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de Cosmin Pretorian

ACTUALITATE

DGASPC Dolj
încurajeazã
voluntariatul
în rândul
doljenilor
Ideea voluntariatului nu pare sã le surâdã
doljenilor, în ciuda nevoilor existente în acest
sens. Copiilor, tinerilor ºi vârstnicilor aflaþi în
grija Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj le-ar prinde foarte bine
o implicare mai mare din exterior, socializarea
fiind foarte importantã pentru aceste categorii
de persoane. Directorul instituþiei, Florin Stancu, a menþionat faptul cã cei care doresc sã fie
voluntari au la dispoziþie diverse modalitãþi de
a se implica, de la activitãþi sportive, la picturã,
desen, predarea unei limbi strãine sau sprijin în
efectuarea temelor în cazul copiilor instituþionalizaþi.
de Octavia Hantea

V

oluntar poate fi oricine
doreºte sã îºi petreacã
timp cu persoanele instituþionalizate. Este suficient sã
se adreseze unitãþii ºi va fi îndrumat în acest sens. „Numãrul
voluntarilor nu este mare, ci
doar pe recuperare este ceva
mai bine. Orice cetãþean poate
fi voluntar. Se adreseazã instituþiei, vedem ce calificare are,
chiar ºi studii medii ºi identificãm pentru fiecare voluntar locul potrivit pentru ce ºtie sã facã
ºi cum sã facã. Putem vorbi de
activitãþi sportive, pur ºi simplu
o persoanã vine douã sau trei
ore ºi joacã fotbal cu un grup
de copii din sistem. Sunt voluntari care au mai fãcut picturã,
desen sau au þinut câteva ore de
limba englezã. Se poate interveni, de exemplu, cu un ajutor
la activitatea de pregãtire a temelor sau la ore de meditaþie în
vederea participãrii la olimpiade. În perioada urmãtoare ne
propunem sã facem cenacluri.
Am identificat sãli în acest sens
pentru a derula tot felul de activitãþi cu participarea externã,
astfel încât sã socializãm mai
10 - 16 mai 2017

Reporter: Se anunþã o inflaþie de candidaturi pentru
postul de primar al Craiovei.
Domnule senator, ce vã diferenþiazã fundamental de contracandidaþii dumneavoastrã?
Mario Ovidiu Oprea:
Practic politica sinceritãþii ºi
nu mã tem niciodatã de asta.
Sunt onest în acþiunile mele,
nu forþez momente ºi nu miam ascuns niciodatã intenþiile, deciziile ori principiile.
Nu mi-am dorit sã fiu un personaj politic, ci un lider activ ºi implicat în viaþa comunitãþii. Mi-am dorit sã rãmân
acelaºi om respectuos care
nu dã brusc drumul mâinii,
dupã ce nu mai este pozat.
Mã diferenþiez prin abilitatea
de a transmite cu francheþe,
siguranþã, perspective, emoþie, o poveste despre integritate, despre omul Mario Ovidiu Oprea care crede cu tãrie
cã onoarea nu se vinde. Pentru nicio funcþie, pentru niciun beneficiu, pentru nicio
secundã de glorie. Este un
adevãr ºi cred cã relaþia noastrã ar trebui sã trãiascã din
sinceritate. Ca sã vã spun,
acest mesaj l-am vãzut scris
ºi pe unele clãdiri din Craiova, ºi mi-am dat seama cã
pentru olteni loialitatea este
esenþialã.

mult ºi sã arãtãm cã ºi copiii
aflaþi sub mãsurã de protecþie
sunt normali, sunt la fel ca toþi
copiii”, a declarat Florin Stancu, director DGASPC Dolj.

“Propun sã
investim accelerat
în industria IT ºi
Bãnia sã devinã
Smart City”

„Ne dorim
o deschidere
mai mare cãtre
comunitate”

Rep.: La alegerile parlamentare de anul trecut, tinerii au fãcut diferenþa, dar
prin absenteismul de la vot.
Ce i-aþi spune unui tânãr

craiovean pentru a-l determina
sã iasã la urne pe 11 iunie?
M.O.O.: I-aº spune cã nimeni
nu-l obligã sã aleagã, însã i-aº
reaminti cã amândoi am simþit
cât rãu face indiferenþa altora.
I-aº explica cinstit cã cei care
militeazã pentru statul acasã se
tem de schimbare. Nu e normal
sã visãm la o „editare” socialã,
asteptând ca o micã parte sã
decidã ce e mai bine pentru o
majoritate. I-aº zice cã vreau sã
þinem cont unii de alþii. L-aº
îndemna sã-ºi exercite opþiunea,
nu ca sã fie convins cã ºi-a fãcut datoria, ci cã s-a implicat în
viaþa comunitãþii. Nu ne putem
dezvolta separat, ci doar sub
forma unei echipe care înþelege
perfect rolul angajamentelor ºi
importanþa momentului în care
luãm hotãrârile. Eu nu mã tem
de tineri. Eu îi respect ºi îi vreau
înapoi acasã.
Rep.: Îi vreþi acasã, îi vreþi
aproape, dar ce propuneri aveþi
ca ei sã nu mai migreze ºi sã
lase în urmã o Craiovã „încãrunþitã”?

M.O.O.: Propun ca ei sã aibã
ºanse reale sã se integreze pe
piaþa localã a muncii, în concordanþã cu domeniul lor de studiu.
Nu poþi extenua copiii eminenþi
pe bãncile ºcolilor ca mai apoi
sã le oferi posturi mult sub pregãtirea lor intelectualã, care,
evident, îi dezamãgesc. Îmi propun sã obþin sprijinul cât mai
multor companii private, pentru
ca tinerii fãrã experienþã sã fie
curtaþi, angajaþi, instruiþi ºi
„crescuþi”, astfel încât lipsa experienþelor anterioare, cauzate
fie de vârsta fragedã ori lipsa
efectivã a unei ºanse, sã nu mai
fie o problemã. Toþi trebuie sã
începem de undeva ºi, chiar
dacã eºti bun, ai nevoie de un
imbold, de susþinere. E în interesul tuturor ca tinerii craioveni
sã redea oraºului, prin munca ºi
talentul lor, „strãlucirea” pe care
altfel ar contracta-o prin strãinãtate sau alte oraºe. Propun sã
investim accelerat în industria
IT ºi Bãnia sã devinã Smart
City. Avem genii în facultãþile
craiovene ºi mi-aº dori sã fim

Conducerea instituþiei a luat
în calcul ºi implicarea mai multor ºcoli din judeþ, tocmai pentru a se asigura o mai bunã socializare, element extrem de
important pentru copiii din sistem. „Ne dorim o deschidere
mai mare cãtre comunitate pentru perioada viitoare ºi de aceea ne gândim la câteva acþiuni.
Vom implica ºi unitãþile ºcolare, instituþiile de culturã, o colaborare între copiii din sistemul
nostru ºi altfel de copii, altfel
de persoane. Ne dorim o viaþã a
voluntariatului mult mai activã.
Facem apel la voluntarii care sã
vinã ºi sã petreacã timpul cu
copiii din sistem, dar ºi cu vârstnicii, pentru cã este nevoie de
aceastã socializare, aspect pe
care nu îl poate asigura sistemul, ci doar colaborarea cu exteriorul”, a conchis Stancu.
www.indiscret.ro
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„Reindustrializarea
Craiovei, prioritate
absolutã!“

liantul între ei ºi companiile IT,
pentru crearea unor aplicaþii
care ne pot salva de multe neplãceri în viaþa noastrã cotidianã. Eu vreau sã mulþumesc toate categoriile sociale, sã existe
un echilibru de vârstã ºi pregãtire în orice domeniu, nu sã întreþin ºi sã gestionez o masã care
îmi va aduce mie un beneficiu
electoral ºi restul sã se descurce cum poate. Propun ca tinerii
sã devinã la unison „consilierul” primarului, o voce responsabilã dupã care sã mã ghidez
în aceastã mare aventurã de întinerire a Craiovei. Generaþia
curajoasã a fost alungatã ºi eu
nu pot trece peste aºa ceva. Iniþiativele ei au deranjat ºi pentru
autoritãþile locale a fost mai comod sã o ºteargã de pe lista prioritãþilor, decât sã o mulþumeascã raportându-se la prioritãþile
ei. Eu nu voi permite aºa ceva.

„Nu susþin
dezechilibrul
financiar ºi nici
cel între valori!“
Rep.: Punctual, ce include
programul dvs. de dezvoltare
pentru Craiova?
M.O.O.: Am în plan reindustrializarea Craiovei printr-o politicã economicã elasticã ºi energicã. Vreau sã redefinim Bãnia
ca un ”incubator” pentru afaceri
prin progres în infrastructurã ºi
facilitãþi acordate investitorilor.
Aºa cum am spus, sunt o prioritate parteneriatele cu firmele
IT pentru dezvoltarea de aplicaii comunitare. Stimulãm potenþialul inovativ ºi ºtiinþific,
dezvoltãm cercetarea. Integrãm
tineri pe piaþa muncii, sprijinim
performanþa lor. Reducem numãrul ºomerilor, oferind locuri
de muncã stabile. Asigurãm
transparenþa cheltuielilor publice ºi spunem NU risipei bugetare. Militãm pentru accesul
www.indiscret.ro
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INTERVIU

întreprinzãtorilor rurali pe piaþa urbanã. Alimentaþia sãnãtoasã s-a nãscut la þarã, nu din import. Investim în infrastructura
de educaþie ºi sãnãtate ºi mai
puþin în „entertainment“. Nu
susþin dezechilibrul financiar ºi
nici cel între valori. Sunt foarte
multe alte obiective ce trebuie
atinse, cum ar fi înfiinþarea unui
centru pentru persoane vulnerabile, a noi locuinþe pentru tineri,
acordarea de burse pentru profesori, pentru olimpicii pe care
poate doar îi lãudãm pe Facebook. Pe lângã aceste proiecte
administrative, vreau sã reînvãþãm sã ne apreciem. Îmi propun
sã promovez public toþi oamenii Craiovei care se vor deosebi
prin fapte demne de stimã pentru comunitate sau semenii lor,
indiferent cã într-o sãptãmânã e
vorba de un medic de pe salvare care asistã o naºtere pe câmp
sau de un adolescent care, de
exemplu, voluntar, luptã pentru
drepturile animalelor ºi le salveazã. Sunt lucruri pe care am
uitat parcã sã le punem în luminã, iar ca primar eu vreau sã am
grijã ca din când în când sã exteriorizãm ºi partea umanã ºi sã
rãsplãtim acest lucru. Mi se pare
formidabilã puterea exemplului.
Rep.: Care este primul lucru
pe care îl veþi face dacã veþi câºtiga alegerile ºi care ar fi singurul lucru pe care nu l-aþi face
dacã pierdeþi?
M.O.O.: Dacã voi ieºi învingãtor, primul lucru pe care îl voi
face va fi sã merg în centrul
Craiovei ºi sã îi salut pe cei care
au ales sã facem o echipã grozavã, împreunã cu colegii care
îmi sunt alãturi în orice condiþii. Dacã voi pierde, singurul
lucru pe care nu l-aº face ar fi
sã dau vina pe cei din jur pentru eºec. ªi, aº adãuga, cã în
oricare din cele douã situaþii, mã
voi strãdui sã fac ceea ce trebuie pentru Craiova câtã vreme
voi fi în politicã.
10 - 16 mai 2017
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ADMINISTRAÞIE
Reabilitare printr-un
proiect european
selectat de Comisia
Europeanã ca model
de bunã practicã.

Cel mai modern spital
de stat din Oltenia
se aflã în Vâlcea

de Marielena Popa

S

pitalul Judeþean de Urgenþã Vâlcea a devenit,
graþie unui proiect european, cea mai modernã unitate
spitaliceascã din Oltenia. Proiectul, în valoare de
57.951.889,84 lei ºi cofinanþare de 6.005.785,71 lei, este realizat de Consiliul Judeþean Vâlcea ºi a fost selectat de Comisia
Europeanã ca model de bunã
practicã la nivel european. Lucrãrile s-au desfãºurat pe parcursul a cinci ani cu spitalul în
activitate. Prin acest proiect au
fost reabilitate corpurile A ºi B
ale sediului SJU Vâlcea ºi s-a
fãcut dotarea cu echipamente ºi
mobilier.
Marþi, 9 mai, de Ziua Europei, proiectul a fost prezentat în
holul SJU Vâlcea cu ocazia Porþilor Deschise. Aceastã manifestare se va încheia pe 12 mai,
perioadã în care cetãþenii pot
vizita ºi corpurile de clãdire reabilitate.

Preºedintele
CJ Vâlcea: ”Avem
ocazia sã deschidem
acest eveniment
chiar de
Ziua Europei”
Preºedintele CJ Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a declarat cã
proiectul derulat între 9 septembrie 2011 ºi 31 octombrie 2016
este unul de succes în domeniul

au accceptat disconfortul creat
pe perioada executãrii lucrãrilor. Avem ocazia sã deschidem
acest eveniment chiar de Ziua
Europei ºi invitãm vâlcenii sã
descopere acestã investiþie finanþatã pe fonduri europene.
Este un proiect al CJ Vâlcea ºi
a fost declarat model de bunã

sãnãtãþii, dar s-a referit ºi la perioadele dificile parcurse în cei
cinci ani: ”Din a doua jumãtate
a anului 2015 au început o serie de probleme, cea mai gravã
fiind lipsa de lichiditãþi a celor
care executau lucrarea. Situaþia
s-a agravat, la un moment dat
nu mai aveau capacitatea nece-

practicã la nivel european. Iar
viitoarele noastre proiecte din
domeniul sãnãtãþii vor fi la fel
de bine administrate”, a precizat preºedintele CJ Vâlcea.

Directorul Dan
Ponoran: „Le mulþumesc pacienþilor
ºi colegilor mei
din spital”
Directorul SJU Vâlcea, medicul Dan Ponoran, a declarat cã
investiþia plaseazã acest spital în
topul unitãþilor similare din Oltenia ºi a mulþumit, la rândul
sãu, pacienþilor ºi cadrelor medicale care au suportat disconfortul lucrãrilor: „Cu aceastã
investiþie suntem, la ora actualã, probabil cel mai modern spital din Oltenia ºi aº vrea sã mulþumesc echipei de la Consiliul
Judeþean care a fãcut 99% din
tot ce a însemnat acest proiect.
De asemenea, vreau sã mulþumesc pacienþilor ºi colegilor
mei din spital care au înþeles cã
a trebuit sã lucrãm pe o perioadã de cinci ani în condiþii destul de grele, dar acum beneficiem de rezultatul acestor eforturi. ªi sper cã împreunã cu
Consiliul Judeþean vom realiza
ºi alte proiecte. Suntem cel mai
mare spital din judeþ, avem
1.353 de paturi, trei clãdiri ºi ar
fi pãcat sã nu continuãm ce facem”, a subliniat medicul Ponoran.

sarã sã continue lucrãrile. Însã
s-au aplicat dispoziþiile legale,
cu penalitãþi, ºi am depãºit impedimentele. Deoarece lucrãrile s-au realizat fãrã întreruperea
activitãþii medicale vreau sã le
mulþumesc încã o datã pacienþilor ºi cadrelor medicale care
au sprijinit acest proiect ºi care

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.
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Douã pãduri 5
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în patrimoniul UNESCO
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ACTUALITATE

Douã dintre cele mai valoroase pãduri de fag
din judeþul Vâlcea, aflate în Parcul Naþional
Cozia, au fost incluse în patrimoniul mondial
UNESCO. Cele 3.500 de hectare de pãdure
virginã ºi secularã ce aparþin Direcþiei Silvice
Vâlcea-Ocolul Silvic Cãlimãneºti intrã, astfel,
într-un sistem special de protecþie ºi conservare, deschizând perspectiva turismului de nivel
mondial, cercetãrii ºi promovãrii de cea mai
înaltã clasã.
de Marielena Popa

O pãdure se aflã
în masivul Cozia,
cealaltã în masivul
Cãpãþânii

O

pãdure este situatã pe
versantul sudic al masivului Cozia, într-o
porþiune sãlbaticã ºi stâncoasã
dintre Mãnãstirea Turnu ºi Mãnãstirea Stâniºoara, iar cealaltã
se aflã în masivul Cãpãþânii în
zona cascadei Lotriºor.
„Sunt douã trupuri de pãdure
sãlbaticã neexploatatã niciodatã. Au o florã deosebitã, o faunã sãlbaticã de excepþie: urs,
lup, cerb carpatin, mistreþ, capra neagrã, pãsãri foarte multe.
Au arbori colosali - unii depãºeºc 300 de ani - cu diametre
de peste 2 metri ºi înãlþimi de
pânã la 30-40 de metri”, spune
directorul Parcului Naþional
Cozia, Pavel Prundurel.

„Vom avea beneficii
enorme”
Acesta considerã cã includerea celor douã zone în patrimoniul UNESCO va da o nouã dimensiune judeþului Vâlcea:
„Vom avea beneficii enorme din
turism, din cercetare ºtiinþificã,
din promovare. Vom atrage un
aflux de turiºti de calitate, oameni care cunosc importanþa
naturii pe zone mari, planetare.
Se pot face cercetãri, studii, proiecte, activitãþi de promovare,
exemple de bune practici. Pentru cã altfel merg treburile întrun ecosistem natural 100%”.
Demersurile pentru includerea celor douã zone în patrimoniul mondial au început în anul
www.indiscret.ro

lor a comunicat cã 65.000 de
hectare de pãduri virgine ºi seculare de fag din România au
fost înscrise ca situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO

sub denumirea „Pãduri virgine
de fag din Carpaþi ºi Germania”.
Protejarea pãdurilor din România este imperios necesarã, mai
ales cã acest domeniu a fost ne-

glijat sau s-a confruntat cu nenumãrate abuzuri de-a lungul
anilor. În lume, 14 alte þãri au
reuºit sã protejeze astfel pãduri
valoroase.

2015 ºi cumuleazã eforturile
Ministerului Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor, Direcþiei Silvice
Vâlcea ºi ale Parcului Naþional
Cozia. În 2016, douã echipe, de
la UNESCO ºi de la Uniunea
Internaþionalã pentru Conservarea Naturii, au fãcut o vizitã de
evaluare în teren. Apoi s-au dat
toate aprobãrile, urmând ca pãdurile din Vâlcea sã fie publicate, în curând, ºi pe lista oficialã a UNESCO.

Directorul Direcþiei
Silvice Vâlcea,
despre provocarea
de a face faþã
Inginerul George Mihãilescu,
directorul Direcþiei Silvice Vâlcea, spune cã dincolo de beneficiile incontestabile pe care le
genereazã aceastã realizare,
existã o mare provocare: aceea
de a-i face faþã.
„Membrii comisiilor ne-au
întrebat dacã suntem pregãtiþi sã
gestionãm aceastã situaþie: sã
facem faþã afluxului de turiºti
care vor veni cu influenþe antropice inerente, sã putem asigura trasee, în aºa fel încât zona
protejatã sã nu fie afectatã, sã
despãgubim cumva comunitãþile, având în vedere restricþiile
pe care le genereazã aceastã
apartenenþã, ºi multe altele. Eu
cred cã mai avem mult de lucru, dar trebuie sã învãþãm”.

Pãdure în zona Lotriºor

În þara drujbei,
65.000 de pãduri
virgine de fag
sunt sub protecþia
UNESCO
Pe 25 august 2016, Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãduri-

Parcul Naþional Cozia
10 - 16 mai 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

În vr
eme ce Mitr
opolia Olt
eniei
vreme
Mitropolia
Olteniei
susţine că situaţia es
ol,
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control,

DEZVÃLUIRI

A opta minune a lumii

N

imic de doftã ºi nimic
surprinzãtor în felul
cum aratã România
potrivit studiului de caz realizat, în perioada 1-17 aprilie
2017, de ªcoala Naþionalã de
Studii Politice ºi Administrative. De ce zic asta, sub rezerva procentelor mai mult sau
mai puþin anticipate de fiecare
dintre noi? Fiindcã vedem cum
aratã România, îi ºtergem zilnic oglinda, iar aritmetica reflectã întocmai realitatea. 69%
dintre români sunt nemulþumiþi
de modul cum funcþioneazã
statul de drept. Nemulþumiþi ºi,
în consecinþã, nedreptãþiþi.
Aceasta e, în cifre ºi litere, sinteza rãului care sapã la rãdãcina unui stat inhibant, dezarticulat, bolnav. Cum altfel când
chiar sistemul de sãnãtate e
prãbuºit în 79% dintre verdictele oamenilor? Când sistemul
naþional de educaþie stârneºte
dezamãgirea a 75% dintre intervievaþi ºi când nici justiþia,
cu 74 de procente împotrivã,
nu se simte mai bine? Mulþi se
plâng de faptul cã România nu
e condusã din interior, dar cine
din afarã se poate opune normalitãþii într-o þarã membrã a
Uniunii Europene ºi aliatã
NATO, ceea ce ar fi curatã sinucidere?! ªi dacã ar fi sã admitem, mâna de acasã care îngroapã binele cu alai a cui
este? Avem deja un prim nivel
al studiului de la care putem
privi în sus ºi în jos. Suntem
captivii unui stat de drept paralel cu aºteptãrile noastre, la
mai mult de un sfert de veac
de când s-a strigat ºi s-a murit

pentru dreptate, iar statul nu ºia scos nici pânã azi vata din
urechi. Sau din nas! Captivii
unui sistem repetent la educaþie, abandonat pe patul de suferinþã, subestimat în instanþe.
Unde e idealul paºoptiºtilor, al
fãptuitorilor Marii Uniri, cãrora le datorãm secolul de existenþã ºi de stat modern? Instituþiile reprezentative ale acestei stãri de fapt sunt, în imaginea publicã, la pãmânt: Preºedinþia României – 48% faþã de
52% neîncredere; Guvernul
României – 38%/62%: Parlamentul României – 36%/64%.
Pozitivã ar fi probabil încrederea în pompieri, în Bisericã ºi
în Pompele Funebre. Foc sã
fie, pãcãtoºi cu duiumul în vârful puterii ºi locuri de îngropat prostia. Ce a “uitat” studiul
de caz al SNSPA este sã
constate ºi cât, în percepþie
publicã, face ºi desface minciuna ca politicã de stat. Nu am
nicio reþinere, aº jigni-o profund dacã m-aº încumeta sã
extrag din ea ºi impuritãþi de
adevãr. Minciuna pe stil vechi
sau manipularea pe stil nou se
face ca la carte. ªi încã într-o
þarã în care numãrul analfabeþilor, în pas cu al canceroºilor,
creºte irezistibil. Partea de optimism a sondajului (existã ºi
aºa ceva) consistã într-o dimensiune universalã. Celor
ºapte minuni ale lumii li se mai
adaugã una. Aceea cã într-o
þarã cvasi-irespirabilã, iar studiile de caz confirmã, se mai
poate totuºi supravieþui. Deocamdatã, n-au abdicat decât
vreo patru milioane…
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Taxele pentru cununii
ºi botezuri continuã sã
fie negociate ca la piaþã
În timp ce reprezentanþii Mitropoliei Olteniei
continuã sã spunã cã nu preoþii stabilesc
taxele pentru cununie sau botez, realitatea din
bisericile craiovene demonstreazã cã aici încã
se negociazã ca la piaþã. Sub pretextul prestãrii
diferitelor servicii religioase, preoþii vehiculeazã sume cuprinse între 400 ºi 700 de lei sau,
dacã enoriaºii aleg catedralele din zona centralã, se ajunge la 800 sau 1.000 de lei.
de Octavia Hantea

A

ctualele taxe cerute de
cãtre slujitorii Domnului diferã de la o bisericã la alta, factorii decisivi în
creºterea tarifului fiind amplasarea locaºului de cult sau gradul de solicitare al acestuia.
„Madona Dudu”, „Sfânta Treime”, „Sfântul Dumitru” continuã sã fie cele mai scumpe biserici craiovene, mirii care le
aleg trebuind sã scoatã din buzunar între 800 ºi 1.000 de lei,
în aceste cazuri nefiind loc de
negociere. Aici, pentru un botez se plãteºte între 500 ºi 600
de lei, atât cununia cât ºi botezul trebuind sã fie programate
cu câteva luni bune înainte.

Tarife ceva mai mici
ºi negociabile
Bisericile situate în restul cartierelor din Craiova percep pentru aceste servicii religioase, devenite din ce în ce mai comerciale, tarife ceva mai mici ºi
negociabile. De exemplu, reprezentanþii parohiilor din Craioviþa Nouã cer între 450 ºi 700
de lei pentru cununia religioasã
ºi nu mai mult de 400 de lei pen-

tru un botez. Mai mult, aceste
tarife pot fi negociate ºi chiar
achitate în douã sau trei tranºe,
în funcþie de cât de disponibil
este preotul sã facã acest lucru.
De pe listã nu lipsesc bunuri
materiale, amintind aici câte un
covor, o pãturã sau perne, acestea fiind cerute cu câteva zile
înainte de eveniment.

Banii din cristelniþã,
„norocul din viaþa
micuþului botezat”
Dacã reprezentanþii Mitropoliei Olteniei ºi-ar trimite o persoanã sã facã un control la biserica situatã în faþa Bigului Nou
din Craioviþa, aceºtia s-ar lãmuri
cu privire la practicile preoþeºti.
Peste slujba botezului se trece
extrem de repede, preotul fiind
interesat ca cei care participã la
eveniment sã punã în cristelniþã
bani, dar nu oricât, ci „hârtii mari
pentru a-i fi bine în viaþã celui
mic”. Acesta este îndemnul preotului ºi îl tot spune în timpul
slujbei religioase, pentru ca la
final sã stabileascã taxa în funcþie de cum este îmbrãcat naºul.
Nici tatãl micuþului sau micuþei
botezate nu scapã de ochii preotului, deºi în primã fazã despre

aceste tarife suplimentare nimeni
nu aminteºte o iotã.

Aceeaºi taxã
în Lãpuº
Despre „taxa pentru mãturat”,
stabilitã într-o bisericã din cartierul Lãpuº, am mai scris ºi în
urmã cu patru ani. Aceasta a rãmas în picioare ºi întrucât reprezentanþii Mitropoliei Olteniei au
considerat cã „Indiscret în Oltenia” cautã nod în papurã ºi cã
inventeazã toate aceste taxe ºi
solicitãri, nimeni nu s-a sinchisit sã vadã cum stau lucrurile în
realitate. Pentru cã mãturã ºi îºi
fac curãþenie în bisericã, cei din
lãcaºul de cult cer 70 de lei în
cazul cununiilor religioase ºi 50
de lei în cazul botezurilor.

Presa e de vinã,
preoþii sunt sfinþi
Deºi craiovenii ajung sã plãteascã sume de bani pentru servicii care mai de care mai trãsnite, nimeni nu reclamã mizeria existentã. Enoriaºii se enerveazã pe moment ºi, scârbiþi de
situaþie, scot din buzunar banii
ceruþi. Preoþii scriu chitanþe
doar dacã persoanele le cer ºi
astfel nu are rost sã ne mai mirãm de ce aceºtia vin la slujbe
cu maºini de ordinul zecilor de
mii de euro. În ciuda acestor
realitãþi, reprezentanþii Mitropoliei Olteniei susþin cã presa
cautã metode sã denigreze biserica ºi sub acest pretext, aceºtia refuzã categoric sã ofere
puncte de vedere echipei „Indiscret în Oltenia”.
www.indiscret.ro

Pensionari datori 7
ºi dincolo de moarte

DEZVÃLUIRI

Zeci de mii de pensionari din judeþul Olt
apeleazã la credite bancare sau la împrumuturi de la CAR, în special în perioada marilor
sãrbãtori creºtine sau pe timpul iernii, când
facturile la utilitãþi cresc considerabil. Câteva
mii dintre ei nu mai reuºesc însã sã-ºi achite
debitele ºi ajung sã fie executaþi silit. Debitele pe care aceºtia le înregistreazã variazã de
la câteva sute de lei pânã la sume astronomice de câteva milioane. Recordul datoriilor
înregistrate de pensionarii olteni îl deþine un
bãrbat care are un titlu executoriu de peste
30 milioane de lei. Toþi cei care înregistreazã
datorii mai vechi de câteva luni s-au trezit cu
pensiile ciuntite. Pentru cã legea nu permite
executarea întregului venit, vârstnicii îºi
primesc pensiile ciuntite cu o treime din
valoare.
de Mihaela Bobaru

Mii de pensionari
cu veniturile
ciuntite

L

unã de lunã, Casa Judeþeanã de Pensii Olt
primeºte sute de titluri
executorii pe numele a tot atâtor pensionari cu datorii neachitate, pentru a le pune în
practicã. Reþinerile efectuate
de instituþie, care are calitatea de terþ poprit, pot ajunge
pânã la o treime din pensie.
Cele mai multe solicitãri pentru executarea silitã a vârstnicilor din judeþ vin din partea executorilor judecãtoreºti,
ca urmare a unor hotãrâri rãmase definitive ºi executorii,
de la autoritãþile locale, pentru neplata taxelor ºi impozitelor locale sau a amenzilor,
dar ºi a executorilor bancari,
pentru creditele nerestituite.
Fiecare instituþie care solicitã Casei Judeþene de Pensii
executarea vârstnicilor pentru
datoriile înregistrate are propriile reguli în ceea ce priveºte declanºarea procedurilor de
executare silitã a pensionarilor care nu-ºi restituie împrumuturile contractate sau nuºi achitã datoriile.

Comunicarea
umanizeazã
ºi salveazã
Bãtrâna Aurica Dumitra,
din Perieþi, are peste 70 de ani
ºi este singurã de foarte mulþi
ani. Dupã o viaþã de muncã
www.indiscret.ro

la CAP, are o pensie de 540 lei.
Dacã nu ar fi avut necazuri, susþine cã ar fi reuºit sã se descurce cu banii ãºtia, chiar dacã recunoaºte cã nu i-ar fi fost uºor
ºi nici nu ºi-ar fi permis sã ducã
o viaþã decentã. Cum însã cei
sãraci se întâlnesc cel mai des
cu necazurile, nici pe ea acestea nu au ocolit-o.
Pentru cã dorea sã-ºi facã
unele reparaþii la casã, acum un
an ºi jumãtate a împrumutat de
la CAR Slatina 2.500 de lei. La
scurt timp, bãtrâna a avut probleme de sãnãtate, fiindu-i montatã o protezã la piciorul stâng.
Imobilizatã pentru o bunã
perioadã la pat, o parte din pensie ducându-se pe medicamente ºi pe plata persoanelor care o
ajutau, femeia s-a vãzut în imposibilitatea de a-ºi achita rate-

le pentru banii împrumutaþi. A
rãmas în urmã cu plata ratelor
stabilite prin contractul încheiat cu cei de la CAR. Din fericire pentru ea, conducerea CAR
Slatina nu a dispus executarea
sa silitã. Pentru cã a venit, în
ciuda faptului cã abia se deplaseazã, ºi le-a explicat situaþia.
“În multe din cazuri, când
aflãm despre ce este vorba, noi
ne dovedim bunãvoinþa ºi nu
dispunem executarea membrilor noºtri cu datorii”, ne-a declarat Virginica Dumitru, contabil ºef CAR Pensionarul Slatina, precizând cã din cei peste
5.500 de membri, aproape
3.000 au contractat împrumuturi. Potrivit aceleiaºi surse,
numãrul vârstnicilor executaþi
silit prin înfiinþarea de popriri
pe pensie se ridicã la 10-15%,
cel mult.

Milioane de lei
datorii, la pensii
modeste
Nu toþi vârstnicii care nu-ºi
pot achita împrumuturile procedeazã precum tanti Aurica. Cei
mai mulþi dintre cei cu datorii
au împrumutat sume mari ºi,
oricât ar dori, nu le mai pot restitui. Pentru a nu rãmâne fãrã
bunurile de valoare, conºtienþi
cã vor fi executaþi, cei mai mulþi
îºi transferã averea pe numele
membrilor familiei extinse. Tot
ce nu pot înstrãina este pensia.
Aºa se face cã mare parte dintre ei vor pleca pe lumea cea-

laltã datori. Unii cu sume astronomice. Cel puþin aºa reiese
dintr-o statisticã a Casei Judeþene de Pensii Olt, care reþine
lunar din veniturile vârsnicilor
cu datorii câteva sute de mii de
lei. Dacã de la unii graficele de
recuperare a datoriilor se întind
pe câteva luni sau ani, la alþii
este nevoie de sute de ani ºi
chiar mii de ani pentru a scãpa
de datorii. Mai exact, pleacã pe
lumea cealaltã datori vânduþi.
Este ºi cazul celor mai datori 8
pensionari din judeþ, care înregistreazã fiecare în parte debite
de peste un million de lei. În
funcþie de pensie, cea mai mare
sumã care li se reþine lunar acestora se ridicã la 1.400 de lei.

Pe lumea cealaltã,
datori vânduþi
Nimeni nu poate ºti exact cum
au fãcut cei mai datornici pensionari din Olt debite astronomice. Tot ceea ce se cunoaºte
este cã majoritatea titlurilor executorii venite pe numele lor sunt
venite de la ANAF. Cine, cui ºi
ce sumã datoreazã pensionarii
“de top” la capitolul datorii, nimeni nu ºtie, instituþiile refuzând sã sufle o vorbã despre
numele lor, localitatea de domiciliu sau cum au reuºit sã acumuleze aceste datorii.
Potrivit situaþiei prezentate de
Casa judeþeanã de Pensii Olt,
cea mai mare datorie a unui pensionar din judeþ sare de 31 milioane de lei (310 miliarde de

lei vechi). Cum pensionarul
are un venit de puþin peste
1.500 lei, reþinerea din pensie este de doar 595 lei. Un
simplu calcul artimetic ne
demonstreazã cã, din debitul uriaº, el nu reuºeºte sã
stingã anual decât aproape
7.000 de lei. Acelaºi calcul
ne aratã cã, pentru a scãpa
de datorii, pensionarul oltean ar trebui sã trãiascã de
acum încolo peste 4.400 de
ani.
În clasamentul datornicilor, un alt pensionar ar trebui sã aibã mai multe vieþi
pentru a reuºi sã-ºi achite
debitul înregistrat, în condiþiile în care omul datoreazã, potrivit ANAF, peste 8
milioane de lei, iar venitul
sãu se apropie de 5.000 lei
lunar. Lui i se reþin 1.410 lei
lunar ºi astfel, ca sã scape
de datorii, ar trebui sã o
ducã aºa cam 478 de ani.
Cam la fel stã situaþia ºi în
cazul “medaliatului cu
bronz” la datorii. El datoreazã peste 2,2 milioane de
lei. Cum venitul din pensie
este de aproape 1.000 lei,
lui ar trebui sã i se reþinã
lunar 372 de lei timp de
vreo cinci secole. Tot de
secole are nevoie pentru aºi achita datoria ºi primul de
lângã nedoritul podium al
pensionarilor datornici. Olteanul datoreazã, conform
debitului stabilit de ANAF,
vreo 1.800.000 lei. Venitul
mic le permite celor de la
Casa Judeþeanã de Pensii
Olt sã-i reþinã doar 336 de
lei, aºa cã va scãpa de datorii peste vreo 455 de ani.
Cel ce-i urmeazã în nedoritul clasament are o datorie
puþin mai micã, dar venituri
la jumãtate, aºa cã va trebui
sã plãteascã nici mai mult,
nici mai puþin decât aproximativ 750 de ani. Cea mai
lungã perioadã pentru a restitui debitele înregistrate îl
vizeazã pe un pensionar
care are o datorie de aproape 1.250.000 lei. Cum venituri nu prea are, suma care
i se opreºte lunar din pensie este de doar 95 de lei. În
aceste condiþii, omul ar trebui sã devinã practic nemuritor sã devinã un “om curat de datorii”. Pentru a scãpa de belele, în condiþiile
actuale, el are nevoie de
aproape 1.120 de ani. Fãrã
comentarii!
10 - 16 mai 2017

Alegerile
8
locale
parþiale,
în linie
dreaptã

SPECIAL

de Nicuºor Fota

T

ragerea la sorþi a judecãtorilor care vor face parte ºi vor conduce Biroul
Electoral Judeþean a avut loc
marþi, la sediul instituþiei, oficiile fiind îndeplinite de ºefa instanþei, Rodica Mihaela Dobrin.
Astfel, pentru funcþia de preºedinte al BEJ a fost aleasã Denis-Gabriela Ghervase, în timp
ce postul de locþiitor va fi ocupat de Marga Firu. Desemnarea
preºedintelui ºi locþiitorului Biroului Electoral Judeþean este
primul pas în demararea procesului electoral pentru alegerile
locale parþiale din 11 iunie din
judeþul Dolj, când vor fi aleºi
primarii a douã localitãþi: municipiul Craiova ºi comuna Iºalniþa. Numãrãtoarea inversã a
început, deci, pentrru partidele
care trebuie sã-ºi desemneze
candidaþii (dacã nu au facut-o
deja), sã-i caute la „dosar” ºi sã
strângã în timp util semnãturile
de susþinere pentru depunerea

10 - 16 mai 2017

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

P

ersonal, salut determinarea actualului ministru de a face ordine în
haosul administrativ din spitale. Spitalele trebuie “redate”
pacienþilor ºi puse integral în
slujba sãnãtãþii publice.
Nu se mai opresc ºtirile despre absenþa unor aparate absolut necesare (tomografele,
de exemplu), în paralel cu ºtirile despre tehnicã ºi tehnologie medicalã care zace nefolositã (de zece - cincisprezece
ani, în anumite spitale).
Milioane, zeci ºi sute de milioane de euro din fonduri publice, dar ºi din fonduri private, blocate în tehnologie
“moartã”.
Zeci, sute, mii de pacienþi
pierduþi pentru cã aceste aparate ruginesc în cutii prin depozitele spitalelor sau în încãperi uitate chiar ºi de femeile
de serviciu.
Din nefericire, Craiova este
prezentã ºi pe aceastã listã
neagrã...
Raporturi ale Curþii de Conturi, anchete ale presei, “raiduri” ale Corpurilor de Control ale diferitelor ministere.
Rezultate în direcþia schimbãrii acestei stãri de fapt?! Puþine ºi izolate.
În continuare, aparatura care
ar putea salva sau prelungi
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aiov
oficialã a candidaturilor. Trebuie spus cã pentru miercuri, 10
mai, este programatã, potrivit
calendarului electoral stabilit de
Guvern, completarea Biroului
Elctoral Judeþean cu reprezentantul Autoritãþii Electorale Permanente ºi cu reprezentanþii
desemnaþi în acest sens de partidele politice parlamentare.

Partidele înscrise în
cursã ºi eventualele
alianþe, dezvãluite
sãptãmâna aceasta
Urmãtoarele douã zile, 11 ºi
12 mai, sunt rezervate soluþionãrii evntualelor contestaþii cu
privire la desemnarea preºedintelui ºi locþiitorului BEJ, precum
ºi celor care privesc modalitatea
de completare a forului cu reprezentanþii partidelor parlamentare. Cel mai târziu în data de 13
mai vom putea afla care dintre

partide participã la cursa electoralã pentru câºtigarea Primãriei
Craiova ºi a celei de la Iºalniþa,
care stau deoparte ºi care se
mulþumesc cu statutul de susþinãtor al candidaþilor propuºi de
alte formaþiuni politice cu care
se aliazã pentru evenimentul
electoral din iunie. 13 mai este
data limitã pentru partidele politice, alianþele politice, alianþele
electorale ºi organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale pentru comunicarea
cãtre BEJ a semnelor electorale
ºi înregistrarea alianþelor.

O sãptãmânã
pentru depunerea
candidaturilor
Candidaturile se pot depune,
potrivit calendarului adoptat de
Guvern, între 16 ºi 22 mai, acestea urmând sã rãmânã definitive în data de 28 mai, dupã rãgazul îngãduit pentru contestarea admiterii sau respingerii
candidaturilor, soluþionarea
contestaþiilor ºi a eventualelor
apeluri. În aceeaºi zi este prevãzutã sã aibã loc ºi tragerea la
sorþi a ordinii candidaþilor pe
buletinele de vot. Campania
electoralã începe însã cu o zi
mai devreme, pe 27 mai. De
menþionat cã procedura desemnãrii conducerilor ºi a componenþei birourilor electorale va fi
reluatã de douã ori: pe 15 mai,
în cazul celor douã birouri electorale de circumscripþie (Craiova ºi Iºalniþa), ºi pe 6 iunie, când
vine rândul birourilor electorale ale secþiilor de votare organizate pentru alegerile parþiale. La
aceeaºi datã ar trebui finalizatã
ºi tipãrirea buletinelor de vot.

Despre sãnãtatea
sãnãtãþii
vieþi nu funcþioneazã. În continuare, se pare cã achiziþionãm tehnologie pe care nu o
folosim. În continuare, în paralel, pierdem vieþi de români
pentru cã nu avem pe anumite
domenii de specialitate aparatura necesarã.
Acest cerc vicios trebuie
spart. Nu rezolvãm situaþia
arãtând doar spre incompetenþa unor manageri (realã de
altfel!).
Este nevoie de aºezarea mizei pe rezolvarea DURABILÃ
a acestei probleme, parte a
nefericitului paradox românesc: “avem dar n-avem, putem dar nu prea putem!!!”
În calitate de parlamentar,
voi solicita ministrului Bodog
sã ne spunã cu cifre integrale,
pe de-o parte, situaþia privind
necesarul de tehnologie medicalã ºi costurile aferente iar, pe
de altã parte, situaþia centralizatã ºi costurile aferente privind aparatura medicalã nouã
nefolositã.
Este nevoie de o Cartã
Albã a Sãnãtãþii pentru a putea demara o strategie coerentã prin care astfel de realitãþi sã nu mai existe. ªi mai
cu seamã, sã nu mai fie decontate de cãtre cetãþeanul pacient. Din pãcate, uneori
chiar cu viaþa lui...

Publicitate

Începe balul alegerilor
locale parþiale, odatã
cu primul act oficial la
nivel judeþean. Marþi, 9
mai, au fost traºi la
sorþi magistraþii care
vor face parte din
Biroul Electoral Judeþean, forul care va
dirija procesul electoral din Dolj. Peste
câteva zile, am putea
avea parte de primele
candidaturi oficial
depuse pentru cele
douã funcþii de primar
„scoase la concurs”
în judeþ.

www.indiscret.ro
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Cel mai incomod
proiect al oraºului
Râmnicu Vâlcea
va fi gata pe 15 iulie
Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutãu (foto dreapta), dã asigurãri cã
lucrãrile de amenajare a zonei centrale a
oraºului vor fi încheiate pe 15 iulie a.c.
ªantierul care a dat peste cap traficul
rutier ºi pietonal a fost deschis în octombrie 2014, pe un proiect cu fonduri europene. Însã, din cauza nefinalizãrii la timp de
cãtre fosta administraþie, investiþia se
încheie cu bani din bugetul local.

Stadiul actual al lucrãrilor

ADMINISTRAÞIE

de Marielena Popa

O parte dintre
manifestãrile
dedicate
Zilei Imnului,
în piaþeta centralã
„Lucrãrile din centru vor fi
încheiate pe 15 iulie. Purtãm
discuþii cu arhitectul, cu constructorul, inspectãm ºantierul
de douã-trei ori pe sãptãmânã.
Am speranþa, în proporþie de
99,99%, cã lucrãrile vor fi gata
conform graficului. Altfel, existã penalitãþi extraordinar de
mari pe care vor fi obligaþi sã
le suporte ºi unii ºi alþii. Însã se
miºcã foarte bine ºi vreau sã le
mulþumesc pentru asta. S-au
montat lifturile, scãrile rulante
sunt aduse, s-au amenajat toaletele, subsolul este gata în procent de 98%. Pânã la Ziua Imnului Naþional, centrul Râmnicului va arãta impecabil ºi acolo vom ºi derula o parte a manifestãrilor”, a subliniat primarul.
Zilele trecute, municipalitatea
a mai anunþat cã recent au fost
aduse coºurile, jardinierele din
lemn ºi mobilierul urban ce va
fi instalat în piaþa publicã. De
asemenea, se apropie de finalizare ºi fântâna artezianã.

Un proiect subteran
ºi suprateran

Aºa va arãta centrul Municipiului Râmnicu Vâlcea
www.indiscret.ro

Lucrãrile, executate de firma
Mitliv Exim SRL Craiova, sunt
complexe: construirea unui pasaj pietonal cu trei ieºiri care va
subtraversa intersecþia Calea lui
Traian cu strãzile ªtirbei Voda
ºi Regina Maria; construirea
unei parcãri subterane sub strada Regina Maria, cu doua niveluri subterane cu o capacitate de
192 de locuri pentru autoturisme ºi opt locuri pentru motociclete; amenajarea unei pieþe urbane cu fântânã artezianã, amenajarea unor spaþii verzi. Potrivit proiectului, strada Regina
Maria, de la Romarta la Mc
Donald’s, va deveni spaþiu de
promenadã.

O lucrare cu o
istorie zbuciumatã
ºi costisitoare
Proiectul „Reorganizarea
si amenajarea spaþiului public central din municipiul
Râmnicu Vâlcea” a fost conceput pentru finanþare europeanã, cu un buget de 65,8
milioane lei inclusiv TVA,
contribuþia nerambursabilã
alocatã fiind de 64,49 milioane lei. Lucrãrile au început în februarie 2014 cu termen de finalizare de 20 de
luni, deci pânã în octombrie
2015.
Însã, din cauza întârzierii
acestor lucrãri, proporþia de
cofinanþare s-a inversat,
aproape 80% din investiþie
fiind suportatã din bugetul
local. De mai multe ori, primarul Gutãu a criticat ”neputinþa” predecesorilor sãi
de a duce la bun sfârºit acest
proiect, subliniind cã este
aberant ca dintr-o contribuþie de 2% a bugetului municipiului, sã se ajungã la 80%.
Proiectul va intra în istoria oraºului ºi pentru cã l-a
trimis la pârnaie pe primarul Emilian Frâncu. Arhitecþii lucrãrii, Sorin Dragoº
Popescu ºi ªerban Marinescu, l-au acuzat pe fostul edil
cã le-ar fi cerut 10% mitã din
valoarea totalã a acestui proiect. Pe 27 aprilie 2013,
Frâncu a fost reþinut de cãtre Direcþia Naþionalã Anticorupþie, în urma unui flagrant, iar în martie 2014 a
fost condamnat la 4 ani de
închisoare cu executare pentru fapte de corupþie.
10 - 16 mai 2017
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Craiova, pe harta
europeanã a operei

ACTUALITATE

aºteaptã vitaminele
vitaminele
Leul
Leul aºteaptã
de primãvarã
primãvarã
de

R

aportul euro/leu a avut
în perioada analizatã o
evoluþie stabilã, dar
ascendentã, în condiþiile în
care nivelul aversiunii faþã de
risc a fost destul de ridicat, pieþele internaþionale aºteptând
rezultatele celui de-al doilea
tur al alegerilor prezidenþiale
din Franþa.
Redeschiderea pieþei, dupã
minivacanþa de 1 Mai, a adus
o creºtere a mediei euro la
4,5468, maximul de 4,5485 lei
fiind atins a doua zi.
Tranzacþiile din ultima
ºedinþã a perioadei s-au realizat într-un culoar mai larg,
4,542 – 4,553 lei, cursul fiind
stabilit la 4,5467 lei, mai sus
cu 1,3 bani faþã de sfârºitul lui
aprilie. Cotaþiile de vineri searã erau de 4,548 – 4,551 lei.
Decizia C.A. al BNR de a
menþine dobânda sa cheie la
1,75%, dar de a reduce rezervele minime obligatorii în valutã ale bãncilor de la 10 la 8%,
care echivaleazã, conform guvernatorului Mugur Isãrescu,
cu eliberarea a circa 500 milioane euro, nu a avut efecte
semnificative asupra cursului.Despre aceastã ultimã decizie,
guvernatorul Mugur Isãrescu a
afirmat cã “sunt banii lor. Nu
trebuie sã ne dea socotealã ce
fac cu banii. Dacã venim înapoi spre 2%, nu facem altceva
decât sã diminuãm o restricþie”.
În zilele urmãtoare, evoluþia
leului va fi marcatã de persoana noului preºedinte al Franþei.
O victorie a lui Emmanuel
Macron va echivala cu o apreciere a leului. Câºtigarea alegerilor de cãtre Marine Le Pen
ar produce o implozie a euro,

implicit a monedelor de la
marginea zonei.
Însã parcursul monedei naþionale este marcat, în prezent,
de politica fiscalã ºi salarialã
a guvernului PSD-ALDE,
care se aºteaptã sã provoace
derapaje bugetare.
Cursul dolarului american a
scãzut de la 4,1641 la 4,1479
lei, aproape de minimul ultimelor aproape ºapte luni înregistrat la sfârºitul lui aprilie.
Moneda elveþianã s-a plasat
pe pieþele internaþionale în
dreptul pragului de 1,08
franci/euro, ea fluctuând între
1,079 ºi 1,087, ceea ce a fãcut
ca media ei sã se miºte între
4,1896 ºi 4,2129, cea de la finalul intervalului fiind stabilitã la 4,1977 lei.
Perechea euro/dolar a avut
o evoluþie ascendentã, influenþatã de speranþele unei victorii a proeuropeanului Emmanuel Macron, de la 1,0857 la
1,10 dolari, nivel care nu mai
fost atins de la începutul lui
noiembrie, imediat dupã victoria lui Donald Trump la preºedinþia SUA. Pieþele americane s-au închis vineri la
1,0998 dolari.
Victoria lui Macron a fost
deja prinsã în cotaþii, astfel cã
este de aºteptat ca investitorii sã-ºi îndrepte atenþia cãtre
datele fundamentale, iar dolarul sã revinã pe apreciere.
Este de reþinut scãderea
ºomajului din SUA la 4,4%,
minimul ultimilor zece ani,
dupã ce în aprilie au fost create 211.000 noi slujbe, aproape dublu faþã de martie.
Analiza cuprinde
perioada 3 – 7 mai

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.
10 - 16 mai 2017

Opera Românã Craiova sãrbãtoreºte în
acest an Zilele Europene ale Operei,
alãturându-se celor
peste 70 de instituþii ºi
companii de profil din
18 þãri de pe continent.

S

ãrbãtorite în anul 2017,
în perioada 5-14 mai,
Zilele Europene ale
Operei sunt celebrate în România doar la Opera Românã Craiova, aceasta fiind singura instituþie de profil din þarã care ºi-a
anunþat participarea la eveniment.
Ediþia de anul acesta, intitulatã „Opera Panorama” (http://
www.operadays.eu/), este o sãrbãtoare a diversitãþii operei, o
invitaþie de a descoperi ce are
unic fiecare companie de operã
ºi cum este reflectatã pe scenã
aceastã unicitate.

Emoþionant omagiu
adus artiºtilor
Opera Românã Craiova a programat trei spectacole speciale
în cadrul acestui eveniment:

„Boema” de Giacomo Puccini,
„Stabat Mater” de G.B. Pergolesi ºi Concert de muzicã de
camerã. Toate cele trei spectacole se doresc a fi un vibrant
omagiu adus artiºtilor, sensibilitãþii ºi dãruirii lor. Un plus de
încãrcãturã emoþionalã va aduce „Stabat Mater”, spectacol
închinat memoriei lui Iulian
Bozgan, fostul ºef al Orchestrei
Operei, un muzician dedicat,
plecat mult prea devreme într-o
altã lume.

Aproape de oameni
Considerând cã o celebrare a
muzicii este o sãrbãtoare a artiºtilor, dar ºi a iubitorilor ei,
Opera Românã Craiova îºi doreºte o apropiere de oameni, de
comunitate. Astfel, pe 10 mai,
de la ora 11.00, la sediul din
strada Mihai Viteazul nr. 7, va
avea loc o repetiþie de balet cu
public. Accesul este liber în limita celor 30 de locuri disponibile, rezervãrile putând fi fãcute la adresa de e-mail a instituþiei imagine@operacraiova.ro.

European Opera
Days
În fiecare an, în sfârºitul de

sãptãmânã apropiat zilei de 9
Mai (Ziua Europei), operele din
Europa ºi nu numai îºi deschid
porþile cãtre un public nou ºi
cãtre cel existent pentru a celebra aceastã formã de artã ºi talentul celor care o produc.
Zilele Europene ale Operei
sunt o iniþiativã comunã a organismelor Opera Europa ºi
RESEO, în colaborare cu United States of Opera - Benelux,
Opera XXI - Spania, Réunion
des Opéras de France, NOCC Marea Britanie, OperaNorge Norvegia ºi AMT - Rusia. Manifestãrile sunt menite celebrãrii operei, având scopul de a
contribui la aducerea ei în primplanul practicilor culturale ºi de
a spori aprecierea ei în societatea actualã.
Prima ediþie a Zilelor Europene ale Operei a avut loc în
februarie 2007, la aceeaºi datã
la care Opera Europa ºi Opéra
National de Paris au gãzduit
primul Forum European al Operei, în colaborare cu Fedora,
RESEO ºi Juvenilla.
Forumul European al Operei
a adus atunci laolaltã peste 600
de participanþi – aproximativ
400 de profesioniºti din domeniu, 50 de artiºti, 70 de iubitori
ºi prieteni ai acestui gen muzical ºi peste 100 de tineri delegaþi. Dar, pentru ca aceastã reuniune majorã sã rezoneze dincolo de graniþele Parisului, au
fost create Zilele Europene ale
Operei, încurajând companiile
de profil din Europa sã îºi deschidã porþile ºi sã primeascã un
public divers în cadrul unor activitãþi speciale. Cu peste 100 de
case de operã participante, evenimentul a înregistrat un mare
succes în rândul publicului.
De atunci, o temã anualã oferã fiecãrei ediþii o nouã abordare ºi noi unghiuri de inspiraþie.
Anul acesta are loc cea de-a
unsprezecea ediþie, cu peste 70
de companii participante din 18
þãri, având ca temã comunã
„Opera Panorama”.
Cercetãrile efectuate prin sondaje de opinie aratã cã peste
60% dintre participanþi au mers
pentru prima datã la opera din
oraºul lor în cadrul acestui weekend festiv. ªi este o dovadã a
interesului general faþã de operã faptul cã, de la prima ediþie,
peste 1.000.000 de oameni au
luat parte la diversele iniþiative
oferite în cadrul Zilelor Europene ale Operei.
www.indiscret.ro
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D

upã scandalul creat de
o anumitã parte a presei sportive ºi alimentat de declaraþiile cel puþin halucinante ale patronului FCSB
Gigi Becali în urma deciziei
CSU de a trimite în teren, în
partida contra Viitorului, câþiva
jucãtori tineri, conducerea clubului oltean a remis un comunicat de presã în care explicã,
printre altele, cã formare ºi promovare a jucãtorilor din Academia clubului face parte din strategia ºi politica Universitãþii
Craiova, iar titularizarea lui
Andrei Vlad sau Alexandru Popescu nu au niciun fel de legãturã cu acuzaþiile lansate în spaþiul public.
Comunicatul CSU:

SPORT

Sã ne bucurãm
de fotbal!

www.indiscret.ro

Sursa foto:
foto: csuc.ro
csuc.ro
Sursa

C

u toate cã a depãºit de
mult timp limita bunului simþ, nu o sã rãspundem derapajelor unui om cãruia, într-o societate civilizatã, nu
i s-ar permite sã se manifeste în
spaþiul public. Din pãcate, acest
individ a devenit „filonul de
aur“ al mass-media din România. Nu vom rãspunde nici oficialilor unei echipe, FCSB, care
în anul 2003 au ocupat abuziv
locul în Liga 1 al unei echipe
de tradiþie, Steaua Bucureºti,
încercând sã le fure stema ºi istoria. Nu putem însã sã ignorãm
amploarea pe care au luat-o în
spaþiul public discuþiile despre
meciul Universitatea Craiova Viitorul, mai exact despre politica ºi strategia Universitãþii
Craiova în privinþa abordãrii
sfârºitului de campionat, pregãtirii meciului din Cupa României, pregãtirii noului sezon ºi
nu în ultimul rând de formare ºi
promovare a jucãtorilor din
Academia clubului.
Înca de la reînfiinþare, Universitatea Craiova a avut ca scop
formarea unei academii care sã
susþinã principiul cã unul dintre
pilonii dezvoltãrii trebuie sã fie
Centrul de copii ’i juniori. Avem
peste 300 de copii, aproape 50
cãrora le asigurãm casa, masa,
ºcoala ºi cheltuim peste 500.000
euro anual cu susþinerea activitãþii la Academie. De ce am face
asta dacã nu am crede în ei?
Dacã nu am crede cã unii dintre
ei vor ajunge nu doar la echipa
mare a Universitãþii, ci la echipa
naþionalã de seniori a României?
Elocvent este faptul cã, mult înaintea meciului cu Viitorul, Universitatea Craiova deþinea ºi încã
mai deþine primele douã poziþii
în ceea ce priveºte cei mai tineri
jucãtori debutanþi în Liga 1,
având trei jucãtori în top 10.
Au fost douã debuturi la meciul cu Viitorul. Andrei Vlad,
18 ani, titularul postului de

CSU: „Nimeni nu s-a indignat
când Andrei Ivan a debutat
ºi a marcat în Liga 1 la 17 ani
ºi 7 luni, într-un meci cu FCSB“
portar la echipa naþionalã U18,
care la mai multe meciuri s-a
aflat pe bancã în Liga 1 ca al
doilea portar (inclusiv la meciul
anterior cu CFR Cluj), are la
activ douã cantonamente cu
echipa mare, se aflã de un an în
lotul de 25, jucãtor despre care
noi credem cã are toate ºansele
sã devinã portarul echipei naþionale. ªi Alexandru Popescu,
19 ani, titularul postului de atacant de la echipa a doua a clubului, aflat pe bancã la meciul
cu CFR din etapa anterioarã,
jucãtor ce se aflã în lotul echipei mari începând cu cantonamentul din Malta, unde a jucat
mai multe partide, înscriind un
gol cu Fortuna Dusseldorf,
meci încheiat 1-1.
Observãm cu surprindere cã
nimeni nu s-a mai indignat la
debutul lui Vlad Screciu în Liga
1, la 16 ani, 8 luni ºi 19 zile,
într un meci cu FCSB, fiind pri-

mul jucãtor nãscut dupã anul
2000 care a evoluat în principala competiþie din România.
Nimeni nu s-a indignat când în
meciul tur cu Viitorul a jucat ºi
a contribuit la golul victoriei Jovan Markovici, aflat la al doilea meci în Liga 1, jucãtor care
a debutat în tricoul Universitãþii la 15 ani ºi 9 luni în Cupa
României.
Nimeni nu s-a indignat când
Radu Bârzan, 17 ani, a fost debutat în semifinala de Cupa
României împotriva FC Voluntari, a jucat cu o etapã înainte
cu CFR Cluj, contribuind decisiv la al treilea gol.
Nimeni nu s-a indignat când
Andrei Ivan a debutat ºi a marcat în Liga 1 la 17 ani ºi 7 luni,
într-un meci cu FCSB, în
Ghencea.
Sã mai spunem cã Petre este
la al doilea sezon în Liga 1, el
jucând mai multe meciuri ca ti-

tular, inclusiv sezonul trecut.
Credeþi cã vreodatã Universitatea ar debuta un portar în
care-ºi pune mari speranþe, întro echipã care ar risca nu numai
sã piardã, dar ºi sã primeascã
multe goluri? Cu ce moral ar
pleca acest junior? Nu, nu numai cã nu am face asta, dar, exceptându-l pe Andrei Ivan, ªtiina a aliniat cea mai bunã echipã în condiþiile în care Mateiu
era suspendat, Bãluþã accidentat, Barthe indisponibil de mai
multa vreme, Popov operat,
Kelic accidentat ºi schimbat la
pauzã în meciul anterior.
De ce nu a fost Ivan titular?
Simplu, avea deja 3 galbene ºi
la al 4-lea risca sã nu joace cu
FCSB. În condiþiile în care cunoaºtem „apucãturile“ unui personaj de a declara înainte sau
dupã meci cã dã nu ºtim câte
milioane pentru un anumit jucãtor ºi în condiþiile în care Ivan

ar fi primit un cartonaº galben,
riscam ca „formatorii de opinie“
sã declare cã a luat intenþionat
pentru a nu juca cu FCSB. Din
pãcate, strategia noastrã trebuie sã þinã cont ºi de manipulãrile care în ziua de azi au devenit
cotidiene.
Pe de altã parte, suntem consternaþi sã vedem cã nimeni nu
vorbeºte despre declaraþia unui
oficial al FCSB-ului ºi fost mare
jucãtor al echipei Steaua, citãm:
„Am bãgat-o pe Dinamo în
play-off, acum suportãm consecinþele”, referindu-se la meciul
FCSB cu Mediaº. Sã înþelegem
cã aveau ºi altã opþiune pe care
o regretã?
Suntem triºti cã sezonul acesta am pierdut podiumul, dar
suntem mândri de copiii noºtri.
Felicitãri, Andrei Vlad!
Felicitãri, Alexandru Popescu!
Felicitãri, Alexandru Ioniþã!
10 - 16 mai 2017

Arhiepiscopia Râmnicului
concurs pentru
pentru
-- concurs
ocuparea posturilor
posturilor
ocuparea
vacante
portar
vacante de
de portar
la Centrul Eparhial

A

rhiepiscopia Râmnicu
lui a hotãrât scoaterea la
concurs, cu perioada de
candidare 09.05.2017 –
09.06.2017, a trei posturi de
portar care nu au fost ocupate
prin concurs, conform reglementãrilor legale în vigoare.
În acest sens, candidaþii vor
trebui sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii, conform Legii
333/2003, art. 39, privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor, republicatã în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 189 din 18 martie
2014:
1. Sã fie cetãþean român sau
cetãþean al unuia dintre statele
membre ale Uniunii Europene
ori ale Spaþiului Economic

European ºi sã aibã vârsta de cel
puþin 18 ani;
2. Sã fie apt medical pentru
exercitarea funcþiei;
3. Sã nu aibã antecedente penale pentru infracþiuni sãvârºite cu intenþie;
4. Sã fie atestat profesional,
potrivit legii mai sus menþionate.
Dosarele condidaþilor ce îndeplinesc condiþiile statutare
(solicitare cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, certificat de naºtere; certificat de botez, recomandare paroh, acte
studii, C.I.,) se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei 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.

Publicitate

Publicitate

Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

10 - 16 mai 2017

pag. 12

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

Ansamblul folcloric
„Maria Tãnase” va
derula, începând cu
aceastã toamnã, un
proiect ce constã în
organizarea unor
ateliere de folclor
pentru copii ºi tineri.
Cursurile se vor
desfãºura pe categorii
de vârstã, participanþii
urmând sã înveþe
tainele jocului sau ale
cântecului popular,
timp de un an de zile.

va susþine în faþa copiilor. Ne
dorim sã facem un pic de educaþie pe laturã artisticã, folcloricã. Sperãm sã avem succes cu
acest proiect, sã avem foarte
mulþi elevi în atelierele noastre
de folclor”, a precizat Stoican.

Diplomã de
participare
Atelierele folclorice, con-

OPINII

stând în dansuri populare ºi soliºti vocali, se vor desfãºura pe
trei categorii de vârstã, durata
lor fiind de un an de zile. Cursurile nu vor fi gratuite, iar la
final cursanþii vor primi o diplomã de participare. Atelierele se vor organiza sãptãmânal,
la sediul Ansamblului „Maria
Tãnase”, situat pe strada Criºului, nr. 9.

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Când ai alegeri dintr-un
singur tur, îþi permiþi
sã graþiezi ºi sã impozitezi
de-a valma!

P

Niculina Stoican

Publicitate

otrivit managerului Ansamblului folcloric
„Maria Tãnase”, Niculina Stoican, aceste ateliere vor
ajuta în promovarea instituþiei
ºi le vor oferi copiilor ºi tinerilor posibilitatea sã îºi petreacã
timpul într-un mod constructiv.
„Am pregãtit aceste ateliere de
folclor pentru a promova activitatea noastrã ºi a încerca sã
formãm o pepinierã ºi pentru
partea corpului de balet ºi pentru soliºti. Cel mai probabil, atelierele se vor deschide din
aceastã toamnã. Pânã atunci,
vom face o promovare ºi încercãm o implementare a acestor
cursuri verificând dorinþa craiovenilor în acest sens. Avem
profesori foarte buni cu care ne
mândrim. Suntem pregãtiþi sã îi
formãm, sã îi facem mândri cã
sunt olteni. Fiecare secþie în
parte va avea un curs pe care îl

www.indiscret.ro

i-ar mai fi permis oare
preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, ºi senatorul
ªerban Nicolae sã joace în teatrul ieftin prin care ne propun
graþierea infractorilor, între
aceºtia regãsindu-se ºi o pleiadã de politicieni cu probleme de corupþie?
ªi-ar mai fi permis, oare, diverºi membri ai guvernului sã
vinã cu soluþia perfidã a impozitului pe gospodãrie sau sã se
gândeascã sã mai umble la indemnizaþia pentru creºterea
copilului?
ªi-ar mai fi permis, oare,
prim-ministrul Sorin Grindeanu sã vinã la Craiova cu elicopterul, în vizita pe care a efectuat-o la Ford acum câteva sãptãmâni ºi sã anunþe tocmai în
“casa” celui mai interesat
agent economic de construcþie
a acestei autostrãzi cã, de fapt,
între Craiova ºi Piteºti va fi, cel
mult, un drum expres?
ªi-ar mai fi permis oare Partidul Social Democrat toate
aceste derapaje dacã nu ar fi
fost la adãpostul alegerilor din
primul tur pentru funcþia de
primar?!
În vara anului 2016, desfãºurarea alegerilor locale întrun singur tur a permis Partidului Social Democrat sã-ºi
asigure “zestrea de primari”
pentru ca, la alegerile parlamentare de la sfârºitul anului
trecut, sã obþinã un rezultat
care sã îi asigure o majoritate
parlamentarã confortabilã.
Alegerile locale veneau dupã
ce PSD-ul lui Victor Ponta dãduse, în 2014, o altã ordonan-

ª

de Octavia Hantea

þã controversatã, prin care
sute de primari ºi mii de consilieri locali traseiºti au putut sã schimbe partidul fãrã
a-ºi pierde mandatele. Abuzurile PSD au creat un dezechilibru imens pe scena politicã, iar alegerile parþiale pentru funcþia de primar al Craiovei, din 11 iunie, se vor
desfãºura tot într-un singur
tur, oferind PSD-ului un
avantaj electoral important,
mai ales aici, unde PSD-ul
este la putere atât pe plan local, cât ºi judeþean.
S-au conturat deja candidaturile pentru Primãria Craiovei, dar orgoliile ºi interesele
meschine ale anumitor persoane ne aduc din nou în
postura de a avea foarte multe candidaturi pe partea dreaptã a eºichierului politic. Pe de
altã parte, PMP-istul Genoiu
se pregãteºte sã primeascã
astãzi vizita lui Liviu Dragnea
la Craiova. Pânã la urmã, dacã
Traian Bãsescu ºi PSD-ul au
bãtut palma pentru susþinerea
legii graþierii, de ce nu ºi-ar
da mâna ºi pentru susþinerea
unui candidat comun?!
În încheiere, aº vrea sã fac
referire la votul util ºi totodatã sã fac un apel la toþi oamenii raþionali, care aleg sã nuºi iroseascã votul ºi înþeleg cã
singurul adversar capabil sã
învingã PSD-ul în municipiul
Craiova este Partidul Naþional
Liberal, iar candidatul PNL,
senatorul Mario Ovidiu
Oprea, este cu adevãrat persoana care poate schimba faþa
acestui oraº!
10 - 16 mai 2017
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alpraxisul este o
greºealã, o neglijenþã profesionalã
care ar fi putut fi evitatã ºi care
a avut drept rezultat vãtãmarea sãnãtãþii, a integritãþii corporale sau chiar pierderea vieþii pacientului.
Astfel, vorbim în primul
rând de personalul medical,
adicã aºa cum este definit la
art. 642 din legea sãnãtãþii,
„medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical ºi
moaºã care acordã servicii
medicale”.
Personalul medical rãspunde pentru mai multe prejudicii, dintre care:
- prejudiciile produse din
eroare, care includ ºi neglijenþã, imprudenþã sau cunoºtinþe
medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte
individuale în cadrul procedurilor de prevenþie, diagnostic
sau tratament;
- prejudiciile ce decurg din
nerespectarea reglementãrilor
legii privind confidenþialitatea, consimþãmântul informat
ºi obligativitatea acordãrii
asistenþei medicale;
- prejudiciile produse în
exercitarea profesiei ºi atunci
când îºi depãºeºte limitele
competenþei.
Prin excepþie, însã, personalul medical nu rãspunde pentru daunele sau prejudiciile
produse în urmãtoarele situaþii:
- când îºi depãºeºte limitele
competenþei în cazuri de urgenþã în care nu este disponibil personalul medical ce are
competenþã necesarã;

JURIDICA
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Care sunt paºii în reclamarea unui doctor
care greºeºte
greºeºte pentru
pentru malpraxis
malpraxis medical?
medical?
care
- când sunt cauzate de: condiþiile de lucru, dotãrile insuficiente cu echipament de diagnostic ºi tratament, infecþiile
nosocomiale, efectele adverse,
complicaþiile ºi riscurile în general acceptate ale metodelor de
investigaþie ºi tratament, viciile
ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor ºi dispozitivelor medicale, substanþele medicale ºi sanitare folosite;
- când acþioneazã cu bunãcredinþã în situaþii de urgenþã,
cu respectarea competenþei
acordate.
De asemenea, pot fi trase la
rãspundere ºi unitãþile sanitare,
publice sau private, furnizoare
de servicii medicale, care rãspund civil pentru prejudiciile
produse de personalul medical
angajat, în solidar cu acesta,
precum ºi pentru prejudiciile
cauzate în mod direct sau indirect pacienþilor, generate de nerespectarea reglementãrilor interne ale unitãþii sanitare.
În plus, ele se fac vinovate ºi
de prejudiciile produse în activitatea de prevenþie, diagnostic
sau tratament, în situaþia în care
acestea sunt consecinþa:
- infecþiilor nosocomiale, cu
excepþia cazului când se dovedeºte o cauzã externã ce nu a
putut fi controlatã de cãtre instituþie;
- defectelor cunoscute ale dispozitivelor ºi aparaturii medicale folosite în mod abuziv, fãrã a
fi reparate;
- folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substanþelor medicamentoase ºi
sanitare, dupã expirarea perioadei de garanþie sau a termenului de valabilitate a acestora,
dupã caz;

- acceptãrii de echipamente ºi
dispozitive medicale, materiale
sanitare, substanþe medicamentoase ºi sanitare de la furnizori,
fãrã asigurarea prevãzutã de
lege, precum ºi subcontractarea
de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fãrã asigurare de rãspundere civilã în
domeniul medical;

Ce poate face
pacientul dacã
bãnuieºte cã este
victima unui caz
de malpraxis?
Înainte de toate, trebuie avut
în vedere cã personalul medical are o obligaþie de mijloace:
trebuie sã depunã toate diligenþele necesare ºi posibile pentru
a trata pacientul.
Mai exact, adaugã specialistul, pentru primul pas (stabilirea existenþei unui caz de malpraxis) legea sãnãtãþii ne oferã
douã variante alternative: fie
sesizarea Comisiei de monitorizare ºi competenþã profesionalã pentru cazurile de malpraxis,
fie sesizarea directã a instanþei
de judecatã.

Pacientul care se considerã
victima unui caz de malpraxis
sau, dupã caz, succesorii persoanei decedate în urma unui
caz de malpraxis, pot sesiza comisia, care stabileºte dacã existã un caz de malpraxis, în termen de 3 luni de la sesizare. În
acest sens, comisia desemneazã un expert/grup de experþi
care întocmesc un raport asupra
cazului, pe baza cãruia comisia
va lua decizia.
Decizia comisiei poate fi atacatã în termen de 15 zile de la
comunicare, de orice persoanã
implicatã (pacient, medic, asigurãtor etc.) la Judecãtoria în
raza cãreia a avut loc actul de
malpraxis reclamat.
Dacã se stabileºte cã a existat
un caz de malpraxis, persoana
vãtãmatã poate solicita instanþei acordarea de despãgubiri.

Procedura în faþã
instanþei

Persoana interesatã poate se-

siza direct instanþa de judecatã (civilã sau penalã, în funcþie de situaþie), nefiind obligatã ca în prealabil sã parcurgã
procedura în faþa comisiei.

Litigiul poate fi
soluþionat ºi pe
cale amiabilã?
Dacã persoana vãtãmatã,
asiguratorul ºi asiguratul nu
ajung la un consens în ceea ce
priveºte culpa asiguratului,
cuantumul ºi modalitatea de
platã a prejudiciului cauzat
printr-un act de malpraxis,
atunci persoana vãtãmatã trebuie sã apeleze la instanþa de
judecatã pentru a obþine despãgubirile, aºa cum am arãtat
anterior.
Av. Marius
Vicenþiu Coltuc

Procedura în faþã Comisiei de monitorizare
ºi competenþã profesionalã pentru cazurile de malpraxis –
procedura facultativã
Comisia are competenþa de a
stabili dacã în cadrul actului
medical reclamat existã un caz
de malpraxis, pe baza unui raport de expertizã întocmit de
cãtre expertul/experþii desemnaþi de comisie în acest sens.

Activitate intensã la Apavil Centru Vest
SC APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 27 februarie – 3 martie 2017 o serie de activitãþi în
întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 4 avarii la reþeaua de apã pe strãzile Petrolului,
Romani, Calea lui Traian ºi Dragoº Vrânceanu din oraºul Bãbeni.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord din Bãile
Govora ºi Buneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat cãminele la staþiile de repompare Nicolae Bãlcescu ºi
10 - 16 mai 2017

ªirineasa;
- s-a desfundat ºi spãlat reþeaua de canalizare ºi cãminele aferente pe strada Viorelelor din
Bãile Govora;
- s-au efectuat lucrãri de dezgheþare branºamente la utilizatorii din satul Scãriºoara - comuna Mihãeºti ºi din satul Pãuºeºti - comuna Pãuºeºti;
- s-au executat lucrãri de
schimbare piese defecte branºamente apã în satele Titireci, Teiuºu, Rãpãneºti, Brozbeºti, Treime ºi Buneºti din comuna Buneºti; Ursãreºti, ªerbãneºti,
Buzdugan, Vãleni, Talvaci ºi
Pãuºeºti din comuna Pãuºeºti;
Vulpuieºti din comuna Mihãeºti, Moºteni din comuna Frân-

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

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

- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-a înlocuit pompa de clorinare din cadrul Staþiei de apã
Corbi din localitatea Nicolae
Bãlcescu;
- s-au înlocuit robineþii defecþi
în comunele ªirineasa ºi Nicolae Bãlcescu, precum ºi în oraºul Bãbeni;
APOMETRE VERIFICATE ‘I MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
www.indiscret.ro

de Virgil Dumitrescu
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aria ºi Jan Lungu,
soþ ºi soþie în vârstã de 85, respectiv
75 de ani, au fost gãsiþi morþi,
sâmbãtã - 6 mai, de cãtre niºte vecini cãrora li s-a pãrut
ciudat cã nu-i mai vãzuserã de
câteva zile. Ajuns la faþa locului, un medic a stabilit cã
nu existã suspiciuni cu privire la decesul celor doi ºi cã
nu e necesarã o autopsie deoarece moartea a fost una naturalã. Cum trupurile acestora erau într-o stare avansatã
de putrefacþie, edilul localitãþii, Mihail Þiulescu, a hotãrât
ca cei doi sã fie înmormântaþi chiar în seara respectivã.
Astfel cã, în lipsa unor pregãtiri prealabile, trupurile celor doi bãtrâni au fost învelite în folie ºi ridicaþi în cupa
unui buldoexcavator care i-a
www.indiscret.ro

transportat la cimitir unde au
fost înmormântaþi direct, fãrã
slujbã religioasã. „Având toate
acordurile din punct de vedere
legal, nu am avut timp sã le facem în regim de urgenþã cele
pãmânteºti. Nu mai era timp de
slujbã la ora aia. Popii nici nu
veneau la ora aia. Primarul lucreazã pe linie administrativã,
problemele creºtineºti nu þin de
primãrie. Nu cred cã am greºit
în momentul în care am hotãrât
sã îi îngrop. Nu au avut slujbã
ºi nici nu am avut de unde sã
cumpãrãm sicriu sâmbãtã seara.
I-am pus în cupa buldoexcavatorului ºi i-am dus la cimitir. La
sfârºitul sãptãmânii o sã le facã
preotul o slujbã“, a declarat Mihail Þiulescu, primarul comunei
Dobreºti, citat de adevãrul.ro,
care a mai spus cã cei doi soþi
nu aveau rude care sã îi înmormânteze. Cu toate astea, la patru zile de la eveniment, în localitate a apãrut o femeie care
susþine cã este nepoata celor doi
ºi care se declarã ºocatã de felul
în care au fost înmormântate rudele sale. „Nimeni nu mi-a spus
cã au murit. Au fost înmormântaþi ca animalele. Nu este normal ce s-a întâmplat. Am auzit
cã au fost înveliþi în folie ºi plimbaþi prin sat în cupa unui buldoexcavator. Eu am aflat de la un
localnic tot ce s-a întâmplat ºi
am mers la primãrie sã cer explicaþii. Autoritãþile mi-au spus
cã nu au ºtiut cã eu sunt nepoata

lor ºi cã au fãcut ce au crezut
de cuviinþã“, a declarat Cornelia Drãguleþ, nepoata soþilor Lungu.

Poliþiºtii
fac cercetãri
Imediat ce ºtirea înmormântãrii neobiºnuite a ajuns
în presã, Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj a remis un comunicat prin care
anunþã cã se fac cercetãri în
acest caz pentru a se stabili
dacã edilul se face vinovat de
sãvârºirea infracþiunii de profanare de cadavre sau morminte. „Poliþiºtii din cadrul
Poliþiei Oraºului Bechet s-au
sesizat din oficiu cu privire
la condiþiile în care au fost
înhumate cele douã cadavre
descoperite în locuinþa proprie din localitatea Dobreºti,
judeþul Dolj. S-a întocmit un
dosar penal în care se efectueazã cercetãri pentru a se
stabili dacã sunt întrunite elementele constitutive ale infracþiunii de profanare de
cadavre sau morminte.
Cercetãrile se desfãºoarã
sub directa supraveghere ºi
coordonare a unui procuror
din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova,
urmând ca la definitivarea
acestora dosarul sã fie înaintat acestei unitãþi de parchet
cu propuneri legale“, se aratã în comunicat.

E

Au dat aurul pe bronz

bine ºi aºa. Acum ne dãm
seama cã Final Four-ul
de la Budapesta era rupt
în douã. De-o parte Gyor ºi Vardar, superechipe, de cealaltã
parte CSM Bucureºti ºi Buducnost, purtãtoare de trenã, în pofida faptului cã titlul european
era la românce. Gyor avea sã
recâºtige trofeul dupã o finalã
extrem de strânsã, care, ca ºi în
mai 2016, a necesitat prelungiri,
mai puþin lovituri de departajare: 31-30. Finala micã a fost
tranºatã la pas de CSM Bucureºti: 26-20, acelaºi scor cu care
gruparea Cristinei Neagu a pierdut semifinala în compania maghiarelor. ”Tigroaicele”, metamorfozate în pisicuþe cu dureri
de burtã, fuseserã, practic, rãstignite de macedonence: 33-38.
”Nu ºtiu ce a fost pus prin apã
sau mâncare azi, dar fetele au
acuzat stãri ciudate dupã micul
dejun”, declara, la TV Dolce
Sport, preºedintele CSM Bucureºti, Bogdan Vasiliu. Cele mai
afectate au fost Grubisic, Gullden, Ayglon ºi Simone Bohme.
De fapt, crampele stomacale se
fãcuserã simþite cu o searã înainte, dar din partea staffului s-a
pus batista pe þambal. Semifinala cu Vardar a început practic
de la 0-2, dupã care a urcat la
1-7 ºi de-aici prãbuºirea. Jenant
ºi nemeritat pentru o campioanã hotãrâtã sã-ºi apere trofeul.
Plus cã, din motive ºtiute doar
de el, Per Johansson a preferato între buturi tocmai pe Grubisic. Paula Ungureanu a replicat
magistral în finala micã. Dar,

chiar ºi sãnãtoase tun, cu un tehnician mai inspirat decât Dumnezeu la facerea lumii, CSM nu
putea emite mari pretenþii în faþa
adversarelor antrenate de Irina
Poltoraþkaia. Au fost cât pe-aci
s-o încurce ºi pe Gyor, la care
aproape totul funcþioneazã ceas
ºi e perfect epic faptul cã Vardar Skopje i-a þinut piept. A alergat dupã scor, a egalat în câteva
rânduri ºi a lãsat impresia cã e
capabilã de marea loviturã. Penezic, blocatã ca dupã manual,
n-a mai fost în apele ei, au suplinit-o însã cu brio Lacrabere,
Radicevic, Lazovic, Lekic. Arbitrele Alpaidze ºi Berezkina,
din Rusia, au contribuit ºi ele
cât le-a permis bunul simþ la un
deznodãmânt fericit pentru gazde. Ne dãm acum seama ce a
însemnat, în aceeaºi arenã ”Laszlo Papp”, papara administratã
Gyor-ului de Gullden&Co.
Sporul de calitate al Final Fourului de la Budapesta se cuvine
menþionat în dreptul lui Vardar,
o multinaþionalã superioarã celei pe care bucureºtencele o
franjurau cu 27-21. Martin
Ambros ºi elevele sale pot mulþumi cerului cã au scãpat cu faþa
curatã dintr-o menghinã care a
adus în multe privinþe cu finala
trecutã. Ultima pe listã – Buducnost, umbra palidã a echipei
dublu câºtigãtoare a titlului european. Antrenorul Dragan Adzic, dacã nu pleacã, va trebui sã
înceapã reconstrucþia, în condiþiile în care cele mai bune jucãtoare vor pãrãsi echipa. Bun
venit acasã, Cristina Neagu!

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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Folie în loc
de sicriu ºi
buldoexcavator
pe post de dric
Doi bãtrâni din
comuna doljeanã
Dobreºti, care au
fost gãsiþi morþi în
propria locuinþã, au
fost îngropaþi de
cãtre autoritãþile
locale într-un mod
primitiv, fiind înveliþi
într-o folie ºi cãraþi
la groapã în cupa
unui buldoexcavator.
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Crampoane
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Vâlcea: case inundate,
alunecãri de teren,
poduri ºi punþi distruse

Deputatul
Buican
face alifie

Pe râmniceni
îi paºte
o invazie

Familia deputatului PNL
Cristian Buican, deþinãtoare a produselor lactate ”Loviºtea”, extinde marca. În
magazinul recent deschis în
Piaþa centralã a Râmnicului,
alãturi de brânzã, caºcaval,
lapte, smântânã etc., parcã
te roagã sã le cumperi ºi niºte cutii cu cremã de faþã. Pe
ele scrie ”Loviºtea” ºi cicã
sunt eco. Pe raftul de alãturi,
familia Buican expune ºi
niºte cârnaþi, aduºi de la ciobanii ardeleni. Ce combinaþie: cârnaþi cu alifie. Era ºiun banc...

Oraºul Râmnicu Vâlcea
va fi invadat în curând de
þânþari, cãpuºe ºi muºte. Licitaþia a fost contestatã, iar
primãria care ºi-a propus ca
în acest an sã facã dezinsecþia cu avionul nu are nicio
putere. Revoltãtor!

Dracu-a mai vãzut!
Dracu’ a mai vãzut ca întro ºedinþã de consiliu local,
consilierii sã aprobe aproape 400 de milioane lei vechi
pentru scuturarea a cinci
sobe de teracotã! Ei bine,
asta s-a întâmplat nu demult
în Consiliul Local Bujoreni,
un fel de iad. Mãi, bãieþi!

P

loile de luni spre marþi
au afectat câteva loca
litãþi din judeþul Vâlcea,
inundând gospodãrii, provocând alunecãri de teren ºi distrugând mai multe poduri ºi
punþi. Cea mai afectatã comunã a fost Orleºti, cu 32 de locuinþe inundate. ªi la Popeºti au
fost inundate nouã gospodãrii.
La Bãrbãteºti, o alunecare de
teren a afectat Drumul Comu-

IPJ se mutã
la PSD
Glumind, liderul PSD
Vâlcea, Constantin Rãdulescu, spune cã are de gând
sã militarizeze partidul.
Panoplia de foºti poliþiºti
cu ºtaif: Florian Marin,
acum prefect, Eugen Neaþã, în prezent deputat, ºi
Nicolae Sãrdãrescu, primar de Horezu, ar putea fi
în curând completatã cu
alte nume sonore. Pânã
una alta, directorul Cancelariei prefectului este fostul comisar-ºef de poliþie
Dumitru Vãduva.

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

nal 149, la Milcoiu un drum de
interes local a fost avariat, iar
30 de case din satul Izbãºeºti
au rãmas izolate din cauza unei
viituri puternice. La Frânceºti,
un pod din satul Viiºoara a fost
avariat ºi drumul din acelaºi sat,
afectat. Probleme au fost ºi la
Lãdeºti, unde drumurile din
satele Cernegeºti, Chiriceºti ºi
Olteanca au fost afectate, iar
podul peste pârâul Gãgeanca,

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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din satul Gãgeni, a fost avariat.
Marþi, la Bãbeni, zonã predispusã inundaþiilor, fusese efectuatã o breºã pentru dirijarea
controlatã a apelor pãrâului
Stãncãlãu în canalul de fugã al
acumulãrii hidrotehnice Bãbeni, iar situaþia era sub control.
Prefectura Vâlcea a precizat cã
în aceste localitãþi acþioneazã
structurile pentru situaþii de urgenþã. (M.P.)

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

