinoasa problemã
funciarã, Sir Julian Rose,
membru al Comitetului de
Dezvoltare Ruralã din SudEstul Angliei, ne avertizeazã:
”Aveþi o ultimã ºansã. Salvaþi
ce se mai poate salva din pãmântul vostru!” Noi, dã-i cu
Ghiþã! În fine, 24 de deputaþi
s-au gândit la un proiect care
sã modifice legea ºi, prin asta,
sã-i mai întoarcã din drum pe
amatorii de chilipiruri, cãci þara
e frumoasã, pãmântul bogat ºi
mâna de lucru ieftinã. Cevaceva se miºcã ºi pe la Comisia
pentru Agriculturã din Parlamentul European, hotãrâtã sã
schimbe regulile dupã care se
fac tranzacþiile cu terenuri în
Uniunea Europeanã, în sensul
protejãrii micilor agricultori de
tranzacþiile speculative. Cu alte
cuvinte, i se solicitã din partea
statelor membre sã aplice prioritatea naþionalã în cadrul accesului la terenuri prin vânzarea sau arendarea terenurilor
arabile. Prioritate naþionalã,
aºadar! Pãi, ºi cu euroscepticii, cu euroscepticismul, în
general, cum rãmâne?...
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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Primãria pune la bãtaie
60.000 de dolari
pentru Zilele Craiovei
Edilii au dat dr
umul la pr
ocedur
a de selecţie a
drumul
procedur
ocedura
of
er
u or
ganizar
ea săr
băt
orii municipale
ofer
ertt elor pentr
pentru
organizar
ganizarea
sărbăt
bătorii
Zilele Craiovei vor fi
organizate în acest an
în perioada 29 mai – 4
iunie, primãria dorind
organizarea de spectacole ºi concerte atât
în centrul oraºului, cât
ºi în patru dintre
cartiere. Pentru weekendul de final al Zilelor Craiovei, edilii cer
trei spectacole în
buricul târgului cu
minimum ºase artiºti
sau formaþii, împãrþiþi
pe trei categorii:
Balkan Party, Hit
Radio ºi Special
Projects.
de Nicuºor Fota

M

unicipalitatea a optat
pentru selecþia organizatorilor Zilelor
Craiovei la o „procedurã proprie simplificatã”, în temeiul
unei dispoziþii de primar emise
în mandatul Liei Olguþa Vasilescu, prevalându-se de prevederile legislaþiei în materie de
achiziþii publice pentru contracte cu valoare mai redusã, de
pânã la 3,3 milioane lei. Or,
suma pusã la bãtaie de la bugetul local pentru cele 7 zile ale
serbãrilor orºului este de mai
bine de zece ori mai micã, respectiv de 247.368 lei, fãrã TVA,
un adevãrat buget de crizã.
Suma reprezintã ceva mai mult

de 5 la sutã din bugetul de imagine al Primãriei Craiova aprobat pentru acest an de consilierii locali. Edilii au lansat anunþul în SEAP chiar înaintea minivacanþei de 1 Mai, pe 27 aprilie mai precis, data stabilitã pentru deschiderea ofertelor fiind 4
mai. Potrivit caietului de sarcini,
ofertanþii trebuie sã dovedeascã experienþa în organizarea
unor evenimente similare, precum ºi faptul cã dispun de mijloacele de sceno-tehnicã pentru
organizarea spectacolelor de
cartier din perioada 29 mai-1
iunie din Valea Roºie (luni - 29
mai, zona pieþei) , Rovine (marþi
- 31 mai, zona Poºtã), Brazda
lui Novac (miercuri - 31 mai) ºi
Craioviþa Nouã (joi - 1 iunie,
zona Poºtã), precum ºi pentru
spectacolele organizate în centrul oraºului în serile de 2, 3 ºi
4 iunie.

Lista scurtã spre
medie a artiºtilor
care ar putea
concerta
de Zilele Craiovei
Chiar dacã nu se poate ºti la
ora actualã cine anume va cânta la concertele din Centru, edilii au avut grijã sã punã la dispoziþia ofertanþilor câte o listã
scurtã cu artiºtii la care se aºteaptã sã fie cap de afiº, împãrþindu-i pe aceºtia pe „genuri”
muzicale, în ton cu tematica
fiecãreia din cele trei seri de

final ale Zilelor Craiovei. Astfel, în seara de vineri, tema va
fi „Balkan Party”, edilii solicitând minimum doi artiºti/formaþii dintre Gipsy Casual, Damian Drãghici & Brothers,
Marius Mihalache, Diana Matei ºi Taraful Cleante, Mahala
Rai Banda, Zdob ºi Zdup, Taraful din Clejani, Stelu Enache
& Ovidiu Lipan Þãndãricã
sau... artiºti similari. Sâmbãtã
e seara de Hit Radio în Centru,
printre nominalizaþii municipalitãþii numãrându-se Delia, Andra, Inna, Smiley, Loredana,
Lidia Buble, Antonia, Andreea
Bãnicã, Carlas Dream, Direcþia 5, Contect-R sau... artiºti similari. Duminicã, edilii solicitã un concert din gama „special projects”, mai precis combinaþie între douã genuri muzicale distincte. Artiºti solicitaþi: Bere Gratis & Gheorghe
Zamfir, Iris & Felicia Filip,
Alexandra Uºurelu & Simphonic Pop Orchestra, Distinto,
Ozana Barabancea, Blãnilã &
Oltenia Philharmonic Chamber
Ochestra sau... artiºti similari.
De menþionat cã des pomeniþii
artiºti similari poti fi ofertaþi cu
acordul autoritãþii contractante, cu condiþia sã fie similari ca
gen muzical ºi notorietate cu
cei enumeraþi în caietul de sarcini, edilii stabilind drept criterii vânzãrile de CD-uri, vizualizãrile on-line, apariþiile
radio tv, precum ºi participarea
la manifestãri „de acelaºi nivel” cu Zilele Craiovei.
www.indiscret.ro

“Meteorit” picat 7
într-o comunã din Olt

SPECIAL

de Mihaela Bobaru

1

mai, zi de muncã pentru
gospodarii din Tia Mare
care se ocupã cu cultivarea legumelor, s-a dovedit una
cu palpitaþii pentru numeroºi
sãteni, speriaþi de un fenomen
neobiºnuit. Deºi zi seninã, fãrã
ploaie, un tunet puternic a speriat familia Dragu, dar ºi pe consãtenii acesteia. Oamenii s-au
trezit în solar cu un imens bulgãre de gheaþã picat din cer.
Folia solarului nu a putut opri
„meteoritul” de gheaþã, estimat
la aproape 8 kg greutate. Meteorologii explicã fenomenul ºi
susþin cã este extrem de rar.

Minunea
de la Tia Mare
Pare greu de crezut ceea ce sa întâmplat, de Ziua Internaþionalã a Muncii, pe proprietatea
lui Tiberiu Dragu, un fermier
din Tia Mare, cunoscut pentru
legumele ecologice livrate pe
cele mai mari pieþe din þarã.
Totul s-a întâmplat în timp ce
bãrbatul se afla în solarul în care
avea plantat ardeiul, pentru a-l
copili.
„În jur de ora 9:30 dimineaþa, eram cu familia la copilit ar-
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deiul în solar ºi, dintr-odatã, am
auzit un vuiet precum o torpilã.
Apropiindu-se de pãmânt, începea sã se audã din ce în ce mai
tare sunetul ºi apoi am auzit o
bubuiturã puternicã la aproximativ 7-8 metri de noi. Când neam dus sã vedem ce s-a întâmplat, ne-am îngrozit când am
vãzut un bulgãre de gheaþã, dimensiunea fiind 35-40 cm ºi
greutatea între 7-8 kg ºi s-a îngropat undeva în pãmânt pânã
la 10-15 cm, amortizând solarul ºi folia. La contact cu pãmântul, bulgãrele s-a spart în 4
bucãþi mai mari ºi restul mai
mici. Dupã ce ne-am dezmeticit, am fãcut câteva fotografii”,
povesteºte Tiberiu Dragu.
Fermierul spune cã fenomenul neobiºnuit s-a petrecut fãrã
a fi însoþit de ploaie, descãrcãri
electrice sau grindinã. Un singur bulgãre a picat din cer. „Când a cãzut gheaþa, afarã era
foarte puþin înnorat ºi se zãrea
puþin printre nori soarele. Am
tras o sperieturã puternicã, aºa
ca de 1 mai…”

Sãtenii s-au strâns
ca la urs
La scurt timp, solarul s-a umplut de cunoºtinþe ºi vecini ve-

niþi sã vadã minunea cãzutã din
cer. Fiecare a început sã-ºi dea
cu pãrerea despre ce ar putea fi
ºi cum de a picat “bolovanul de
gheaþã” tocmai în solarul în care
oamenii munceau.
“De când sunt nu am vãzut ºi
auzit despre aºa ceva. Nu a bãtut mãcar grindina ca sã avem o
explicaþie. E ceva neobiºnuit
prin zona noastrã ºi cred cã nici
pe altundeva nu s-a mai întâlnit”,
a susþinut o vecinã plinã de uimire. “Sã caute cineva pe net sã

vadã dacã a mai cãzut aºa ceva
prin altã parte, sã vedem despre
ce este vorba”, a zis un bãrbat
mai în vârstã cãtre tineretul adunat în jurul bucãþilor de gheaþã
rezultate în urma impactului.
“O fi semn bun, o fi rãu, poate
ºtie popa despre ce vrea sã însemne toatã grozãvia asta, cã-i
distruse ºi solarul lui Tibericã”,
mai spuse un alt consãtean venit
sã vadã minunea de gheaþã.
“Sã-l sune cineva pe primar
sã-l cheme sã vadã ºi el ce nu a

mai vãzut nimeni de la noi pânã
acum”, îi îndemnã pe cei prezenþi o bãtrânã venitã ºi ea la
Tiberiu Dragu în solar.

Fenomen rar,
dar explicabil
În urmã cu doar câteva zile,
în comuna Buneºti din judeþul
Vâlcea, o gospodinã s-a trezit
în amiaza mare cu o bucatã de
gheaþã în podul casei. Dupã estimarea femeii, bulgãrele de
gheaþã cântãrea vreo 50 de kilograme. Acesta, înainte de a
ajunge în podul casei, i-a distrus acoperiºul. Ca ºi Tiberiu
Dragu, femeia a povestit cã înainte de impactul cu acoperiºul
casei a auzit un sunet care semãna ca o rachetã, urmatã de un
zgomot foarte puternic.
Specialiºtii în meteorologie
spun cã asemenea fenomene
sunt foarte rare ºi cã este posibil ca bucata de gheaþã sã se fi
desprins dintr-o cometã.
”Meteorii uriaºi de gheaþã
sunt foarte asemãnãtori cu
grindina. Se formeazã însã în
condiþii cu totul diferite. În anul
2000, în Spania au cãzut bucãþi
de gheaþã de câte trei kilograme fiecare, deºi pe cer nu era
niciun nor. Cel mai mare astfel
de meteor a fost înregistrat în
Brazilia ºi cântãrea 50 de kilograme. Mai multe ipoteze au
fost luate în calcul de-a lungul
timpului, inclusiv ca gheaþa sã
fi cãzut de pe aripile avioanelor. Totuºi, aceasta variantã a
cãzut, întrucât fenomenul s-a
înregistrat ºi înainte de inventarea aparatelor de zbor”, a
declarat meteorologul Ion Marinicã.
3 - 9 mai 2017

ALDE 2.0 – Renaºterea
liberalismului

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

D

incolo de alegerea
mea ca vicepreºedinte naþional al ALDE,
Congresul desfãºurat acum
zece zile a însemnat pentru
mine un lucru mult mai important.
Acest lucru este renaºterea
liberalismului adevãrat în România. Ar putea pãrea vorbe
mari, însã liniile strategice prefigurate cu aceastã ocazie, atât
pe dimensiunea doctrinarã cât
ºi pe cea a acþiunii politice concrete, fac din ALDE motorul
acestei renaºteri.
Rezoluþiile Congresului au
trecut mai puþin observate, însã
acolo se aflã nucleul vizionar
al noii versiuni (i-am spus 2.0)
a ALDE.
În primul rând, legea trebuie sã fie în slujba cetãþeanului,
nu împotriva lui. Pentru o þarã
ca România, instabilitatea legislativã, reglementarea precarã fãrã analiza temeinicã de
impact, suprareglementarea
unor domenii, au avut ºi continuã sã aibã consecinþe negative asupra activitãþii economice, politice ºi sociale. În plus,
accesul cetãþeanului la cunoaºterea legii a devenit în ultimii
ani extrem de dificil, atât din
cauza abundenþei de reglementare, cât ºi a faptului cã, pentru a avea acces la portalurile
legislative, cetãþenii trebuie sã
plãteascã.
În aceste condiþii, ALDE îºi
asumã iniþiativa publicã pentru declanºarea unui proces de
sistematizare ºi simplificare
legislativã; republicarea unor
acte normative, pentru a se
evita conflictul de legi; declanºarea unui proces de codificare a unor prevederi care se aflã
în momentul de faþã dispuse în
numeroase legi ºi hotãrâri de
Guvern (de ex. Codul de Procedurã Administrativã, Codul
Incompatibilitãþilor ºi Codul
Economic); realizarea prin intermediul Ministerului pentru
Relaþia cu Parlamentul a unui portal legislativ gratuit care sã
dea posibilitatea cetãþenilor sã
cunoascã legile.
În al doilea rând, liberalismul trebuie sã fie generator ºi
garant al unei culturi a libertãþii. Nu existã în afara ALDE un
partid care sã îºi asume cu atâta consecvenþã ºi tãrie de caracter un asemenea proiect de
societate centrat pe libertãþile
3 - 9 mai 2017
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ºi drepturile individuale în care
relaþia dintre libertate, democraþie ºi bunãstare sã fie una naturalã cu efecte în viaþa fiecãrui
cetãþean. În viziunea noastrã,
individul nu este chemat a servi
statul, ci, dimpotrivã, statul este
menit sã asigure respectul drepturilor ºi libertãþilor individuale, oferind un cadru stabil ºi predictibil pentru cooperarea dintre oameni liberi ºi egali. În
acest sens, scopul ALDE este
acela de a face o societate în
care toþi cetãþenii îºi pot exercita cu deplinã putere toate libertãþile politice ºi economice ºi în
care bunãstarea generalã asigurã condiþiile eradicãrii sãrãciei
ºi ignoranþei. Suveranitatea fiecãrui cetãþean asupra propriului
sãu destin este temeiul suveranitãþii naþiunii în ansamblu.
Pentru ALDE, sarcina politicã cea mai urgentã este restaurarea constituþionalismului liberal ºi organizarea puterilor prin
dispunerea lor în echilibru în
jurul Parlamentului, ca unic izvor de drept ºi autoritate supremã de control. Pentru ca democraþia liberalã sã supravieþuiascã actualei crize, este obligatoriu ca legislativul sã redevinã,
în fapt ºi în drept, instituþia centralã a sistemului politic. Fãrã
Parlament nu existã naþiune.
Obiectivul ALDE este acela
de a transforma România întrun stat ale cãrui instituþii sã fie
organizate ºi ordonate în jurul
misiunii fundamentale de a garanta exerciþiul neîngrãdit al
drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, a cãror protejare ºi promovare reprezintã însãºi raþiunea de a fi a statului.
Pentru ALDE, statul de drept
nu înseamnã un plus de putere
discreþionarã acordatã instituþiilor represive ale statului, ci tocmai limitarea drasticã a oricãror abuzuri din partea acestora.
Statul de drept nu este un mod
de acþiune al instituþiilor, ci o
formã de protecþie a libertãþii ºi
demnitãþii persoanei.
Ca liberali, avem convingerea
cã demnitatea persoanei, prezumþia de nevinovãþie ºi calitatea drepturilor cetãþeneºti sunt
valori ce nu pot fi negociate ori
limitate.
ALDE vrea sã descurajeze
cultura denunþului ºi a plângerii penale, a controalelor abuzive ºi iraþionale, a supravegherii, a încãtuºãrii, a suspiciunii
generalizate, a neîncrederii în
administraþie ºi între cetãþeni, ca
ºi atitudinea tolerantã faþã de
infracþionalitatea de drept comun. Vrem ca infracþiunile cu
violenþã comise împotriva persoanei ºi a proprietãþii private
sã nu mai fie socotite ca mai
puþin grave (ºi sã se bucure adesea de clemenþã) decât infracþiunile comise împotriva statului.
Ne dorim o societate din care

sã fie eliminate formele curente ale violenþei: delaþiunea, hãrþuirea în justiþie, descinderea
intempestivã, expunerea publicã a celor suspectaþi de încãlcarea legii.
Noi, liberalii asociaþi în
ALDE, credem într-o culturã
publicã a libertãþii!
În al treilea rând, ca sã ne dezvoltãm prin noi înºine trebuie
mai întâi sã fim noi înºine.
Vocaþia, în acelaºi timp naþionalã ºi europeanã, a liberalismului românesc este neîndoielnicã. ALDE preia stindardul
sentimentului naþional.
Procesul de emancipare a naþiunii române nu s-a încheiat.
Trebuie sã depãºim complexul
de naþiune micã. Dar asta înseamnã sã refuzãm, cu demnitate, orice tutelã ºi sã ieºim din
obsesia monitorizãrilor neîntrerupte, care bântuie prin toatã istoria noastrã. Nu trebuie sã aºteptãm sã hotãrascã alþii înaintea noastrã, pentru ca noi sã facem ca ei. Nu trebuie sã privim
peste umãr, ca ºi cum am cere
voie de la cineva, atunci când ne
manifestãm opþiunile. Trebuie sã
dãm diplomaþiei româneºti determinare ºi personalitate. Trebuie
sã dezavuãm pe toþi cei care ne
denigreazã þara. Nu trebuie sã
aºteptãm de la nimeni certificate de bunã purtare.
ALDE considerã cã o Europã puternicã este o Europã a
naþiunilor. Construitã pe fundamentul democraþiei liberale,
Uniunea Europeanã trebuie sã
proclame egalitatea tuturor statelor membre, iar statele membre trebuie sã fie demne de acest
statut. De aceea, ALDE refuzã
orice soluþie de viitor care sã
porneascã de la ipoteza unei
Europe cu douã viteze.
În fine, în al patrulea rând,
trebuie sã sprijinim capitalul ºi
antreprenorul român dacã vrem
sã contãm în competiþia viitorului.
Dacã în anii precedenþi creºterea economicã s-a datorat întro mãsurã prea mare consumului, în perioada care urmeazã
resursele creºterii trebuie sã fie
mai ales investiþionale. Dacã în
numeroase domenii capitalul
strãin a devenit preponderent,
este momentul sã oferim capitalului românesc oportunitãþi de
dezvoltare, astfel încât iniþiativa localã sã fie stimulatã iar
noua generaþie de întreprinzãtori români sã se simtã la ea acasã în România.
Din aceastã perspectivã,
ALDE îºi asumã iniþiativa publicã pentru:
Promovarea proiectelor legislative de susþinere a domeniului economic (de exemplu, Codul economic, Legea Prevenþiei,
Legea lobby-ului ºi a registrului de interese);
Modul de aplicare a angaja-

mentului privind alocarea,
pânã în 2020, a 6% din PIB (în
medie) pentru investiþii;
Elaborarea de urgenþã a Planurilor de Urbanism General
(PUG) ale localitãþilor þãrii;
Inventarierea activelor statului care pot fi reintroduse în circuitul economic;
Elaborarea unei strategii unitare pentru marile investiþii
prin intermediul Fondului Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii (FSDI);
Susþinerea capitalului românesc prin intermediul pârghiilor active ale statului ºi garantarea unui tratament echitabil
între investitorii români ºi
strãini (ajutoare de stat, proiecte start-up, programe de dezvoltare regionalã, Programul
Naþional de Dezvoltare Localã care este, în esenþã, un program de investiþii, proiecte derulate prin intermediul CEC,
EXIMBANK, programe europene privind susþinerea mediului privat etc.);
Mãsuri de organizare eficientã a pieþelor agricole;
Aplicarea Strategiei naþionale de irigaþii;
Introducerea, în domeniul
bugetar, a costurilor de referinþã;
Monitorizarea/stimularea
cheltuielilor privind cercetarea, astfel încât sã fie un program naþional pentru societatea digitalã;
Susþinerea investitorilor români în strãinãtate;
Elaborarea unei strategii naþionale în contextul Brexit-ului
(Posibilele consecinþe ale Brexit-ului în domeniul schimburilor comerciale ale României
obligã la protecþia intereselor
noastre comerciale. În condiþiile în care schimburile anuale cu Marea Britanie sunt la
nivelul de 4,5 mld euro (al 5lea partener comercial), iar þara
noastrã înregistreazã un excedent anual de 1 mld euro, se
impune tratarea cu maximã urgenþã ºi seriozitate a acestui
subiect. La aceasta se adaugã,
desigur, ºi impactul asupra liberei circulaþii ºi clarificarea
situaþiei cetãþenilor români prezenþi în Regat).
Mândria de a fi român nu trebuie asociatã doar cu unele aspecte ale culturii sau ale sportului românesc, ci ºi cu performanþele industriei româneºti,
cu competitivitatea produselor
noastre ºi cu prezenþa brandurilor noastre pe pieþele lumii.
Acesta este suportul care va
permite României sã aibã un
rol important în Uniunea Europeanã ºi care va face din România a ºaptea putere economicã a Europei.
Am vrut prin aceste rânduri
sã informez opinia publicã doljeanã în legãturã cu noua noastrã viziune ALDE asupra a
ceea ce avem de fãcut ca societate pentru a fi ºi noi, românii, între câºtigãtorii competiþiei cu viitorul.

de Marielena Popa

Trei Cantacuzini
îºi disputã în
instanþã castelul

C

onstruit la sfârºitul
secolului al XIX-lea
de I.G. Cantacuzino,
un inginer ilustru ºi bogat din
neamul Cantacuzinilor, castelul a fost retrocedat în urmã
cu câþiva ani unor descendenþi
ai familiei: Alexandru Cantacuzino, avocat în Franþa, ºi
Matei Cantacuzino, om de
afaceri. Ulterior, din moºtenire ºi-a cerut partea ºi o varã a
celor doi, care trãieºte în Canada, procesul aflându-se în
instanþe ºi la ora actualã.

Strãjerul Costicã:
„Preþ de vânzare,
1 milion de euro”
Pânã una-alta, în castel locuieºte domnul Costicã împreunã cu familia. Spune cã
a fost împuternicit de proprietari sã aibã „grijã” de clãdire,
teren ºi dependinþe. Deocamdatã însã, trebuie sã îºi poarte
el de grijã: „Þinem un câine
la etaj, am ºi eu lucrurile mele,
vin þiganii, au vrut de multe
ori sã fure. E totul distrus ºi
se intrã cu uºurinþã. Mai sunt
ºi alþi câini, da!”
Pânã a interveni a treia rudã
în instanþã, proprietatea a fost
scoasã la vânzare pe un preþ
semnificativ. ”Au cerut 1 milion de euro pe tot ce e aici:
clãdire, castelul care are 15
camere, teren, dependinþe. În
spate este o gheþãrie, aici, alãturi, locuiau angajaþii”, spune „strãjerul” Costicã.

Soluþia de a scoate
din paraginã
clãdirile restituite:
supraimpozitarea
cu pânã la 500%
Devenit dupã naþionalizare
„Vila 23 August”, Castelul
Cantacuzino rãmâne emblematic pentru Cãlimãneºti. Cu
atât mai mult cu cât, având o
temelie solidã ºi fiind construit pe principiile unei clãdiri medievale, poate rezista
încã multã vreme. În Cãlimãneºti mai sunt ºi alte edificii
de notorietate, restituite ºi þinute în paraginã, iar conducerea primãriei este decisã sã
ia mãsuri. „Vom trece la supraimpozitarea cu pânã la
500% pentru clãdirile ºi terenurile neîngrijite. Este un demers de duratã, însã nu vom
renunþa dacã proprietarii nu
www.indiscret.ro

Cãlimãneºti:
În castelul prinþesei
aviator latrã câinii
Din pãdurea aflatã între Cãlimãneºti ºi Cãciulata, pe partea dreaptã, cum mergi spre Sibiu,
priveºte Oltul, fantomatic ºi trist, un castel în
paraginã. De la etajul 1 al clãdirii, altãdatã
splendidã, se aude lãtratul ameninþãtor al
unui dulãu. La parter, încã un câine. Iar în
balconul de sus, odinioarã operã de artã,
fluturã niºte nãdragi bãrbãteºti puºi la uscat.
Castelul aparþine legendarei familii Cantacuzino care, începând cu secolul al XVII-lea, a dat
Þãrii Româneºti ºi Moldovei domnitori de
seamã. Dar aceastã clãdire, impunãtoare ºi
romanticã, este legatã ºi de numele unei
femei speciale din ilustrul neam: Ioana Cantacuzino, pionier ºi as al zborului.
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se conformeazã”, spune Florinel Constantinescu, primarul
oraºului Cãlimãneºti.

Ioana Cantacuzino,
posesoarea
brevetului nr.1
de pilotaj feminin
din România

Ioana Cantacuzino

Ultima descendentã a Cantacuzinilor care a trãit în castel
pânã la naþionalizare a fost prinþesa Ioana Cantacuzino. As al
aviaþiei, posesoare a brevetului
nr.1 de pilotaj feminin din Ro-

ªtampila specialã cu Ioana Cantacuzino, pionier al aviaþiei
mânia, Ioana îºi petrecuse copilãria la Cãlimãneºti, unde a
urmat ºi ªcoala Primarã. Apoi
a plecat la studii la Paris, manifestându-ºi pasiunea pentru
zbor ºi istorie. În 1930, fratele
ei, Mircea Cantacuzino, un alt
pionier al zborului, se prãbuºeºte pe aerodromul de la Bãneasa
ºi moare dupã câteva zile în chinuri groaznice. De atunci, prinþesa n-a mai zburat niciodatã. Va
lupta însã pentru întemeierea
unei ºcoli de aviaþie sportivã,
cãreia i-a dat numele fratelui
dispãrut ºi pe care a ºi conduso o perioadã. La aceastã ºcoalã
îºi obþin brevetele de pilot prinþesa Marina ªtirbey, Irina Cioc,
Mariana Drãgescu, Victoria
Pokol, Nadia Russo ºi îºi echivaleazã brevetul obþinut în SUA
celebra Smaranda Brãescu, prima femeie paraºutist cu brevet
din România.
Prinþesa Cantacuzino intrã
din motive neclarificate încã în
conflict cu generalul Antonescu, iar în anul 1941 este închisã
în lagãrul de la Târgu Jiu. Dupã
câteva luni va fi trimisã cu domiciliu forþat în castelul de la
Cãlimãneºti, bucurându-se,
pentru moment, de tot confortul: covoare, perdele scumpe,
lenjerie finã, ceramicã italianã
ºi germanã, plãpumi de mãtase,
www.indiscret.ro

bibelouri rare, servicii de sufragerie, obiecte de toaletã,
lãmpi de faianþã japoneze
etc. Sub ochii ei, castelul
este rechiziþionat, devenind
spital pentru nemþi, iar la a
doua rechiziþionare de cãtre
armata sovieticã, spital pentru soldaþii români.
Prinþesa ajunsese sã trãiascã într-o cãmãruþã de la
parter, în solitudine, fãcându-ºi focul într-o sobã de
metal ºi scriind, pe furiº,
puþinilor prieteni. În 1949,
clãdirea a fost naþionalizatã, iar în 1950 Ioana Cantacuzino este evacuatã din
propria-i casã, repartizându-i-se o cãmãruþã la o
doamnã Iepureanu, pe strada principalã a Cãlimãneºtilor. S-a stins într-un anonimat total, sãracã ºi foarte
bolnavã, pe 15 decembrie
1951. A fost înmormântatã
în cimitirul din Cãlimãneºti,
de lângã podul Oltului.
Apoi cimitirul a fost arat, în
locul lui clãdindu-se câteva
blocuri. Chiar dacã rãmãºiþele prinþesei Ioana Cantacuzino, altãdatã ”Duduca”,
au dispãrut în lamele plugului, numele sãu rãmâne în
istorie. Fascinant, ca ºi fascinaþia zborului!
3 - 9 mai 2017
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de Octavia Hantea
Reporter: Anul în curs a
debutat greu pentru toate instituþiile din þarã, din punct
de vedere al bugetului. Ce a
însemnat pentru DGASPC
Dolj aceastã întârziere bugetarã?
Florin Stancu, director
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj: În ceea ce
priveºte funcþionarea, lucrând pe regula generalã 1/
12 din bugetul anului anterior, am reuºit sã asigurãm
continuitatea ºi sã nu aparã
disfuncþii în desfãºurarea
normalã a activitãþii. Legat
de investiþii, în aceastã perioadã am putut face doar
planuri. Partea bunã este cã
într-un final s-a aprobat ºi
bugetul ºi cã acum lucrurile
au intrat în normalitate.

„La capitolul
investiþii,
mai mult decât
dublu comparativ
cu 2016”
Rep.: Cum se prezintã bugetul, comparativ cu cel de
anul trecut? Este un buget
mulþumitor?
F.S.: Bugetul are mai multe
componente. Vorbim despre
aproximativ 136.000.000 de
lei. Dacã facem o analizã, raportat la bugetul anului trecut,
sunt ceva creºteri pe componenta de cheltuieli de personal, fiind vorba despre o creºtere cu 19 procente. Creºterea
a fost necesarã ºi pentru cã au
crescut salariile, dar a mai
crescut ºi numãrul de posturi
de muncã. În ceea ce priveºte
bunurile ºi serviciile, aici
avem o scãdere, fiind la 78%
faþã de anul 2016. A scãzut
pentru cã suntem aºezaþi, reforma sistemului DGASPC
din Dolj s-a încheiat, avem
centre licenþiate care sunt la
standarde europene, practic nu
trebuie decât sã le întreþinem,
de aceea bugetul a scãzut. În
domeniul asistenþei sociale,
amintind aici plata drepturilor,
a indemnizaþiilor cãtre persoanele cu handicap, s-a cam pãstrat suma, cu menþiunea cã aici
pot apãrea rectificãri pe parcursul anului pentru cã, din
pãcate, sunt tot mai multe persoane care se încadreazã în
grad de handicap. Sunt peste
2.000 de copii, în judeþul Dolj,
care au astfel de probleme,
3 - 9 mai 2017

numãrul lor fiind în creºtere. La
capitolul investiþii avem o creºtere consistentã, mai mult decât

centru cu o capacitate de peste
40 de persoane. Cred cã vom
reuºi sã facem chiar pentru cât

aceste spaþii pentru copiii din
sistem, copii care nu se adapteazã la asistenþi maternali ºi

vârstã mai dificilã ºi automat
aici apar ºi situaþii deosebite. În
astfel de cazuri fie se mutã co-

Doljul rãmâne un judeþ cu o problematicã socialã complexã ºi nici nu sunt ºanse ca aspectele
ce þin de acest domeniu sã se îmbunãtãþeascã. Acesta este mesajul transmis de Florin Stancu,
directorul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj. Întrucât tot mai
mulþi doljeni, fie cã vorbim de copii, de tineri, fie cã amintim de vârstnici, au nevoie de serviciile
de asistenþã socialã, echipa instituþiei în cauzã, cu sprijinul administraþiei judeþene doljene, a
gândit o strategie de dezvoltare a sistemului. Se impune acest lucru, dupã cum spune directorul
DGASPC Dolj, tocmai pentru a veni în sprijinul persoanelor cu probleme.
dublu comparativ cu 2016, asta
pentru cã vom continua strategia
de dezvoltare pe care ne-am impus-o pentru judeþul nostru, o
strategie care înseamnã dezvoltarea de servicii sociale în urbanul mic.
Rep.: Care sunt prioritãþile
din punct de vedere investiþional?
F.S.: Strategia anterior amintitã permite dezvoltarea serviciilor sociale în toate oraºele
judeþului Dolj, astfel încât acestea sã devinã poli de dezvoltare
ºi pentru comunitãþile limitrofe. Avem acest specific geografic în judeþ, cele ºapte oraºe fiind aºezate astfel încât, cuplând
comunele limitrofe la aceste
oraºe, sã acoperim întreaga
zonã. Am fãcut ceva paºi la Filiaºi, la Bãileºti ºi la Calafat.
Urmeazã Segarcea, Dãbuleni ºi
pe zona de Calafat vom face mai
mult pentru cã este ºi mai multã populaþie. Anul acesta avem
în plan dezvoltarea a douã centre pentru persoanele adulte cu
handicap, în special pentru tinerii cu handicap. Copiii noºtri
fac 18 ani ºi trebuie transferaþi
în centre pentru adulþi. La ora
actualã, toate centrele sunt ocupate la capacitate maximã ºi
practic nu mai avem unde sã îi
ducem. Dincolo de aceºti tineri
mai avem intrãri în sistem ºi din
rândul vârstnicilor, persoane cu
handicap de care nu are cine sã
aibã grijã ºi trebuie neapãrat sã
ajungã în sistem.

Centre pentru
tineri la Ciuperceni
ºi Cãlãraºi
Rep.: Unde vor funcþiona
aceste centre?
F.S.: Unul dintre centre va fi
la Ciupercenii Noi. Nu am ales
întâmplãtor aceastã localitate.
Este Calafatul cu spital municipal ºi Poiana Mare unde avem
Spitalul de Psihiatrie. La Ciuperceni am gãsit deja spaþiul.
Primãria ne-a pus la dispoziþie
o clãdire, o ºcoalã care nu mai
funcþioneazã ºi astfel vom transforma clãdirea în centrul despre
care vorbeam. Va fi un centru
unde vor fi gãzduiþi ºi îngrijiþi
aproximativ 30 de tineri cu handicap. O altã investiþie este la
Cãlãraºi. ªi aici avem o fostã
ºcoalã, una mai mare, fapt pentru care aici vom putea face un

ne permite legea, fiind un maximum de 50 de persoane. ªi
aici suntem în vecinãtatea Spitalului Dãbuleni, astfel costurile vor fi mai mici în caz de vreo
nevoie medicalã.

Centru pentru copiii
cu dizabilitãþi
la Segarcea
Rep.: ªi pentru copii?
F.S.: Avem ºi aici proiecte.
Un centru va fi la Segarcea. Aici
vom utiliza un fost internat al
unei ºcoli speciale, chiar peste
stradã de spitalul din oraº. Avem
ºi ºcoala foarte aproape, ceea ce
ne-a fãcut sã luãm decizia ca
aici sã facem un centru pentru
copiii cu handicap. Pentru copiii cu astfel de probleme va fi
foarte uºor, þinând cont cã avem
o ºcoalã lângã acest centru care
va avea 50 de locuri. A patra
investiþie este un centru de recuperare pe care îl avem acum
în Craiova, pe strada Dragalina, care permite recuperarea
copiilor cu handicap din comunitate. În Craiova sunt trei centre de recuperare pentru aproximativ o mie de copii cu handicap, iar în judeþ avem un singur centru, la Bãileºti. În judeþ
este vorba, din punct de vedere
numeric, tot de aproximativ o
mie de copii. Avem o echipã
mobilã, care face recuperare
acasã, dar intervine factorul
timp ºi de aceea este mai bine
sã avem centre pentru astfel de
servicii. Atunci am gândit un
sistem în care unul din centrele
noastre, cel de pe Dragalina, sã
fie mansardat ºi la mansardã sã
creãm spaþii de locuit unde sã
fie gãzduþi copiii care au nevoie de recuperare, douã, trei sãptãmâni, cât se impune.
Rep.: Când credeþi cã vor deveni realizabile aceste proiecte?
F.S.: Dacã nu vom întâmpina
probleme ºi totul decurge conform planului nostru, în cea dea doua jumãtate a anului viitor
vom participa la inaugurarea
centrelor ºi noi chiar ne dorim
sã se întâmple acest lucru, pentru cã suntem la capacitate maximã. Pânã la finalul acestui an
vrem sã mai achiziþionãm noi
apartamente în Craiova, pentru
a face noi case de tip familial.
Este o investiþie importantã ºi
chiar o urgenþã. Sunt necesare

care au nevoie de un loc al lor.
Avem 17 apartamente ºi ne mai
dorim achiziþia a încã patru
apartamente. Am ales apartamente pentru cã mediul dintrun bloc, vecinii, faptul cã aceºti
copii merg la o ºcoalã din cartier, toate aceste lucruri ajutã la
integrarea lor în societate. Ne
ajutã foarte mult ºi vecinii, copiii leagã prietenii cu ceilalþi
copii din bloc.

„Numãrul intrãrilor
este mult mai mare
decât ieºirile
din sistem”
Rep.: Din punct de vedere al
resursei umane, care mai este
situaþia DGASPC Dolj? Mai
aveþi nevoie de asistenþi maternali?
F.S.: În prezent avem 250 de
posturi pentru asistenþi maternali, fiind ocupate mai mult de
230 dintre acestea. Am solicitat, sãptãmâna trecutã, la ºedinþa de consiliu judeþean, alte 50
de posturi pentru asistenþi maternali, asta pentru a fi pregãtiþi
în a plasa ºi copii pe viitor. Din
pãcate, se menþine aceastã tendinþã de intrare în sistem, suntem într-o fazã în care numãrul
intrãrilor este mult mai mare
decât ieºirile ºi atunci avem nevoie de spaþii ºi de personal care
sã îi preia pe aceºti copii. Anual
avem o medie de 130-150 de
intrãri, iar ieºiri sunt undeva la
30-40 de persoane, fiind clar cã
sistemul trebuie dezvoltat continuu.

Perioada
adolescenþei,
dificilã pentru unii
asistenþi maternali
Rep.: Sunt situaþii când asistenþii maternali renunþã la a mai
avea grijã de copil?
F.S.: Existã ºi astfel de situaþii, dar foarte puþine, undeva sub
10% din numãrul total de asistenþi. Acestea trebuie vãzute
într-o cheie de excepþie. Ei ne
spun, într-o anumitã formã, cã
nu se mai potrivesc cu copilul
ºi nu mai pot sã continue. Este
bine cã ni se spun lucrurile acestea ºi cã nu se încearcã o gestionare greºitã a situaþiei. Astfel de situaþii apar când copilul
ajunge la adolescenþã. Este ºi o

pilul la un alt asistent, ceea este
mai greu din punct de vedere
emoþional, fie este mutat într-o
casã de tip familial.
Rep.: Sunt ºi situaþii când
asistentul maternal pãstreazã
legãtura cu cel pe care îl are în
grijã dupã ce a împlinit 18 ani?
F.S.: În primul rând, trebuie
sã amintim acele situaþii când,
dupã o anumitã perioadã de
timp, relativ scurtã, asistentul
maternal face demersuri pentru
adopþie. Avem multe astfel de
situaþii. Apoi, la copiii plasaþi în
mediul rural se întâmplã sã se
ajungã la 18 ani, sã rãmânã în
familia respectivã, sã se cãsãtoreascã ºi, practic, sã facã parte din familia asistentului maternal. Sunt poveºti de succes ºi
cu siguranþã sunt mult mai multe decât situaþiile când asistentul maternal renunþã la a mai
avea grijã de un copil.

„Volumul de muncã
este unul mai
echilibrat”
Rep.: Personal suficient pentru buna funcþionare a instituþiei aveþi?
F.S.: Aici am avut o perioadã
de timp când angajãrile erau limitate, când salariile nu încurajau pãtrunderea în sistem, dar
din 2015 s-au ridicat barierele
legislative ºi am putut sã completãm numãrul de personal din
instituþie ºi la ora actualã lucrurile sunt mult mai relaxate, mai
fireºti ºi volumul de muncã este
unul mai echilibrat.
Rep.: Combustibilul mai
pune probleme? Se pot face deplasãri în teren în condiþii optime?
F.S.: A fost ºi la acest capitol
o perioadã când s-a redus cantitatea de motorinã, de la 200 de
litri/lunã/maºinã, la o sutã. Automat era foarte greu, dar ºi aici
s-a revenit, din 2015, la cantitatea de 200 de litri ºi nu mai
sunt probleme.
Rep.: Legat de meniul zilnic
al celor din sistem, cât mai este
norma zilnicã de hranã?
F.S.: Avem un plafon valoric
stabilit la 16,6 lei pe zi pentru
fiecare persoanã. Este un plafon
generos în acest moment. Au
fost perioade când plafonul era
de 7,5 lei, mult subdimensionat.
ªi atunci, în Dolj, noi am putut
majora plafonul cu 50 de prowww.indiscret.ro
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nu vor scãdea curând în Dolj”
tarea prin muncã a copiilor, intrând aici ºi cerºetoria. Aceste patru fenomene sunt mult
prea prezente ºi ne luptãm cu
ele zilnic. De exemplu, avem
zeci de apeluri în fiecare lunã,
la Telefonul Copilului, dar cu
siguranþã situaþiile sunt mult
mai multe, de aceea foarte importantã este ºi implicarea societãþii. Este foarte bine ca noi
sã fim sesizaþi despre aceste
cazuri deloc plãcute.

„Ar fi ca o trãdare
sã plec din echipã”

cente ºi nu au fost probleme.

„Anul trecut
am reuºit sã ducem
în tabãrã peste
400 de copii”
Rep.: Ce pregãtiþi copiilor
din sistem pentru sezonul estival?
F.S.: Ca în fiecare an, vom
avea în vedere organizarea taberelor. Sunt momente când
aceºti copii, prin intermediul
taberelor, îºi sudeazã prietenii,
îºi formeazã deprinderile de
viaþã independentã, reuºesc sã
înþeleagã cum ar trebui sã se integreze în societate, au experienþa traiului într-o altã localitate, fapt pentru care aceste tabere sunt extrem de utile. De
la an la an, numãrul copiilor
care merg în tabere creºte. Cele
mai multe tabere sunt organizate cu fonduri asigurate de
Consiliul Judeþean Dolj, dar
mai sunt colaborãri ºi cu Direcþia Judeþeanã de Sport ºi Tineret sau cu asociaþii ºi fundaþii
care mai oferã astfel de programe. Anul trecut am reuºit sã
www.indiscret.ro

ducem în tabãrã peste 400 de
copii, cel mai mare numãr din
ultimii ani. Sperãm ca ºi în
acest an numãrul sã fie cel puþin egal cu cel din 2016.
Rep.: Cum se prezintã judeþul Dolj din punct de vedere al
copiilor ai cãror pãrinþi sunt
nevoiþi sã pãrãseascã þara pentru un loc de muncã, copii care
rãmân în grija altor persoane
din familie sau din grupul de
prieteni?
F.S.: Este un numãr foarte
mare de copii aflaþi în aceastã
situaþie. Vorbim de aproximativ 2.000 de copii, numãr ce
rezultã din monitorizãrile oficiale. Cum acestea nu reflectã
întotdeauna realitatea, noi presupunem cã numãrul real este
mult mai mare, chiar de patru
ori decât cel oficial. Este nevoie de o implicare serioasã în
acþiunile de prevenire, activitãþi pe care le au în sarcinã primãriile. Din pãcate, aceste primãrii nu au personal specializat pe activitãþi de asistenþã
socialã. Chiar ºi aºa se fac
eforturi pentru a gestiona situaþia.

Primãriile din judeþ,
deficitare
la capitolul
asistenþã socialã
Rep.: Existã în judeþ primãrii cu un compartiment de asistenþã unde lucreazã personal
specializat?
F.S.: Avem Primãria Craiova,
Primãria Bãileºti, aici serviciul
de asistenþã socialã fiind într-o
fazã incipientã, cu cinci persoane, ºi Primãria Calafat. În total
sunt patru sau cinci astfel de servicii în tot judeþul, lucru nu tocmai bun. Noi am creat, la nivel
de instituþie, o structurã care sã
încerce sã formeze ºi oamenii din
primãrii, care au doar atribuþii de
asistenþã socialã, aceasta însemnând cã mai fac ºi altceva în unitatea respectivã. Este greu cu
formarea. ªi aceste probleme vin
din vremea comunistã, când ºcolile de asistenþã socialã au fost
desfiinþate. La vremea respectivã, societatea comunistã nu avea
probleme sociale declarate. ªcolile au fost reînfiinþate în anul
1990 ºi de atunci se tot formeazã mediul academic. Spre exem-

plu, Universitatea din Craiova
are o astfel de facultate, dar produce cam 30 de absolvenþi în fiecare an. Foarte puþin, comparativ cu nevoile Doljului. Aceasta
este o problemã pe care ar trebui sã o rezolve ºi Ministerul
Educaþiei. Pânã se va rezolva
însã, vom completa cu formare
de specialitate la oamenii pe care
deja îi avem.

„Avem câteva
fenomene sociale
mai acute”
Rep.: Problematica socialã
de la nivelul judeþului Dolj,
comparativ cu celelalte judeþe
din þarã?
F.S.: Doljul este un judeþ foarte mare, al cincilea ca mãrime
din þarã ºi sigur cã ºi problemele
sociale sunt numeroase. Avem
câteva fenomene sociale mai
acute ºi mai puternice, fenomene pe care le avem în vizor. Vorbim de abandonul copilului, apoi
de fenomenul copiilor lãsaþi în
þarã, pãrinþii plecând în strãinãtate, avem violenþa fizicã, verbalã, emoþionalã. De asemenea, o
altã mare problemã este exploa-

Rep.: Care este viziunea
dumneavoastrã, în calitate
de manager, pentru urmãtorii trei-patru ani în ceea ce
priveºte asistenþa socialã din
Dolj?
F.S.: Noi facem aceste strategii de dezvoltare a sistemului unele pe cinci ani, altele pe
doi ani. Acum, strategia de
dezvoltare aprobatã este pânã
în 2020, în sensul în care vã
spuneam cã vrem sã dezvoltãm servicii sociale în urbanul
mic, astfel încât sã gestionãm
ºi problemele din comunele
limitrofe ºi în acest fel sã asigurãm întreg judeþul. Problemele sociale nu vor scãdea
curând în Dolj, motiv pentru
care trebuie sã fim pregãtiþi
pentru a trata efectele.
Rep.: Este un sistem nu
tocmai uºor. V-aþi gândit
vreodatã sã abandonaþi, sã
vã reorientaþi profesional?
F.S.: În acest domeniu
munca este una solicitantã,
complexã, dar în principal
este o muncã de echipã ºi
atunci când ajungi la serviciu ºi te simþi ca fãcând parte
din aceastã echipã, când îþi
dai seama cã poþi construi
alãturi de colegi, nu ai cum
sã te gândeºti vreodatã sã
pãrãseºti echipa. Ar fi ca o
trãdare sã plec din echipã.
Tocmai acest spirit de echipã
ne face pe fiecare dintre noi
sã continuãm, la toate acestea adãugându-se bucuria
unui copil din sistem, zâmbetul unei persoane adulte
care tocmai a depãºit un moment greu cu ajutorul nostru.
Nici nu m-am gândit pânã
acum ºi nici nu mã gândesc
la o altfel de carierã. Simt cã
aparþin acestei echipe ºi cã
pot sã gestionez lucrurile.
3 - 9 mai 2017

Concert extraordinar
al Corului Preoþilor
din Protoieria Râmnicu
Vâlcea la Biserica
“Sfinþii Apostoli”

D

uminicã, 7 mai 2017,
ora 18.00, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Biserica “Sfinþii Apostoli” din Râmnicu Vâlcea va avea loc Concertul extraordinar al Corului Preoþilor din Protoieria Râmnicu

Vâlcea. În cadrul concertului,
Corala Preoþilor va interpreta
cântãri bisericeºti specifice
Praznicului Învierii Domnului.
Dirijor: Arhid. Prof. Dr. Codruþ
Dumitru Scurtu.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

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

Publicitate

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Zilele Porþilor Deschise – 2017
la Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova
(UCV) îºi deschide porþile pentru viitorii studenþi. În perioada 4-5 mai 2017, cele 12 facultãþi din structura UCV vor prezenta oferta educaþionalã pentru anul universitar 2017 –
2018.

E

venimentul Zilele Porþilor
Deschise – 2017 se va
desfãºura în Holul Central
(str. A.I. Cuza, nr.13), iar deschiderea oficialã va avea loc joi, 4
mai 2017, ora 10.
În cele douã zile, viitorilor studenþi le vor fi prezentate domeniile ºi specializãrile, cifra de
ºcolarizare, criteriile de admitere, dar ºi perspectivele profesionale.
Candidaþii vor primi tot sprijinul pentru alegerea rutei profesionale individuale în contextul
sistemului de credite transferabile ºi al curriculumului universitar, precum ºi în ceea ce priveºte
admiterea.
Aceasta este cea de-a XV-a
ediþie a Zilelor Porþílor Deschise la Universitatea din Craiova.

www.indiscret.ro
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Smiley ºi Taraful
de la Clejani,
printre artiºtii EVENIMENT
care vor cânta
la Zilele Calafatului
Primãria ºi Consiliul Local
Calafat vor deschide oficial,
joi - 4 mai 2017 - , ora 11,
festivitãþile prilejuite de
Zilele municipiului Calafat,
ediþia a XXVI-a.

A

utoritãþile locale au pregãtit un
program divers, pentru toate
vârstele, cu evenimente de la
cele sportive la cele culturale, lansãri
de carte, expoziþii de picturã ºi fotografie, concursuri pentru copii, simpozioane, campionat de fotbal etc.
Calafetenii, dar ºi cetãþenii din localitãþile vecine, vor avea ocazia ca
patru seri la rând sã se bucure de artiºti celebri, consacraþi, din România:
Alina Eremia, Liviu Teodoresc, Roxana Nemeº, Scream n Shat – dans mo-

dern, Smiley, Sanda Argint, Ovidiu
Homorodean, Irina Rimes, Taraful de
la Clejani. „Este prima ediþie a Zilelor
municipiului Calafat pe care o organizez în calitate de primar ºi îmi doresc
sã iasã foarte bine. Avem foarte multe
evenimente, diverse ºi artiºti consacraþi care sunt sigur cã vor fi pe placul
calafetenilor. Vom avea oaspeþi ºi din
þara vecinã, Bulgaria. Îi invit pe cetãþenii municipiului Calafat sã fie alãturi de noi la toate evenimentele, cât
ºi pe cei din localitãþile vecine. Suntem gazde primitoare, iar prezenþa lor
ne va face plãcere“, a declarat primarul municipiului Calafat, Lucian Ciobanu.
Zilelele municipiului Calafat se vor
închide cu un frumos foc de artificii în
centrul civic.

3 - 9 mai 2017

UTILE

Leul s-a
s-a apreciat
apreciat
Leul
pe final
final de
de aprilie
aprilie
pe

L

eul a avut în aprilie un
parcurs agitat, influenþat
de politicile fiscale ºi
salariale ale PSD, dar ºi de cererea ridicatã de titluri de stat
româneºt sau de alegerile prezidenþiale din Franþa.
Cursul euro a fluctuat între
4,5133 ºi 4,5501 lei, pentru ca
luna sã fie încheiatã la 4,5333
lei, mai jos cu circa 1,8 bani
faþã de sfârºitul lunii precedente.
Finalul lui aprilie a fost caracterizat de stabilizarea euro
în jurul pragului de 4,53 lei, în
condiþiile în care investitorii sau repliat iar intrãrile mari de
valutã din prima parte a lunii,
atunci când strãinii erau foarte
interesaþi de achiziþia de obligaþiuni cu scadenþe lungi, s-au
redus semnificativ. În prima zi
din mai, leul fluctua pe pieþele
internaþionale între 4,536 ºi
4,54 lei.
Cum situaþia din Franþa s-a
calmat în mare mãsurã, prin
intrarea în turul al doilea al
prezidenþialelor a lui Emmanuel Macron ºi Marine Le Pen,
iar investitorii nu mai sunt speriaþi de un eventual Frexit, riscurile pentru leu vin mai mult
din interior.
Este vorba de politica fiscalã ºi salarialã a PSD-ALDE,
care are drept rezultat creºterea datoriei publice, implicit a
deficitului bugetar cu riscul
depãºirii pragului de 3%, acceptat prin tratatele UE.
Aceastã perspectivã a determinat agenþia de rating Moody’s sã schimbe perspectiva
ratingului România de la Baa3
pozitiv la Baa3 stabil, ceea ce
în opinia analiºtilor reprezintã
un semnal de alarmã.

Dolarul american a încheiat
luna cu o medie de 4,1453 lei,
minim care nu a mai fost atins
din noiembrie trecut, astfel cã
a scãzut cu peste 11,6 bani faþã
de sfârºitul lui martie. Deprecierea a survenit în ultima parte a lui aprilie, în contextul alegerilor din Franþa.
La rândul ei, moneda elveþianã, consideratã drept un ”refugiu” pentru vremurile tulburi, a testat constant scãderea sub rezistenþa de la 1,065
franci/euro, dar a încheiat luna
la aproape 1,09. Aceasta s-a
reflectat ºi pe piaþa localã,
unde aprilie s-a încheiat la
4,1837 lei, mai jos cu aproape
7,3 bani faþã de finalul lui
martie.
Dupã primul tur al alegerilor din Franþa, euro s-a apreciat cu 2% în raport cu dolarul, urcând pânã aproape de
1,10, nivel care se înregistra
în noiembrie, imediat dupã
anunþul victoriei lui Donald
Trump la prezidenþialele americane.
Multe pieþe europene au fost
închise în prima zi de mai, astfel cã perechea fluctua pe bursele internaþionale între
1,0857 ºi 1,0947 dolari.
Cu prima ºansã în al doilea
tur al prezidenþialelor franceze, Macron, care este preferatul pieþelor, poate menþine
euro în cazul unei victorii duminica aceasta pe o pantã ascendentã, în condiþiile în care
Donald Trump se declarã a fi
adeptul unui dolar mai slab ºi
al dobânzilor scãzute, care sã
impulsioneze economia americanã.
Analiza cuprinde
perioada 24 – 28 aprilie

Publicitate

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.
3 - 9 mai 2017

P

rimul pas pentru datornicul cu un credit ipotecar care vrea sã apeleze la mecanismul dãrii în platã este sã facã acea notificare pe
care o prevede Legea nr. 77/
2016: „În vederea aplicãrii prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecãtoresc,
al unui avocat sau al unui notar
public, o notificare prin care îl
informeazã cã a decis sã îi transmitã dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei”, stabileºte legea.

I
Nu e indicat sã stabilim un termen foarte
lung prin notificare
II
Ce facem dacã banca
ignorã notificarea?

Dacã creditorul (bancã sau
altã instituþie financiarã) nu se
conformeazã prevederilor din
Legea dãrii în platã, atunci datornicului nu-i mai rãmâne decât sã meargã în instanþa de judecatã, unde banca va fi citatã
ºi va trebui sã se prezinte.
Însã partea mai supãrãtoare a
acestui refuz, cel puþin pentru
buzunarul datornicului, este cã
din moment ce banca ignorã
notificarea, atunci ignorã ºi suspendarea obligaþiilor la care ne
refeream mai sus. Asta înseamnã cã percepe plãþile în continuare, merge înainte cu executarea silitã sau cu alte acþiuni
judiciare/extrajudiciare împotriva datornicului ºi a bunurilor
sale etc.
Dacã banca nu aplicã acest
efect al notificãrii (suspendarea
obligaþiilor), atunci o soluþie ar
fi sã DEPUNEM O ACÞIUNE
ÎN INSTANÞÃ.
Dacã suntem în faza de executare silitã, aceasta ar trebui sã
fie suspendatã, ca urmare a notificãrii respective, pentru cã aºa
prevede legea. Dacã totuºi executarea continuã, atunci este absolut necesar sã facem o contestaþie la executare, în condiþiile
Codului de procedurã civilã.

un notar, fie la un executor, fie
cu ajutorul unui avocat. Legea
a oferit datornicilor trei posibilitãþi de a întocmi acest document, însã costurile pot sã difere destul de mult de la un specialist la altul.

Creanþele cesionate
de bãnci la
recuperatori nu pot
fi puse în executare!
Cesiunea creanþei rezultând
din contractul de credit bancar
a determinat naºterea a douã
raporturi juridice diferite între
pãrþi, unul între bancã ºi debitor, respectiv unul între creditorul cesionar ºi debitor. Contractul de cesiune nu constituie
titlu executoriu, astfel cum rezultã din dispoziþiile Codului
civil vechi (în vigoare la data
realizãrii cesiunii), astfel cã,
cesionarul trebuie sã realizeze
dreptul dobândit prin aceastã
operaþiune de achiziþionare de
creanþe bancare neperformante
printr-un demers procesual nou
în contradictoriu cu debitorul
cedat, în condiþiile în care banca cedentã a renunþat la toate
atributele creanþei rezultate din
contractul de credit.
Cesionarul este terþ faþã de
contractul de credit. Adresânduse cesionarului, banca a renunþat la dreptul de a executa silit
debitul în cauzã. Intimata a dobândit un drept de creanþã împotriva recurenþilor în temeiul
contractului de cesiune ºi nu în
temeiul contractului de credit
încheiat de noi cu banca împrumutãtoare.
Prin „dobândirea” creanþei de
cãtre cesionarul ce nu deþine
calitatea de instituþie de credit
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Nu mai pot plãti creditul la bancã.
Banca mi-a cesionat creditul ºi
mã executã firma de recuperare

cu obiect de activitate principal
creditarea, caracterul intuitu
personae al contractului de credit nu se transmite ºi cesionarului neprofesionist în materie
de creditare, iar contractul de
cesiune nu reprezintã titlu executoriu.
Dreptul la executare silitã
acordat instituþiilor de credit
prin art. 120 din OUG nr. 99/
2006 are un caracter intuitu personae, acordat tocmai în considerarea instituþiei bancare, raportat la particularitãþile acestui
tip de activitate, neputând fi
transferat unei persoane care nu
este instituþie de credit. Având
în vedere caracterul derogatoriu de la dispoziþiile de drept
comun al OUG nr. 99/2006,
aceste dispoziþii se aplicã doar
activitãþii bancare. Contractul
de credit este titlu executoriu
exclusiv în ce priveºte raporturile juridice dintre împrumutãtor ºi împrumutat.
În plus, caracter intuitu personae are ºi contractul de credit, banca încheind contractul
numai cu persoana care îndeplineºte anumite calitãþi legate de
solvabilitate.
Din moment ce contractul de
cesiune nu reprezintã un titlu
executoriu, nici dreptul de
creanþã al intimatei nu are un
asemenea caracter, fiind necesarã obþinerea unui titlu executoriu împotriva subsemnaþilor
pentru satisfacerea acestei
creanþe. Aºadar, cesionarul nu
are la dispoziþie decât acþiunea
în rãspundere contractualã, iar
executarea silitã în atare condiþii nu poate fi primitã.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc

III
Cât ne poate costa o
notificare ºi ce plãtim,
de fapt?

Legea nr. 77/2016 dispune cã
toate costurile acestei proceduri
sunt suportate de cãtre datornic.
Dupã cum spuneam mai sus,
notificarea trebuie fãcutã fie la
www.indiscret.ro

„De joi, 27 aprilie a.c., Spitalul Judeþean de Urgenþã
Vâlcea a fost dotat cu 3 electrocautere de ultimã generaþie în valoare de aproximativ
120.000 lei. Noile aparate vor
deservi blocurile operatorii
ale Secþiilor obstetricã-ginecologie, ortopedie ºi chirurgie generalã. Cu ajutorul
acestora, cele trei blocuri
operatorii ale Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea îºi
ridicã standardul de dotare ºi
renunþã la aparatele vechi,
unele dintre ele fiind în uz de
mai bine de 10 ani”, a anunþat, recent, într-un comunicat
de presã Consiliul Judeþean
Vâlcea.
Aceastã instituþie a mai
subliniat cã se analizeazã extinderea ºi modernizarea, cu
fonduri europene, a unor secþii din cadrul SJU Vâlcea:
„Joi, 27 aprilie a.c., la sediul
Spitalului Judeþean de Urgenþã Vâlcea, conducerea
spitalului ºi reprezentanþi ai
Consiliului Judeþean Vâlcea
au analizat parametrii temei
de proiectare pentru extinde-

rea UPU-SMURD, precum ºi
necesitatea de modernizare ºi
dotare a acestei secþii deosebit
de importante a Spitalului Judeþean Vâlcea. Soluþiile identificate de specialiºti cu aceastã
ocazie vor fi preluate în procesul de atragere a fondurilor europene pentru modernizarea ºi
reabilitarea Unitãþii de Primiri
Urgenþe”, a mai precizat CJ

Vâlcea.
„Continuãm dotarea Spitalului Judeþean Vâlcea cu aparaturã de ultimã generaþie ºi
cãutãm soluþii pentru extinderea ºi modernizarea unor secþii. Sãnãtatea oamenilor este
una dintre principalele noastre preocupãri”, a declarat
Constantin Rãdulescu (foto),
preºedintele CJ Vâlcea. (M.P.)

SC APAVIL SA - activitãþi
în Drãgãºani ºi Prundeni
SC APAVIL SA a
desfãºurat în sãptãmâna 17 - 21 aprilie o
serie de activitãþi în
municipiul Drãgãºani
ºi în comuna Prundeni.
AVARII REZOLVATE. A
fost remediatã o avarie la reþeaua de apã pe strada I. C. Brãtianu din oraºul Drãgãºani.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord ale scãrilor
de bloc, subsolurile blocurilor,
rigole ºi guri de scurgere;
- s-au citit apometrele generale la scãrile de bloc;
- s-au executat lucrãri de refacere cãmin canalizare pe strada Cãpitan Hoarcã;
- s-au continuat lucrãrile de
www.indiscret.ro

execuþie a reþelelor de distribuþie apã potabilã în cartierul Valea Caselor ºi cartierul Zãrneni;
- s-a confecþionat armãturã
pentru spalieri la STAP nr. 1
Rudari;
- s-a curãþat amplasamentul la
STAP Cãlina ºi STAP Prundeni;
- s-au finalizat lucrãrile pentru devierea reþelei de distribuþie apã potabilã la podul de cale
feratã în vederea realizãrii unei
rigole;
- s-au continuat lucrãrile pentru realizarea contorizãrii scãrilor de bloc;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
toate staþiile de pompare apã din
cadrul Sectorului Drãgãºani
(municipiul Drãgãºani ºi comuna Prundeni), precum ºi la staþia de epurare din Drãgãºani, ºi
la staþiile de pompare ºi repompare din Prundeni;
- au fost verificaþi parametrii

apei potabile furnizate în Sistemul Drãgãºani ºi Sistemul
Prundeni, ca ºi ai apei menajere epurate descãrcate în Contracanalul Olt.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute au fost
verificate ºi înlocuite apometre la case, acolo unde nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
ASISTENÞÃ TEHNICÃ. A
fost asiguratã în continuare
asistenþã tehnicã la Staþiile de
apã nr. 1 Rudari ºi nr. 2 Olt,
precum ºi la Staþia de Epurare
Drãgãºani, cu ocazia efectuãrii lucrãrilor care privesc “Extinderea ºi reabilitarea reþelelor de apã ºi apã uzatã în aglomerarea Drãgãºani”, din cadrul
proiectului “Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã
ºi apã uzatã în judeþul Vâlcea”.
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de Virgil Dumitrescu

SPORT

Se vor alinia din nou
astrele la Final Four?

A

ceasta e întrebarea pe
care criptic ne-o punem
cu trei-patru zile înaintea meciurilor de galã din Papp
Laszlo Sportarena. Trei zile
pentru cã sâmbãtã au loc semifinalele Buducnost Podgorica
– Gyori Audi ETO KC ºi CSM
Bucureºti – Vardar Skopje, iar
duminicã se disputã finala micã
ºi finala mare. Decriptarea: Final Four, Budapesta, 6-7 mai,
Ungureanu, Brãdeanu, Gullden, Torstenson, Martin, Mehmedovic… Anul trecut, în aceeaºi competiþie livratã de EHF,
astrele au fost extrem de generoase, iar CSM (campioana
României) a câºtigat trofeul.
Instantaneu, gândul ne fuge
spre condiþionalul ”dacã”, cear fi fost dacã la bucureºtence
ar fi jucat ºi Cristina Neagu,
aflatã într-o formã de zile mari
la Buducnost. Vã las sã visaþi.
…ªi acum deschideþi ochii.
Aceleaºi semifinale au ieºit din
urnã ºi anul trecut. Gyor ºi Buducnost s-au dat cap în cap (2120), iar CSM a defilat cu Vardar (27-21). Coincidenþe astrale, cumva? Prima impresie, în
dublã cheie: muntenegrencele
par de astãdatã superioare maghiarelor, la fel româncele faþã
de macedonence, ca ºi în mai
2016. Numai cã nici handbalul feminin, asimilat altor discipline, nu e matematicã rece.
Existã un ”ce” dificil de gestionat inclusiv de antrenori, iar
acesta se raporteazã la forma de
zi a celor patru, fizicã ºi psihicã. Jocul cifrelor din sferturi ar
fi un reper, mai mul sau mai

puþin înºelãtor. Vardar a trecut
de FC Midtjylland cu 26-24 ºi
28-26, iar CSM a sãrit peste
Ferencvaros cu 30-25, 27-26.
ªi CSM ºi Vardar au apelat la
noi conducãtori tehnici, Per Johansson, respectiv Irina Dibirova (fostã Poltoratskaya, aur
cu naþionala Rusiei la mondialul din 2005). Suedezul a miºcat mai repede ºi mai ingenios
pe tabla de ºah, refãcând mult
din potenþialul pierdut al campioanei noastre ºi urcând treaptã cu treaptã spre sferturi. Eh,
de-ar fi aflat-o acum printre
piesele grele ºi pe Cristina!...
E posibil ca în subconºtientul
elevelor lui Johansson sã se fi
strecurat convingerea cã ulciorul care a mers la apã cu Vardar, ºi le-a pregãtit pentru marea finalã cu Gyor, va mai merge o datã de la sine. Pe de altã
parte, aºa cum s-a vãzut de la
instalarea sa încoace, suedezul
opereazã aproape chirurgical.
Nu au fost puþine minutele
când campioana României a jucat entuziasmant. Poate cã Torstenson va fi în stare sã înscrie
ºi dincolo de repriza întâi. Poate cã ºi Mehmedovic va arunca mai sigurã pe unghi. În privinþa celei de-a doua finaliste,
astrele par sã confirme cã Buducnost este mãcar cu o aruncare de gol peste Gyor, cã Adzic îi suflã fierbinte în ceafã lui
Martin Ambros. În pofida câmpului de bãtaie, unii dintre noi
o preferã în finalã pe Gyor, cea
din manºa secundã cu Metz,
clienta de lux a Anei Gros. Deo fi una, de-o fi alta…

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Aparaturã nouã
la Spitalul
Judeþean Vâlcea

Crampoane

Publicitate

Neplata lefurilor ºi
munca fãrã acte,
reclamate la ITM Dolj

Indiscreþii
de Vâlcea
Se aude cã Mihail ªtefãnescu, directorul Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” din
Râmnicu Vâlcea, va fi înlocuit din funcþie. Adevãrul e
cã a stat cam de multicel “la
pupitru”. Ar exista deja trei
variante de înlocuitor, douã
fiind de... ”înlocuitoare”.

Pîrvu spune cã
a fost viceversa
Social-democratul Constantin Pîrvu, liderul
CNSLR Frãþia, susþine cã
liberalii au minþit atunci
când au spus cã le-ar fi închiriat, la suprapreþ, Sala
mare a Casei de Culturã a
Sindicatelor, în care ºi-au
desfãºurat conferinþa judeþeanã. Pîrvu zice cã, de fapt,
a fost viceversa. Adicã a
acordat PNL Vâlcea un bonus substanþial, întrucât sala
a fost ocupatã pe o perioadã
de timp dublã faþã de cea
pentru care se plãtise.

Gutãu, la Ziua
Poloniei ºi Ziua
Regalitãþii
Dupã ce ºi-a exprimat nemulþumirea cã IPJ Vâlcea
nu l-a invitat la manifestãrile prilejuite de Ziua Poliþiei,
Mircia Gutãu (foto), prima-

rul municipiului Râmnicu
Vâlcea, a primit douã compensãri. Marþi, 2 mai a.c.,
Primãria Râmnicu Vâlcea a
anunþat cã municipalitatea
va fi reprezentatã, prin primar, la douã evenimente importante: Ziua Republicii
Polone ºi Ziua Regalitãþii.
”Primarul Mircia Gutãu a
rãspuns invitaþiei transmise
de Ambasadorul Republicii
Polone, Excelenþa Sa dl.
Marcin Wilczek, ºi va lua
parte luni, 8 mai, la evenimentele organizate la Bucureºti cu ocazia Zilei Republicii Polone. Reamintim cã
ambasadorul Poloniei a fost
oaspetele municipiului
Râmnicu Vâlcea în 25 ianuarie, ocazie cu care a avut
întâlniri la Primãria municipiului cu reprezentanþi ai administraþiei locale, precum
ºi cu mediul de afaceri”. De
asemenea, miercuri, 10 mai,
la invitaþia ªefului Casei
Majestãþii Sale Regelui, edilul-ºef al Râmnicului, alãturi de un numãr mare de
invitaþi, va participa la garden-party-ul oferit cu ocazia zilei de 10 mai la Palatul Elisabeta”, a precizat primãria.

Problemele pe care le
au la locul de muncã
sau cu foºtii angajatori, dupã caz, îi
determinã pe angajaþii
doljeni sã apeleze la
inspectorii de muncã.
Neplata salariului,
nerespectarea programului de lucru sau
imposibilitatea de a
intra în posesia anumitor documente,
acestea sunt o parte
dintre reclamaþiile
depuse de cãtre
angajaþi la sediul ITM
Dolj, în primul trimestru al acestui an.

P

otrivit inspectorului ºef
al ITM Dolj, Cãtãlin
Mohora, numãrul petiþiilor înregistrate de instituþie
este de 279, trendul acestora
fiind unul crescãtor comparativ cu aceeaºi perioadã a anilor
2015 ºi 2016. „Obiectul plângerilor se referã la neplata salariilor, munca fãrã forme lega-

Umblã zvonul cã Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Vâlcea va avea, nu peste
mult timp, un ºef nou. Acesta va fi comisarul-ºef de
poliþie Ion Matei.

Un pic de reformã
în Forum
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soane care apeleazã la noi întrucât nu mai deþin anumite
documente ºi angajatorii refuzã sã le punã la dispoziþie”, a
explicat Mohora (foto).

de Octavia Hantea

ªef nou la IPJ?

+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.

Pensiunea Siva

Publicitate

Demnã de luat în seamã
propunerea consilierului
PNL Grigore Crãciunescu
în ce priveºte Forumul Cultural al Râmnicului, sugativã cu o vechime de 16 ani a
banului public. La cea mai
recentã ºedinþã a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea,
Crãciunescu a cerut un pic
de reformã în Forum: ”Sã
fie transformat în altceva, sã
nu mai fie cinci-ºase iluºtri
ºi eminenþi care se laudã
unul pe celãlalt. Trebuie definit un alt concept pentru
viaþa culturalã în viitor”, a
spus Crãciunescu. ªi n-a
spus rãu...

le, neacordarea concediului de
odihnã, neacordarea timpului
suplimentar al orelor de noapte, nerespectarea timpului de
muncã. De asemenea, sunt per-

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

Mihail ªtefãnescu,
out de la pupitru?

