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Liberalii români au avut la sfârºitul
sãptãmânii trecute primul moment
de luciditate politicã ºi ºi-au ales
singurul lider sub bagheta cãruia
partidul poate sã renascã. În aceeaºi sãpãtãmânã, pe „malul“ celãlalt al eºichierului politic, pesediºtii au luat-o pur ºi simplu razna!

Detalii
în pag.

9

Vâlcea: Lupta
5
pentru
combinatul
Oltchim se dã
pe 26 iunie

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK

nte
Amãnguina
în pa

12

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Publicitate

Adresa: Fraþii Buzeºti, 200732 Craiova, România
Contact: Tel: 0751.027.203
Tel: 0351.176.819 E-mail: RestaurantCraiova@yahoo.com
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ADMINISTRAÞIE

A fost inaugurat primul zbor
Craiova – Tel Aviv
Aeroportul Internaþional Craiova a înregistrat o
nouã premierã, luni - 19 iunie fiind inaugurat
zborul pe ruta Craiova - Tel Aviv, prima destinaþie din afara spaþiului european operatã de pe
aeroportul din Bãnie. Aceasta este cea de-a
ºasea destinaþie introdusã de la începutul
anului, dupã cele spre Koln, Paris, Veneþia,
Liverpool ºi Madrid, ceea ce înseamnã o dublare a numãrului destinaþiilor, comparativ cu anul
trecut.
de Dan Olteanu
n acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj,
a apreciat cã acest demers
reprezintã un pas important în
direcþia diversificãrii ofertelor
de cãlãtorie, evoluþie care a generat o creºtere substanþialã a
volumului de activitate a Aeroportului Internaþional Craiova ºi
care a fost posibilã ºi datoritã
investiþiilor pentru modernizare ºi dotare, realizate în ultimii
ani, cu finanþare din bugetul
Consiliului Judeþean sau din
fonduri europene. „Ne bucurãm
sã putem spune cã, de astãzi,
numãrul marilor oraºe cu care
am reuºit sã conectãm în mod
direct Craiova, prin curse aeriene, creºte la 12, odatã cu lansarea primelor zboruri cãtre ºi
de la Tel Aviv. Este un pas major pe care l-am fãcut în ascensiunea acestui obiectiv strategic,
într-un interval de timp relativ
scurt. Trebuie sã ne gândim cã,
în urmã cu patru ani, când pe
Aeroportul Internaþional Craiova reîncepea operarea zborurilor în urma amplului proces de
modernizare ºi dotare susþinut
exclusiv cu fonduri din bugetul

Î
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Consiliului Judeþean Dolj, deaici se putea cãlãtori cãtre trei
destinaþii internaþionale: Roma,
Milano ºi Londra. Astãzi, marcãm o nouã bornã în activitatea
aeroportului, printr-o frumoasã

premierã, pentru cã, prin ruta
cãtre Tel Aviv, ieºim cu zborurile directe în afara spaþiului
european. Avem, în acelaºi
timp, toate argumentele sã afirmãm cã 2017 va fi un an de excepþie în dezvoltarea acestui
obiectiv, în condiþiile în care
seria curselor lansate în primele luni ºi datele privind creºterea consistentã a numãrului cãlãtorilor ne indicã faptul cã vom
stabili un nou record în ceea ce
priveºte traficul de pasageri.
Desigur cã nu am fi putut ajunge în punctul în care ne aflãm
acum dacã nu am fi crezut cu
toatã convingerea în acest pro-

iect ºi nu am fi investit masiv
pentru a-l transpune în realitate, mai întâi prin demersul de 15
milioane de euro finanþat din
sursele proprii ale CJ Dolj, apoi
prin proiectul european de peste 24 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii de
miºcare. De aceea, vreau sã îi
felicit ºi sã le mulþumesc tuturor celor care ºi-au dat mâna
pentru succesul acestei iniþiative, aºezând Craiova pe harta
internaþionalã a aeroporturilor:
consilierilor judeþeni, care ºi-au
dat întregul concurs ºi au acordat toatã susþinerea, colegilor
noºtri din Consiliul Judeþean ºi
de la aeroport, care s-au implicat ºi au depus eforturi însemnate pentru realizarea proiectului“, a declarat preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa.

De douã ori mai
multe destinaþii
decât în 2016

La rândul sãu, directorul general al Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru,
a evidenþiat faptul cã, prin cursa cãtre Tel Aviv, se dubleazã,
faþã de anul precedent, numãrul destinaþiilor cãtre care sunt
operate zboruri directe. „Ca rezultat al parteneriatului de succes dezvoltat împreunã cu compania Wizz Air, astãzi am lansat cursele cãtre noua destinaþie, din Israel, cu o frecvenþã de
douã zboruri pe sãptãmânã, în
zilele de luni ºi vineri. Primii 85
de pasageri au decolat de la Craiova în aceastã dimineaþã, la
6.15, iar aeronava care a sosit
de la Tel Aviv a aterizat la 12.35,
cu 100 de cãlãtori la bord. Este
un eveniment important, reprezentând cea de-a ºasea rutã pe
care o deschidem în prima jumãtate a acestui an, ceea ce conduce la dublarea numãrului destinaþiilor, comparativ cu anul
trecut. Din acest moment, aeroportul nostru urcã la 34 de zboruri operate sãptãmânal, cu un
vârf de activitate în zilele de
duminicã, atunci când avem
ºase decolãri ºi tot atâtea aterizãri. Aceastã dezvoltare semnificativã a gamei de rute îºi va
spune cuvântul, fãrã îndoialã, ºi
în ceea ce priveºte cifrele de trafic ºi ne face plãcere sã anunþãm cã, la 15 iunie, deja am depãºit 168.000 de pasageri“, a
precizat directorul general al
AIC, Mircea Dumitru.
În prezent, pe Aeroportul Internaþional Craiova sunt operate curse aeriene regulate cãtre
Milano, Roma, Bologna, Veneþia, Paris, Londra, Liverpool,
Madrid, Barcelona, Valencia,
Köln ºi Tel Aviv.
www.indiscret.ro
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POLITICÃ

Preºedintele ALDE Dolj,
deputatul Ion Cupã, este de
pãrere cã, în situaþia în care
partidele de dreapta ar fi
susþinut un candidat comun
la alegerile pentru funcþia de
primar al Craiovei din data
de 11 iunie, acesta ar fi
câºtigat, cu siguranþã. Afirmaþia sa se bazeazã nu doar
pe aritmetica procentelor
obþinute de toþi candidaþii de
dreapta aflaþi pe buletinul de
vot, ci ºi pe sondajele ºi
analizele derulate de liberalidemocraþi în perioada campaniei electorale. Constatarea liderului ALDE Dolj ar
trebui sã dea de gândit
principalilor jucãtori de pe
scena politicã craioveanã,
care au început deja sã-ºi
facã socotelile pentru bãtãlia
de peste 3 ani.
de Dan Olteanu

A

nalizând rezultatul votului din 11
iunie, prin care craiovenii ºi-au
ales un nou primar, deputatul Ion
Cupã a susþinut, la finalul sãptãmânii trecute, o conferinþã de presã în care a fãcut mai multe afirmaþii interesante, care
au trecut însã neobservate. Prima dintre
ele a avut în prim-plan propria filialã,
care, aºa cum o aratã ºi cifrele, poate juca
un rol cheie în stabilirea majoritãþilor
când vine vorba despre Craiova. „Uitându-ne la rezultate, observãm cã ALDE
se profileazã ca factor politic cheie în
acest moment în Craiova. Cu noi, atât
PSD cât ºi celelalte forþe ce se revendicã de dreapta ar putea crea o majoritate
localã, pãstrându-se raporturile de forþe
de acum. Este un calcul mai mult speculativ, dar el indicã o tendinþã cã mai mult
de jumãtate din craioveni cautã o tendinþã pe partea dreaptã. Va fi foarte interesant jocul politic din Craiova de acum
www.indiscret.ro

înainte“, a declarat liderul ALDE Dolj,
care pare sã fi transmis un mesaj puternic atât cãtre social-democraþi, aliaþii din
coaliþia de guvernare, dar ºi cãtre liberali.
Deputatul Ion Cupã a mers ºi mai departe, afirmând cã, dacã dreapta ar fi avut
un candidat comun la aceste alegeri, „ar
fi câºtigat cu siguranþã“. Totuºi, acesta
spune cã îi vine greu sã creadã cã forþele
politice de pe partea dreaptã vor reuºi sã
ajungã la o înþelegere pentru a susþine
un candidat comun în 2020. „Lucrurile
nu cred cã vor merge în direcþia aceea.
Cel puþin la cum este situaþia actualã.
Pentru cã am vãzut cã imediat dupã alegeri au început noi organizãri individuale
pe dreapta. Nu cred cã era cazul sã ne
apucãm sã reconstruim Craiova imediat
dupã alegeri. Cred cã se impunea mai
întâi o analizã a votului ºi mai ales a deciziei celor mai mulþi dintre craioveni sã
nu se prezinte la vot. Toate lucrurile ar fi
trebuit analizate de liderii politici pentru cã atunci când hotãrãºti sã mergi cu
un singur candidat îþi trebuie foarte multe

informaþii ca sã poþi sã iei acea decizie.
Trebuie un lider care poate sã coaguleze, sã creeze un nucleu. Or, la ora asta,
aþi vãzut cum stau lucrurile: PNL luptã
cu ALDE ca sã fie peste scorul nostru,
noi luptãm cu PNL ca sã fim peste ei,
Sãuleanu (Lucian Sãuleanu - n.red.) luptã ºi el cu PNL ca sã fie peste PNL ºi tot
aºa. Dacã lucrurile nu sunt lãsate sã se
aºeze, nu se va reuºi o coagulare. ªi, sã
nu uitãm cã mai este ºi factorul naþional...“, a mai spus Cupã.

ALDE Dolj, principala forþã
liberalã în 2020
Referitor la rezultatul obþinut de candidatul ALDE la alegerile pentru funcþia de primar al Craiovei, Ion Cupã a
declarat cã a fost un rezultat bun, peste
media pe þarã înregistratã de partid. Deputatul liberal-democrat este de pãrere
cã organizaþia pe care o conduce poate
deveni principala forþã politicã liberalã
din judeþ peste trei ani. „Aproape am
dublat scorul de la locale ºi parlamenta-

re, ceea ce nu este puþin pentru o organizaþie înfiinþatã de un an ºi jumãtate. De
asemenea, vreau sã vã spun cã ne-am
situat peste media pe þarã obþinutã de
ALDE la nivel naþional la aceste alegeri
parþiale. Confirmãm trendul ascendent
pe care noi îl avem la Dolj ºi se vede cã
investiþiile noastre politice dau roade.
Ne-am apropiat ºi mai mult de scorul
PNL ºi cred cã în 2020, pe acest trend,
vom fi principala forþã politicã liberalã
din Dolj. ªi acest lucru depinde numai
ºi numai de noi ºi de ceea ce vom face în
continuare“, a adãugat Ion Cupã.
Reamintim cã, în urma votului din 11
iunie, noul primar al Craiovei este Mihail Genoiu (PSD), care a obþinut
42,79% din voturi, fiind urmat de Mario
Ovidiu Oprea (PNL) – 16,24%, Lucian
Bernd Sãuleanu (independent) – 12,98
%, Aniºoara Stãnculescu (ALDE) –
12,05% ºi Adrian Prisnel – 11,62 %. Prezenþa la vot a fost de numai 18,57%, cel
mai mic procent înregistat la alegerile
locale pentru Primãria Craiova din ultimii 27 de ani.
21 - 27 iunie 2017
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ACTUALITATE
Pe 23 iunie, în Râmnicu Vâlcea se
colecteazã gratuit deºeurile voluminoase
ºi deºeurile electrice ºi electronice

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea ºi SC
Romprest Energy SRL
anunþã cã în data de 23 iunie
2017, între orele 08.00 ºi 13.00,
se va realiza colectarea gratuitã a deºeurilor voluminoase ºi
a deºeurilor de echipamente
electrice ºi electronice (DEEE)
în 12 puncte de colectare de pe
raza municipiului Râmnicu Vâlcea:
- str. Criºan - coloana auto
SPAIS (DADP)
- str. Radu de la Afumaþi - Bl.
51B (PC 144)
- str. Rapsodiei - Bl. 16 (PC
174)
- aleea Mioriþei - Bl. N3 (PC
154)
- intr. Cecilia Cuþescu Stork Bl. 77 (PC 133)
- str. Remus Bellu - parcare

Vineri, în Râmnicu
Vâlcea se va purta ie
Vineri, 23 iunie, Ziua
iei va fi marcatã la
Râmnicu Vâlcea
printr-o serie de
evenimente culturale
inedite. Preºedintele
Consiliului Judeþean
Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, a anunþat
cã toate salariatele
instituþiei vor purta
acest simbol al identitãii ºi creativitãii
spaiului românesc. De
asemenea, pe strãzile
oraºului va avea loc o
paradã a iilor, iar la
Arhiepiscopia Râmnicului se va desfãºura
un moment artistic
susþinut de corul
Seminarului Teologic
„Sfântul Nicolae” ºi al
Liceului de Arte „Victor Giuleanu”.

de Marielena Popa
„În semn de preþuire a acestui simbol naþional ºi pentru a
marca evenimentul, angajatele
ºi persoanele feminine din conducerea Consiliului Judeþean
Vâlcea vor îmbrãca ia tradiþionalã”, precizeazã un comunicat
al acestei instituþii.
De asemenea, la iniþiativa
comunitãþii LA BLOUSE
ROUMAINE, vor avea loc ºi
alte manifestãri prilejuite de
Ziua Universalã a Iei. Astfel, cu
începere de la ora 11.00, are loc
Parada Iilor la Râmnic, cu plecare din Parcul „Antonio Copetti” (lângã Teatrul „Anton
Pann”), pe bulevardul Tudor
Vladimirescu, Calea lui Traian
ºi Arhiepiscopia Râmnicului.
La ora 12.00, la Arhiepiscopia
Râmnicului se va desfãºura un
moment artistic susþinut de grupul coral constituit din elevii
Seminarului Teologic „Sfântul
Nicolae” ºi ai Liceului de Arte
„Victor Giuleanu” (coordona-

tori: prof. Monica-Valentina
Scurtu; arhid. prof. Codruþ Dumitru Scurtu; la pian: prof.
Galina Nemþanu; la oboi, prof.
Dorin Fãrcaº). Coordonatorul
proiectului LA BLOUSE ROUMAINE este Corina Bedreagã,
purtãtorul de cuvânt al Bibliotecii Judeþene Vâlcea.
Aceastã sãrbãtoare internaþionalã este marcatã pe ºase continente, în peste 50 de þãri. Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul” s-a alãturat acestei campanii identitare încã de la prima ediþie. Organizatorii evenimentului sunt: Arhiepiscopia
Râmnicului, Consiliul Judeþean
Vâlcea, Primãria Râmnicului,
Biblioteca Judeþeanã „Antim
Ivireanul”, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Vâlcea, Centrul Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã
Vâlcea, Seminarul Teologic
„Sfântul Nicolae”, Liceul de
Arte „Victor Giuleanu” ºi Muzeul Satului Vâlcean.

Maternitate, bl. O1 (PC 118)
- str. Emil Avramescu - lângã
sediul Pieþe Prest
- str. Gib Mihãescu - Bl. S3
(PC 104)
- Complex Comercial Hermes
- Bl. B3 (PC 80)
- str. Nicolae Iorga – Bl. PT5
(PC 46)
- aleea Bradului - Bl. C1, C2
(PC 79)
- intr. Florilor - Bl. S31 (PC
6).
În cazul în care se vor identifica DEEE depozitate ºi în alte
puncte de colectare special amenajate, preºedinþii sau administratorii asociaþiilor de proprietari, ori cetãþenii, pot anunþa
acest fapt la dispeceratul SC
Romprest Energy la tel.
0250.731.734, în intervalul orar
08.00 – 16.00.

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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SPECIAL
de Marielena Popa

Dragã domnule deputat Lovin,
dacã oportunistul e doar
fudul, nu-i oportunist destul

Vâlcea: Lupta pentru
combinatul Oltchim
se dã pe 26 iunie
de Marielena Popa

S
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ªtiindu-vã un apãrãtor autodeclarat al valorilor naþionaliste, am sperat sã vã treziþi din
acest dolce far niente parlamentar ºi sã aveþi o reacþie
prealabilã. Mãcar una, subtilã,
pe facebook!
Ce aþi fãcut dumneavoastrã,
domnule Lovin? Aþi tãcut
mâlc, arãtându-vã preocupat de
postãri cu aselenizarea americanã din 1969. Asta am vãzut
cu toþii, pe pagina lui Dumitru
Lovin.
Apoi, marþi, 20 mai, când sau limpezit un pic apele, aþi
recurs la o ºmecherie. La o jumãtate de orã dupã ce România aflase cã Legea Minoritãþilor a fost retrasã, atât din Senat cât ºi din Camera Deputaþilor, aþi anunþat, cu emfazã, cã
nu veþi vota niciodatã pentru
unguri! ªi sã fi vrut, nu mai puteaþi vota, domnule!
Cam târzior aþi mimat dragostea de þãriºoarã, deputat
Dumitru Lovin! Nici mãcar
oportunist cu reflexe aferente
nu puteþi fi. De asta vã spun:
dacã oportunistul e doar fudul,
nu-i oportunist destul!

transferate cãtre cumpãrãtori.
Potrivit planului de reorganizare, combinatul s-ar vinde pentru cel puþin 307 milioane euro.

Chimcomplex
ºi-a mãrit capitalul
social pentru
a cumpãra cu bani
proprii activele
combinatului
Luna trecutã, Chimcomplex
SA, parte a Grupului SCR, condus de omul de afaceri ªtefan
Vuza, a anunþat mãrirea capi-

talului social cu 38 de milioane de euro, pentru a asigura o
parte din fondurile necesare
achiziþiei unor grupe de active
viabile economic ale Oltchim.
Societarea din Oneºti are în
plan punerea în funcþiune a noii
platforme chimice prin integrarea activelor de producþie proprii cu cele cumpãrate de la Oltchim.
Combinatul Oltchim a intrat
în insolvenþã pe 30 ianuarie
2013, iar consorþiul format din
Rominsolv SPRL ºi BDO Busines Restructuring SPRL a fost
numit administrator judiciar.

Publicitate

C

ând aþi fost ales parlamentar al României,
mã aºteptam sã deveniþi o voce ºi-o conºtiinþã.
Chiar ºi aºa, cu viziunile dumneavoastrã radicale.
Numai cã la o jumãtate de an
de la alegeri, perseveraþi cu
succes în postura de neica-nimeni. Deh, una-i bãrbãþia de
stadion, alta-i bãrbãþia politicã. Iar dumneavoastrã, domnule Lovin, nu pãreþi sã fi depãºit tuºa.
Vã spun cu sinceritate cã îmi
plãceaþi mai mult în perioada
în care lucraþi cu Ion Cîlea.
Eraþi – paradoxal – o slugã
demnã. Acum, sunteþi un vechilaº politic infatuat ºi comod.
N-aº fi stricat pe dumneavoastrã aceste cuvinte, dacã
miercuri, 21 iunie, în Parlament nu ar fi fost programat
votul moþiunii de cenzurã. În
acest context, Tãriceanu al
dumneavoastrã ºi Dragnea al
PSD-ului au încercat sã cumpere cele 30 de voturi ale
UDMR, negociind în defavoarea României Statutul Legii
Minoritãþilor.

ãptãmâna trecutã, a circulat vestea cã doi investitori, respectiv PCC
SE, acþionarul minoritar, ºi
Chimcomplex Borzeºti, sunt
interesaþi sã cumpere combinatul cu circa 2.000 de angajaþi.
Aceastã informaþie a urcat acþiunile Oltchim la aproape 15%
la Bursa de Valori Bucureºti.
Statul urmeazã sã vândã cele
54,81% de acþiuni deþinute prin
Ministerul Economiei, Comerþului ºi Relaþiilor cu Mediul de
Afaceri. Combinatul va fi vândut pe pachete de active, eliminând SPV-ul, iar investitorii
care preiau aceste pachete nu
vor fi obligaþi sã preia angajaþii
ºi nici sã achite datoriile istorice ale companiei. De asemenea,
contractele cu clienþii nu sunt

Încã o tentativã de privatizare a Combinatului
Oltchim Râmnicu Vâlcea a intrat în linie dreaptã. Termenul pentru depunerea ofertelor angajante în vederea vânzãrii companiei vâlcene
este 26 iunie a.c., iar în mediile economice se
vehiculeazã doi combatanþi.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

L

Gâlceava junghiului
cu tusea

iviu Dragnea s-a trezit
într-o mare belea în care
a ºi cãlcat de l-a stropit
pânã sus. Sorin Grindeanu, premierul desemnat de coaliþie, nu
mai executã ordinele. Pãpuºelul mecanic nu mai rãspunde la
cheie, blocheazã programul de
guvernare, mielul docil a devenit, peste ”noaptea ca hoþii”,
berbec justiþiar. Un duh sãlciu
avea sã circule printre membrii
de partid ºi miniºtri: Grindeanu doar cã nu necheazã, în rest
e calul troian al Statului paralel. ªi atunci, Dragnea recurge
la o fumigenã, pe care însã
mulþi coechipieri nu au dezavuat-o: evaluarea membrilor
guvernului, implicit a primuluiministru. Nu au dezavuat-o deoarece coaliþia care a propus
executivul i-a stabilit ºi obiectivele imediate sau pe termen
mediu. Lipsa de discernãmânt,
dacã nu reaua-credinþã a farului cãlãuzitor de la Palatul Victoria, compromite noianul de
promisiuni datoritã cãruia PSD
ºi ALDE au câºtigat alegerile.
Þintele bubuite, pentru cine
vrea sã înþeleagã: salariul minim majorat, pragul de incriminare a abuzului în serviciu ºi,
mai ales (ºi mai ales!), fondul
suveran de investiþii. Ceea ce
duce într-o altã zonã de cauzalitate. Competenþe? Ne va spune evaluarea. Numai cã, pe fundal, reapare un personaj ca ºi
dat uitãrii: Darius Vâlcov, fostul ºi controversatul primar al
Slatinei, la origine unul dintre
cei doi membri marcanþi ai PDL

(celãlalt fiind Dragnea), despre
care Bãsescu afirma, de la înãlþimea maestrului, cã ºtiu cum
se sparge un partid din interior.
Noi, cei de la Indiscret în Oltenia, am rãmas nu o datã perplecºi pe seama operei edilitare gâlgâind penal ºi reflectatã
în articolele dinspre Slatina.
Cine e, astãzi, arhitectul reconstrucþiei þãrii în roºu flamboyant? Darius Vâlcov! Fãrã sã
vrei, pui semnalul egal între
gafa lui Dragnea ºi gafa lui
Geoanã, cãruia îi cãzuse scrumul în ograda lui Vântu când
cu turnirul prezidenþial. Pasul
pesedist care a urmat evaluãrii,
cel mai surprinzãtor ºi cel mai
oripilant: moþiunea de cenzurã
asupra copilului de sân, guvernul Grindeanu. Naþia îl poate
pierde pe Sorin Grindeanu ca
premier, nefiind exclus sã i se
recunoascã ºi ceva merite colaterale, dar câºtigã un cameleon de clasã. Hulit ºi pus pe
fugã în ianuarie, agãþat în iunie
contrapunctic de cine trebuie,
el dã cu flit regulii de bun simþ
cã, fãrã susþinere politicã, te ridici de pe scaun. S-a detaºat cu
sânge ºerpesc de ticãlosul
Dragnea pentru a se lipi cu super-glue de duplicitarul Ponta,
unul mai penal decât celãlalt,
unul mai ipocrit decât celãlalt.
Ponta a hãcuit USL-ul, Grindeanu fisureazã PSD-ul, pe care
îl slugãreºte de 20 de ani, Bãsescu se gudurã ca primarul comunal, ”eu, dacã aº fi Iohannis…” Omule, ai fost de douã
ori Iohannis! Cã de-acolo ni se
trage.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
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Nervi întinºi la maxim
la Maternitatea
de la „Filantropia”
Naºterea unui copil ar trebui sã fie doar un
prilej de bucurie pentru orice viitoare mãmicã.
Acest lucru nu îl pot spune însã o parte dintre
doljencele care trebuie sã aducã pe lume un
copil în aceastã perioadã. Vorbim despre
pacientele medicilor ginecologi ai Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Întrucât
aici se fac renovãri, viitoarele mãmici au fost
nevoite sã îºi caute alþi medici care sã le asiste
la naºtere ºi automat altã unitate spitaliceascã,
moment care a declanºat stresul ºi noi cerinþe
materiale.
de Octavia Hantea

V

iitoarelor mãmici li se
înmâneazã lista cu cele
necesare pentru naºtere,
pe lângã medicamente, tifon sau
pansamente, fiind nevoite sã îºi
cumpere ºi aþele pentru a le fi
cusutã operaþia. „Am nãscut la
sfârºitul sãptãmânii trecute ºi a
trebuit sã cumpãr ace, aþe pentru cusut, mãnuºi chirurgicale ºi
pansamente. Am cumpãrat ºi
calmante. Pe lângã acest inconvenient, aglomeraþia mi-a dat
mari bãtãi de cap. Au fost zile
când cei mici au stat ºi câte doi
în pãtuþ. Este o situaþie greu de
suportat”, a spus una dintre
mãmici care a nãscut la Spitalul ”Filantropia”.

De la un medic
la altul
Craiovencele ai cãror medici
sunt angajaþi ai Spitalului Judeþean de Urgenþã Craiova au fost
nevoite ca, pentru naºtere, sã îºi
gãseascã echipã medicalã de la
Spitalul ”Filantropia”. Ginecologii care le-au supravegheat
sarcina nu au avut cum sã asiste la naºtere întrucât nu au contract de muncã încheiat cu „Filantropia” ºi nu pot fi remuneraþi. „Am aflat, în luna a ºaptea
de sarcinã, cã trebuie sã îmi caut

medic care sã mã asiste la naºtere. Doamna doctor de la Spitalul Nr.1 nu este angajatã aici,
la Filantropia, ºi mi-a spus cã
ea nu poate veni cã nu este plãtitã. Am cãutat alt medic ºi am
rezolvat ºi acest aspect, dar mai
greu. Spun asta pentru cã ºi
medicii de aici te primesc ºi nu
prea, dacã nu le-ai fost pacientã. Am dat o sumã mai mare la
ultimul ecograf, am stabilit din
timp cã voi plãti mai mult pentru cezarianã ºi am fost acceptatã. Nu este rãu cã se renoveazã acolo, dar varianta mutãrii
naºterilor la Filantropia funcþioneazã prost”, a mai spus mãmica.

„Am decis sã merg
la particular”
Mãmicile sau viitoarele mãmici care nu s-au orientat cãtre
Spitalul ”Filantropia” au ales
clinicile private, chiar dacã aici
costurile sunt mult mai mari.
Avantajul este, dupã cum spune o viitoare mãmicã din Craiova, cã acolo nu mai stai sã
alergi dupã materialele necesare pentru operaþie sau dupã medicamente ºi nici nu duci grija
împãrþirii ºpãgii între medic,
anestezist, mâna a doua ºi asistentele prezente la naºtere. „Mai
am puþin ºi nasc ºi mi s-a spus

cã nu voi mai putea face asta la
Spitalul Nr.1 din cauza renovãrilor. A trebuit sã îmi schimb
echipa medicalã ºi, dupã câteva discuþii, am ales o clinicã
privatã. Ajung undeva la 6.000
de lei ºi nu mi s-a pãrut mult.
Nu îmi trebuie absolut nimic
nici pentru mine, nici pentru
copil. Teoretic, la spitalele publice nu plãtim nimic, dar, practic, ºtim cu toþii cum stã treaba.
ªpaga nu a dispãrut ºi nu va dispãrea curând. De la medicul
principal, pânã la asistentã sau
chiar infirmierã, toþi îºi aºteaptã comisionul. Dacã adun sumele respective, cam tot acolo
ajung ºi de aceea am decis sã
merg la particular”, a povestit o
altã craioveancã.

Haos în activitatea
intraspitaliceascã
La rândul lor, asistentele, infirmierele ºi medicii Spitalului
”Filantropia” din Craiova considerã cã nu îºi mai pot face
treaba aºa cum trebuie. Aglomeraþia ºi naºterile pe bandã continuã îngreuneazã activitatea,
apariþia evenimentelor nedorite fiind greu sau imposibil de
evitat. „Din primele zile am resimþit haosul creat. Medicii deja
se cam ceartã între ei pentru cã
nu ºtiu cum sã se împartã. Materialele ºi medicamentele nu
mai ajung. Este o întreagã nebunie. Chiar ºi între paciente se
simte un disconfort. Cele care
au venit de la Spitalul Nr.1 sunt
greu acceptate, deºi sãracele nu
au nicio vinã. Saloanele sunt
pline tot timpul, iar bebeluºii
stau ºi câte doi în pãtuþ. Sã sperãm cã nu mai dureazã foarte
mult”, a spus o infirmierã de la
”Filantropia”, cãreia, din motive lesne de înþeles, i-am respectat dorinþa de rãmâne anonimã.
www.indiscret.ro

Darius Vâlcov
îºi mãreºte colecþia
de dosare penale
de Mihaela Bobaru

F

ost primar al Slatinei ºi
ministru de finanþe,
Darius Vâlcov s-a ales
cu un nou dosar penal, fiind
acuzat de instigare la dare ºi
luare de mitã. El a fost plasat
sub control judiciar pentru 60
de zile, cu interdicþie de a pãrãsi teritoriul României. Acuzat ºi sub control judiciar mai
este ºi fostul consilier local
din partea PNL Slatina, Mircea Dogaru, jurist la firma
Millenium Topographica, societate înfiinþatã ºi coordonatã de fostul demnitar prin intermediul finului sãu, fostul
deputat Daniel Bãrbulescu,
actualmente director AFIR
Craiova.

Braþul legii
l-a atins iarãºi
pe Darius Vâlcov
Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Olt au
extins urmãrirea penalã în
dosarul Millenium Topographica, în care, sub aparenta
oferire de consultanã lunarã,
un angajat de la Cadastru Olt
a fost mituit timp de trei ani
de zile de cãtre societatea
controlatã de Darius Vâlcov.
Omul este cercetat acum pentru luare de mitã în formã
continuatã, iar la începutul
lunii mai a fost plasat sub
control judiciar pentru 60 de
zile, fãrã drept de a mai presta
funcia publicã deinutã. În
urma anchetãrii lui, procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Olt au ajuns la
concluzia cã principalii vinovaþi de activitatea infracþionalã a funcþionarului public
ºi a unor angajaþi de la Millenium Topografica sunt
chiar fostul ministru al finanþelor Darius Bogdan Vâlcov
ºi avocatul firmei în cauzã,
Mircea Dogaru, fost consilier
local PNL. Ambii au fost puºi
sub acuzaþie ºi au fost plasaþi
sub control judiciar pentru 60
de zile, având ºi interdicþia de
a pãrãsi þara.
www.indiscret.ro
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DEZVÃLUIRI

Conturi alimentate
cu bani din afaceri
cadastrale
Vâlcov a iniþiat, potrivit unui
comunicat remis de procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Olt, constituirea
unui numãr de trei societãþi care
acþionau ca un tot unitar, respectiv SC Millenium Topographica SRL, SC Contis Company
SRL ºi SCA Ciobanu ºi Asociaþii. Nemulþumit cã angajaþii societãþii nu rãspundeau exigenþelor profesionale, a cooptat un
funcþionar de la Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliare
(OCPI) Olt care sã verifice în
prealabil documentaþia întocmitã, astfel încât sã nu fie înregistrate multe respingeri de la
OCPI. Astfel, firma înfiinþatã de
fostul deputat Daniel Bãrbulescu, actualmente director AFIR
Craiova, la indicaþiile naºului
Darius Vâlcov – potrivit DNA
– , a mituit lunar, în perioada
ianuarie 2012- martie 2015, un
angajat de la Oficiul de Cadastru ’i Publicitate Imobiliarã Olt
pentru a accepta documentaii
cadastrale întocmite deficitar.
„În acest scop, inculpatul a
exercitat activitãþi de determinare mediatã, în urma cãrora
alte douã persoane, angajate
ale societãþii controlate de
acesta, i-au dat funcþionarului
din cadrul OCPI suma de 1.000
lei lunar, în perioada ianuarie
2012 – martie 2015, bani necuveniþi, care nu erau evidenþiaþi
în actele contabile, întrucât
funcþionarul OCPI nu era angajat al societãþii comerciale,
iar în cadrul atribuþiunilor sale
de serviciu aviza ºi documentaþia întocmitã de cãtre angajaþii SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL Slatina. Reþinând motive ce þin de modalitatea fapticã de desfãºurare a
activitãþii infracþionale ºi pentru a preîntâmpina activitãþi cu
implicaþii în domeniul infracþional al corupþiei, raportat ºi la
atitudinea procesualã a inculpatului VDB, acestuia i-a fost
îngrãdit dreptul de a se deplasa pe o razã teritorialã mai
mare decât teritoriul României.

De asemenea, i-a fost impusã
obligaþia de a nu comunica cu
ceilalþi inculpaþi ºi martori din
dosar”, precizeazã comunicatul
Parchetului Olt.

Dosare fãrã numãr
pentru
“profesionistul”
lui Dragnea
Fostul ministru al finanþelor
Darius Vâlcov, cel care a întocmit raportul de evaluare a Guvernului Grindeanu, mai este
judecat în douã dosare de corupþie ºi urmãrit penal în altul,
fiind încã sub control judiciar.
Primul ºi cel mai rãsunãtor este
cel cu Tehnologica Rodion, în
care este acuzat de trafic de influenþã în formã calificatã. Potrivit procurorilor DNA, Vâlcov
ar fi pretins de la firma respectivã 20% din sumele decontate
în urma contractelor încheiate
cu Compania de Apã Olt, condusã de un vãr de al sãu. Banii
astfel obþinuþi au fost investiþi
de fostul demnitar în peste 100
de opere de artã cu care urma

sã deschidã o galerie în buricul
Bucureºtiului. Procurorii au fãcut cunoscute unele aspete despre activitatea sa infracþionalã
în rechizitoriul înaintat magistraþilor odatã cu cererea de arestare preventivã. Astfel s-a aflat
cum îºi încasa comisionul, unde
þinea banii, cum plimba seiful
cu bani ºi aur pe la apropiaþi ºi
cum îºi derula afacerile cu ajutorul instrucþiunilor transmise
“trepãduºilor” în cimitir. În
aceastã cauzã, fostul ministru a
stat în arest preventiv douã luni,
el fiind acuzat de trafic de influenþã ºi spãlare de bani.
În al doilea dosar aflat pe rolul Tribunalului Olt, în care este
judecat pentru luare de mitã ºi
trafic de influenþã, Vâlcov se
aflã sub control judiciar. Procurorii susþin cã Vâlcov i-ar fi solicitat lui Sorin Pãduraru, pentru a-i face plãþile în contractul
în care firma acestuia îl avea cu
Primãria Slatina pentru reabilitarea centrului vechi al municipiului, diverse comisioane cuprinse între 10 ºi 15%.
Al treilea dosar al lui Darius
Vâlcov se aflã pe masa procu-

rorilor DNA de doi ani. În
aces dosar, procurorii au început urmãrirea penalã în cazul sãu, dupã ce, în perioada
noiembrie-decembrie 2012,
fostul primar de Slatina i-a
cerut administratorului unei
societãþi comerciale (denunþãtor) suma de 2.500.000 lei,
reprezentând aproximativ
10-15% din sumele încasate
de firmã de la Primãria Slatina, în baza unui contract semnat anterior. Procurorii mai
susþin cã, în perioada 21 ianuarie 2013-13 iunie 2013,
acesta a primit în mai multe
tranºe, de la o societate,
printr-o firmã intermediarã,
suma de 2.146.270 de lei, în
schimbul intervenþiei pe lângã factori de decizie din cadrul Primãriei Slatina. Contractul avea ca obiect elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice ºi
execuþia lucrãrilor pentru izolarea termicã a faþadelor a
131 de blocuri din municipiul
Slatina, fiind în valoare de
24.833.258 de lei fãrã TVA.
21 - 27 iunie 2017
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ACTUALITATE
n perioada 3-28 iulie 2017,
Secþia de istorie-arheologie, din cadrul Muzeului
Olteniei, organizeazã sãptãmânal ateliere creative în spaþiul
interactiv din str. Madona Dudu
nr. 14, astfel:
– „Micul arheolog”, în fiecare zi de marþi, începând cu ora
9.30. Atelierul este coordonat
metodologic de cãtre Popescu
Valentina ºi Popescu Irina, muzeografi în cadrul Secþiei de istorie-arheologie;
– „Mânuþe pricepute” (modelaj lut ºi picturã ceramicã), în
fiecare zi de joi, începând cu ora
9.30. Atelierul este coordonat
metodologic de cãtre Popescu
Valentina ºi Popescu Irina, muzeografi în cadrul Secþiei de istorie-arheologie;
– „Atelier creaþie bijuterii” ,
în fiecare zi de vineri, începând
cu ora 9.30. Atelierul este coordonat metodologic de cãtre Adina Gherban, muzeograf în cadrul Secþiei de istorie-arheologie.
Activitãþile se adreseazã copiilor cu vârsta cuprinsã între 4
ºi 12 ani, iar înscrierile vor avea
loc în perioada 15 – 30 iunie, în
limita locurilor disponibile
(grupe pe vârste apropiate, a
câte 20 de copii).
Înscrierile se fac la numãrul
de telefon 0251.417.756 ºi la
sediul Secþiei de istorie-arheologie (str. Madona Dudu nr. 14),
între orele 9 ºi 16.

Î

Ateliere creative
organizate de
Muzeul Olteniei

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Manipulare sau bunã
guvernare?

F

ãrã nicio îndoialã, moiunea de cenzurã este
necesarã pentru a restabili legitimitatea democraticã
în România. Gestul IMORAL
ºi NELEGITIM al domnului
Grindeanu prin care a produs
aceastã crizã inutilã trebuie
sancionat democratic.
Deºi este limpede pentru
toatã lumea cã am fãcut din
aceastã crizã o premierã mondialã, este la fel de limpede cã
ne aflãm în continuare într-o
logicã democraticã: Un premier rãmas fãrã guvern ºi fãrã
sprijin politic refuzã sã demisioneze (aºa cum ar fi fãcut
orice premier din democraiile
lumii), prin urmare trebuie demis prin singura modalitate
democraticã – moiunea de cenzurã votatã în parlament.
Sper cã rezolvarea acestei
situaii inedite se va produce în
câteva zile prin succesul moiunii, azi în parlament, ºi prin
contribuia preºedintelui Iohannis de a numi rapid premierul
propus de Coaliia PSD-ALDE.
Orice altã variantã nu va face
decât sã prelungeascã inutil ºi
pãgubos aceastã instabilitate
cu efecte economice interne
(vezi cãderea accentuatã a leului) ºi în plan extern dintre cele
mai nedorite.
Repet. Retragerea sprijinului
politic pentru domnul Grindeanu s-a fãcut pentru cã Guvernul nu era în grafic cu buna
guvernare în chestiuni eseniale ce in de reforma economicã, în special.
Dincolo de aceastã situaie,
preocuparea mea ca parlamentar român priveºte cu îngrijorare la apetena unor politicieni

Comisiile pentru Bacalaureat,
stabilite prin tragere la sorþi
La sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj va avea loc, în
data de 25 iunie a.c.,
ºedinþa publicã de
tragere la sorþi pentru
stabilirea componenþei comisiilor din
centrele de examen ºi
din Centrul Zonal de
Evaluare (CZE), în
vederea susþinerii
examenului de Bacalaureat.

sesiunea din varã a acestui examen, se vor stabili tot prin tragere la sorþi ºi cadrele didactice care vor verifica tezele candidaþilor. Astfel, în data de 25
iunie se vor stabili comisiile
din centrele de examen, pentru ca în zilele de 27 ºi 29 iunie sã fie traºi la sorþi profeso-

rii evaluatori. Probele scrise ale
Bacalaureatului vor lua startul
în data de 26 iunie, ultima zi
de examinare fiind 30 iunie.
Rezultatele vor fi afiºate pe
data de 5 iulie, în intervalul 69 iulie se vor rezolva contestaþiile, finalul fiind stabilit pentru 10 iulie a.c.

pe care îi credeam echilibrai
ºi raionali (muli dintre ei autodeclarai liberali) de a se lãsa
inflamai ºi de a inflama spiritele publice cu declaraii radicale, ultranaionaliste, care nu
îºi au nici locul ºi nici rostul.
Declaraii care nu sunt justificate de vreo decizie politicã
prin care sã fi fost prejudiciate interesul naional, integritatea sau demnitatea naionalã a
ãrii.
A încerca sã câºtigi simpatie publicã în sperana unor viitoare voturi, manipulând frici
colective (frica de autonomia
maghiarilor ºi ”vinderea” Ardealului, de exemplu), lãsându-te cu bunã ºtiinã manipulat chiar nu are nicio legãturã
cu liberalismul, cu valorile liberale. ªi nici cu calitatea de
parlamentar, cu pretenii liberale.
Nu de reluarea unor teme
care sã paraziteze dezbaterea
publicã despre reforma economicã ºi reforma justiiei avem
nevoie. Centenarul trebuie sã
gãseascã aceastã naiune în armonie cu toi cetãenii ei, indiferent de etnie. 2019 trebuie sã
gãseascã România ca o arã stabilã, consolidatã democratic,
cu un stat de drept autentic ºi
cu o economie având o creºtere durabilã.
Toate acestea ºi numai acestea ne vor permite sã construim o bunã guvernare în
interior ºi sã fim un actor politic european important, o
voce puternicã de care sã se
inã cu adevãrat seama în dezbaterea europeanã ºi în cea
globalã.
Restul e manipulare...

C

a în fiecare an, înainte
de susþinerea probelor
scrise ale examenului
de Bacalaureat, trebuie stabilite comisiile din centrele de examen ºi cea din Centrul Zonal
de Evaluare. Totodatã, pentru
21 - 27 iunie 2017
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Rocada crizelor
POLITICÃ

Ludovic Orban
Orban
Ludovic

Dupã ani de zbateri interne fãrã precedent,
dupã sute de zile de interimate lipsite de
viziune, liberalii români au avut la sfârºitul
sãptãmânii trecute primul moment de luciditate politicã ºi ºi-au ales singurul lider sub
bagheta cãruia partidul poate sã renascã.
Într-o competiþie nefireascã, precum întrecerea ipoteticã între un leopard ºi un melc,
„greul“ Ludovic Orban, un liberal cu un
pedegree impecabil din punct de vedere al
verticalitãþii politice, l-a spulberat pe mai
tânãrul sãu coleg, Cristian Buºoi, un adversar nedemn pentru o competiþie atât de
importantã. În aceeaºi sãpãtãmânã, pe „malul“ celãlalt al eºichierului politic, pesediºtii
au luat-o pur ºi simplu razna! Din motive mai
degrabã neclare, Liviu Dragnea, liderul absolut al partidului, ºi-a luat în colimator propriul
premier ºi a declanºat procedurile pentru
introducerea unei moþiuni de cenzurã care,
dacã va trece, atunci vom înregistra o premierã absolutã: un partid îºi doboarã în
parlament propriul cabinet.
de Cosmin Pretorian

L

udovic Orban, poate
singurul vector de imagine care mai existã la
aceastã orã în bãtãtura liberalã, ºi-a câºtigat dreptul de a
conduce în urmãtorii patru
ani cel mai mare partid de
dreapta din România ca urmare a unei victorii vecine cu
umilinþa împotriva lui Cristian Buºoi. Cu aproape 80 de
procente din cei aproximativ
5.000 de participanþi la primele alegeri la nivel naþional
din PNL dupã unificarea cu
democrat-liberalii, fostul miwww.indiscret.ro

nistru al transporturilor în cabinetul Tãriceanu nu a avut nicio
emoþie în timpul congresului,
victoria sa conturându-se cu
câteva sãptãmâni înaintea scrutinului.

Orban ºi-a spulberat
contracandidatul
Victoria unuia dintre cei mai
vechi lideri liberali ºi instalarea
sa la cârma partidului pot reprezenta momentul de relansare a
PNL-ului dupã eºecurile electorale ruºinoase din alegerile
locale ºi parlamentare de anul
trecut. Având în spate o înde-

lungatã experienþã politicã ºi
beneficiind de sprijinul atât al
„talpei“ partidului, cât ºi al unor
lideri regionali puternici, Orban
a reuºit sã-ºi impunã ºi aliaþii în
posturi cheie din conducerea
centralã, semn cã, pe viitor, liberalii „vor cânta“ pe o singurã
voce. De la tribuna congresului
partidului, braºoveanul adoptat
de bucureºteni a dat semnalul
începerii unei bãtãlii politice pe
viaþã ºi pe moarte cu duºmanul
politic tradiþional, PSD-ul:
„Cine va mai vinde voturile partidului, va fi exclus din PNL!“
Delegaþii din filiala doljeanã
a partidului au beneficiat, în
premierã, de libertate totalã în
ceea ce priveºte opþiunea de vot.
Proaspãtul preºedinte ales al
PNL Dolj, ªtefan Stoica, a preferat o libertate absolutã în
schimbul obiºnuitelor ordine
„pe unitate“, semn cã democraþia în filialã nu este, în prezent,
doar o lozincã „mormãitã“ în
vreo conferinþã de presã. Ca
urmare a acestei libertãþi, delegaþii doljeni au votat dupã propria conºtiinþã, Orban smulgând
suficiente voturi de la Dolj. Surprinzãtor pentru mulþi, deputatul Nicolae Giugea, cel care a
fost primul doljean care l-a susþinut public pe Orban, a reuºit
sã obþinã un post de membru îm
Biroul Permanent Naþional,
unul dintre cele mai importante
foruri de conducere la nivel naþional. Alegerea lui Giugea a
fost facilitatã de înþelegerea pe
care a avut-o cu actualul preºe-

Liviu
Liviu Dragnea
Dragnea
Liviu
Dragnea
dinte la nivel naþional al PNLului cu aproximativ douã luni
înaintea congresului naþional.
Alegând varianta unei independenþe absolute, alþi doi doljeni,
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu ºi deputatul Ionuþ
Stroe, au pierdut cele douã
funcþii pentru care s-au înscris
în competiþie, respectiv vicepreºedinte regional ºi vicepreºedinte pe probleme de politicã externã.

Dragnea îºi „curãþã“
marioneta politicã
În timp ce în tabãra liberalã
apele par a se fi limpezit, spre
uimirea unei þãri întregi, PSDului i-a cãºunat sã-ºi doboare
propriul premier. Liviu Dragnea, preºedintele celui mai
mare partid de pe scena politicã româneascã, vrea astfel sã
intre în istoria recentã ca primul „tãtuc“ politic care îºi sugrumã „odrasla“. Rãfuiala dintre Dragnea ºi Grindeanu a luat
prin surprindere pe toatã lumea
deoarece, cu numai o lunã de
zile înainte de începutul rãzboiului „fratricid“, preºedintele
Camerei Deputaþilor avea numai cuvinte de laudã pentru
prestaþia cabinetului Grindeanu. „Premierul ºi miniºtrii pesediºtii performeazã cu adevãrat, avem o guvernare excelentã“, spunea Liviu Dragnea celor care îndrãzneau sã punã la
îndoialã profesionalismul ºi
prestaþia executivului.

Ca urmare a declanºãrii
acestui conflict absolut nefiresc, filiala doljeanã a
PSD-ului s-a aliniat cuminte în spatele conducerii centrale, susþinând necondiþionat demersurile acesteia.
Pentru a da greutate deciziei
ºi a demonstra solidaritate
cu Liviu Dragnea, au fost
întrunite forurile de conducere judeþene ale filialei care
au „legiferat“ cu unanimitate poziþia liderilor doljeni.
Indiferent dacã va trece
sau nu moþiunea de cenzurã,
social-democraþii intrã pe o
periculoasã curbã descendentã în ceea ce priveºte popularitatea partidului, românii neînþelegând cum, când ºi
ce a fãcut greºit premierul
Grindeanu astfel încât propriul partid sã riºte o crizã
guvernamentalã pentru a scãpa de el. Din pãcate pentru
ei, membrii conducerii actuale a PSD-ului nu au reuºit sã
comunice suficient de clar
electoratului propriu care ar
fi, de fapt, „pãcatele“ actualului cabinet în condiþiile în
care, cu numai cinci luni în
urmã, când au fost învestiþi,
miniºtrii PSD au fost giraþi
personal de „el lider maximo“, Dragnea. Când ºi cum
se va încheia aceastã crizã
profundã rãmâne de vãzut,
dar pentru PSD acest scandal poate reprezenta una dintre cele mai mari gafe politice a ultimilor ani.
21 - 27 iunie 2017
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Activitate
SC APAVIL SA
în sãptãmâna
12 – 16 iunie 2017

ECONOMIE

SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în
sãptãmâna 12 – 16
iunie 2017 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea,
în colaborare cu
autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au
fost executate lucrãri de amenajare a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile
Aurelian Sacerdoþeanu nr. 26,
Liviu Rebreanu nr. 14, Calea
lui Traian, Dimitrie Drãghicescu nr. 4 ºi Lacului nr. 3D.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 5 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Aurelian Sacerdoþeanu nr.
26, Nicolae Labiº, Liviu Rebreanu nr. 14, Dimitrie Drãghicescu nr. 4 ºi Lacului nr.
3D.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie
de lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere în zonele
Ostroveni I, II, III, IV, V, VI,
1 Mai I, II, Zãvoi, Nord, Traian, Sud ºi Centru (strãzile
Tudor Vladimirescu, Regina
Maria, General Magheru ºi
Splaiul Independenþei);
- s-a ridicat la cotã gurã de
scurgere pe strada Aurelian
Sacerdoþeanu;
- s-a montat gurã de scurgere ºi piesã suport pe strada
Tudor Vladimirescu;
- s-a montat ramã cu capac
carosabil pe strãzile Dacia ºi

Stimulente bãneºti pentru
patronii care angajeazã
studenþi sau elevi

de Octavia Hantea

P

otrivit reprezentanþilor
AJOFM Dolj, angajarea
elevilor ºi studenþilor se
poate face pe perioada vacanþelor, iar stimulentul financiar se
poate acorda pentru o perioadã
de maximum 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic,
pentru fiecare elev ºi student
pentru care s-a încheiat contract
individual de muncã. Diferenþa
dintre stimulentul lunar acordat
21 - 27 iunie 2017

ºi salariul realizat se suportã de
cãtre angajator din fonduri proprii.

Contract pe duratã
determinatã
Alina Ghercioiu, purtãtor de
cuvânt al AJOFM Dolj, a precizat faptul cã atât studenþii, cât
ºi elevii pot fi angajaþi cu normã întreagã, sau parþial, dupã
caz. „Beneficiazã de acest stimulent financiar angajatorii
care încadreazã în muncã elevi
ºi studenþi în baza unui contract
individual de muncã pe duratã
determinatã, egalã sau mai micã
decât durata vacanþei, încheiat
în condiþiile legii, cu normã întreagã sau, dupã caz, cu timp
parþial sau în baza unui contract
de muncã temporarã, numai
dacã durata misiunii de muncã
temporarã este egalã sau mai
micã decât durata vacanþei. În
cazul tinerilor în vârstã de pânã
la 18 ani, contractul individual
de muncã încheiat cu durata
timpului de muncã de ºase ore
pe zi ºi de 30 de ore pe sãptãmânã se considerã încheiat cu
normã întreagã”, a declarat
Ghercioiu.

Convenþie
cu AJOFM Dolj
Pentru a beneficia de acordarea acestui stimulent bãnesc,
angajatorii doljeni trebuie sã
încheie o convenþie cu AJOFM
Dolj, în termen de 30 de zile
de la data angajãrii elevilor ºi
studenþilor. „Suma reprezentând stimulentul financiar se
deduce de cãtre angajator din
contribuþia de asigurãri pentru
ºomaj datoratã de angajator, pe
care acesta este obligat, conform legii, sã o vireze lunar în
contul bugetului asigurãrilor
pentru ºomaj”, a completat
purtãtorul de cuvânt al AJOFM
Dolj.

Lege din 2007
Reamintim cã aceastã lege a
intrat în vigoare în urmã cu zece
ani, dar angajatorii doljeni nu sau dovedit a fi prea interesaþi.
Se întâmplã acest lucru fie din
lipsã de informare, fie din cauza faptului cã reprezentanþii firmelor nu doresc sã încheie contracte cu o duratã atât de scurtã.
Rãmâne de vãzut dacã în aceastã varã se vor încheia astfel de
convenþii.

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

Publicitate

Angajatorii doljeni
sunt stimulaþi financiar ºi în acest an, din
bugetul asigurãrilor
de stat, dacã vor
accepta sã angajeze
elevi ºi studenþi.
Reprezentanþii firmelor care nu þin cu dinþii
de criteriul privitor la
experienþa în muncã,
pot beneficia de un
stimulent lunar de 250
de lei pentru fiecare
persoanã din cele
douã categorii anterior amintite.

Posada;
- s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu, se continuã cu spãlarea reþelei de apã
potabilã ºi verificarea presiunii;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare menajerã între bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni
– Baza de Agrement;
CÃMINE CURÃÞATE.
Au fost curãþate gurile de scurgere ºi cãminele de canalizare în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile A62,
A64, C32, C28, sc. B, A11/1,
A11/2, B2, B3, A95, A/1, 11,
15, A24/III, 41/3, C16, sc. E
ºi pe strãzile Ion Creangã nr.
34 ºi Ostroveni);
- Nord (strãzile Dr. Hacman
la bl. 103, Timiº nr. 3, Rapsodiei la blocul R2 ºi Calea lui
Traian la Staþia de distribuþie
carburanþi Petrom Nord);
- Sud (Calea lui Traian la
blocurile S19, 17, S24 ºi la
Liceul Economic ºi Staþia de
distribuþie carburanþi Rompetrol);
- precum ºi pe strãzile ªtirbei Vodã în parcul Zãvoi, Mircea Vodã la blocul P1, Cerna,
Antim Ivireanu la blocurile 4
ªi 6A, Splaiul Independenþei ºi Târgului la SC Damila
SRL.
91 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE.
Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost verificate ºi înlocuite un numãr de 91 de
apometre, fiind întocmite ºi
un numãr de 21 de documentaþii tehnice.

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.
www.indiscret.ro

Un business
profitabil,
gestionat
din faþa
computerului
P

rintre cele mai dezirabile afaceri vehiculate
în cercurile antreprenorilor din România sunt cele
desfãºurate pe platforma Amazon.
Comerþul online ia tot mai
mult locul celui tradiþional ºi
permite obþinerea unor venituri
mari în timp foarte scurt. Însã
apar ºi provocãri la fel de mari,
cum ar fi schimbãrile rapide ºi
bruºte ale pieþei sau ale cumpãrãtorilor. Pentru a face faþã
mediului online, trebuie þinut
pasul cu ultimele noutãþi, ceea
ce impune poziþionarea în cele
favorabile contexte.
La o primã vedere, pare o
schemã simplã - antreprenorul
identificã o niºã de piaþã, pe
care o exploateazã, corelând
cererea existentã pe piaþa din
SUA cu un produs accesibil,
provenit preponderent din China. De rest se ocupã Amazon,
inclusiv de promovare, iar profitul nu este deloc neglijabil.
Dar deþinerea know-how-ului
este esenþialã în demararea ºi
desfãºurarea acestei afaceri,
pentru a evita riscurile ºi a asigura succesul celui implicat în
acest demers.
“În afacerile online, totul se
întâmplã repede ºi au loc
schimbãri mari uneori de pe
o zi pe alta, explicã Peter Lazea, antreprenor pe platforma
Amazon, iniþiator al grupului
de suport “The Culture of
Achievement”. Considerãm
cã rata de insucces în acest tip
de business este mare, fãrã
suportul pe care îl asigurã un
curs bine structurat ºi actualizat. De asemenea, pentru o
dezvoltare organicã este recomandatã afilierea la comunitãþile de antreprenori, care se
ghideazã dupã principii ºi valori comune”.

O poveste
româneascã
de succes
Adina Diana Roman ºi Peter Lazea au început un business pe platforma Amazon în
www.indiscret.ro

urmã cu 3 ani. Afacerea s-a
dovedit a fi una de succes,
reuºita datorându-se unui
curs care se numeºte “Amazing Selling Machine”
(ASM). Pentru a sprijini românii care au demarat activitatea pe platforma Amazon, ei au format recent un
grup de suport, “The Culture of Achievement”, care are
scopul de a asigura un mediu interactiv ºi de susþinere
reciprocã pentru toþi membrii
sãi.
În prezent, afacerea celor
doi antreprenori români este
prosperã, iar stilul lor de viaþã s-a schimbat foarte mult.
“Nu mai este vorba doar despre business în viaþa noastrã,
ci este vorba despre o misiune, explicã Adina. Pentru noi
este foarte importantã educaþia, atât emoþionalã cât ºi financiarã, ºi credem cu tãrie cã
lumea poate deveni un loc
mai bun. Dorinþa noastrã, dar
ºi a multora din grupul «The
Culture of Achievement»,
este sã contribuim, împreunã
cu alþi antreprenori, la diverse proiecte educative, prin
care sã schimbãm percepþia
lumii, începând de la nivel naþional ºi, de ce nu, internaþional”.
“Afacerea noastrã a ajuns la
un rulaj de peste 1 milion de
dolari pe an ºi este în continuã creºtere, povesteºte Peter,
la rândul sãu. Am reinvestit
mult în workshopuri, întâlniri
ºi evenimente de business din
care am învãþat foarte multe
ºi ne-am fãcut în acelaºi timp
numeroase relaþii de valoare,
care au contribuit în mare
mãsurã la succesul nostru.
Prin grupul pe care l-am format recent, «The Culture of
Achievement», care numãrã
deja circa 80 de membri,
vrem sã împãrtãºim din experienþa ºi cunoaºterea dobândite. Dorinþa noastrã este de
a lãrgi cât mai mult aceastã
comunitate pentru a ajuta cât
mai mulþi români sã-ºi îndeplineascã propriile vise”.

Vaideeni-Vâlcea:
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Sâmbãtã ºi dumi- ACTUALITATE
nicã, are loc Festivalul
Învârtita Dorului

oriþa” din Vaideeni ºi Ansamblul folcloric „Rapsodia Triºcaºilor” – Leºu (Bistriþa-Nãsãud)

În concert:
Elena Meriºoreanu,
Mariana Anghel,
Steliana Sima ºi alþii

n zilele de 24 si 25 iunie
2017, în localitatea Vaideeni are loc cea de-a 49-a
ediþie a Festivalului de folclor
pãstoresc „Învârtita Dorului”.
Programul cuprinde expoziþii
de fotografie, lansãri de carte,
spectacole folclorice, precum
ºi tradiþionala paradã a portului
popular.

Î

SÂMBÃTÃ, 24 IUNIE
Ora 17.00 - Cãminul cultural
”Vartolomei Todeci”
Expoziþie de fotografie:
Vaideeni în alb ºi negru (momente importante din viaþa oamenilor din aceastã enclavã pãstoreascã), proiect manifest realizat de Asociaþia Culturalã
”Moºtenitorii”;
Expoziþie ”Ia – trecut ºi viitor”, dedicatã Zilei Internaþionale a iei, proiect manifest realizat de Asociaþia Culturalã
”Moºtenitorii”;
Lansare de carte:
Reeditare volum: „Istoria Pãmântului Natal”, de Adam
Toma-Bãncescu,
„Poezii ºi cântece pãstoreºti”, de Vartolomei Todeci,
”Brâncuºi – Prinþ al Formei
Pure”, de Ana Calina Garaº,
membru al Uniunii Scriitorilor
- Filiala Bucureºti.

Ora 20.00 - Platoul Învârtita
Dorului
În concert: Elena Meriºoreanu, Mariana Anghel, Steliana
Sima, Robert Târnãveanu, Mihaela Petrovici, Dumitru Margine. Prezintã Georgel Nucã.
Cu participarea tinerilor:
Anamaria Iorga, Ana Maria
Gheorghescu, Bogdan Cioranu,
Mãdãlina Popescu, Marius Þugulescu, Ilie Durã, Adelina
Popa, Rãzvan Nãstãsescu, Adriana Anghel, Cristina Bugnar,
Alexandra Bleaje, Andrei Hereºanu, Leonard Petcu, Raluca
Tãrtãreanu, Bãlþatu AndreeaMaria, Crãciunescu Mihaela,
Apostoloiu Ana Floriana, Mihail Tiþoiu, Bãluþã ªtefan, Bãluþã Adrian, Roºianu Bogdan,
Handolescu Bogdan, Formaþia
ªtefan Sãvoiu, Ansamblul „Mi-

DUMINICÃ, 25 IUNIE
Ora 11.30 - Centrul civic.
Deschiderea festivitãþilor
Ora 12.30 - Parada portului
popular spre platoul Învârtita
Dorului;
Ora 13.00 - Spectacol folcloric susþinut de formaþiile din judeþul Vâlcea: Vaideeni, Bãbeni,
Horezu, Pãuºeºti - Ansamblul
„Glasul Otãsãului”; judeþul
Alba: ªugag, Vinerea Cugir;
judeþul Argeº: Corbi, Galeºu;
judeþul Bistriþa-Nãsãud: Leºu;
judeþul Dâmboviþa: Runcu; judeþul Gorj: Baia de Fier, Novaci,
Polovragi; judeþul Hunedoara:
Orãºtie; judeþul Sibiu: Cristian,
Gura Râului, Jina, Poiana Sibiului, Rãºinari, Sadu, Sãliºte, Tiliºca, Turnu Roºu; judeþul Tulcea: Ansamblul ”Odyssea”.

Douã asociaþii de proprietari
din Râmnicu Vâlcea, în pericol
de debranºare de la apã

D

in cauza întârzierilor la
plata facturilor reprezentând servicii furnizare apã potabilã ºi canal, SC
APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã a douã asociaþii
de proprietari din municipiul
Râmnicu Vâlcea, incluse în categoria clienþilor rãu-platnici:
AS. PRO. BL. B12, sc. B, Ostroveni 2 – 8.509,67 lei (4 luni
restanþe) ºi AS PRO Nr. 4, BL.
P4,sc. A, B, Petriºor – 6.224,18
lei (4 luni restanþe).
SC APAVIL SA este nevoitã

sã apeleze la aceastã mãsurã întrucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului sumelor datorate de cãtre clienþi în
contul serviciilor prestate (în cazul asociaþiilor enumerate mai
sus, debitele au o vechime de 4
luni ºi se ridicã la suma totalã de
14.733,85 lei). Deºi conducerea
societãþii a manifestat întotdeauna înþelegere în ceea ce priveºte
achitarea de cãtre asociaþiile de
proprietari a facturilor pentru
serviciile prestate, se pare cã în
anumite cazuri clienþii nu au gã-

sit de cuviinþã sã aprecieze just
aceastã atitudine.
Cele douã asociaþii de proprietari care înregistrau la data
de 20 iunie a.c. datorii importante cãtre SC APAVIL SA, au
fost deja notificate, urmând ca
acþiunea de debranºare sã demareze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din
cadrul asociaþiilor de proprietari
care vor fi debranºate sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri.
SC Apavil SA
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Arhiepiscopia Râmnicului
– expoziþie de fotografii
ºi expoziþie cu vânzare
obiecte de artã
bisericeascã
n zilele de 17 ºi 18 iunie,
Arhiepiscopia Râmnicului
a organizat împreunã cu
Asociaþia Renaºterea Obiceiurilor ºi Tradiþiilor Româneºti
cea de-a doua ediþie a Evenimentului „Restituiri. Valori ale
spiritualitãþii ortodoxe vâlcene”.
Manifestãrile, organizate cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie, au debutat cu vernisajul Expoziþiei de fotografii Privind din
înãlþimi lãcaºurile de închinare,
ce a fost urmatã de Expoziþia cu
vânzare din rucodelia vieþuitorilor din Eparhia Râmnicului –
mãnãstirile Bistriþa, Hurezi, Arnota, Dintr-un Lemn, Govora,
Jgheaburi, Surpatele, Ostrov,
Turnu, Sãrãcineºti, Iezer, Antim
– ºi Arhiepiscopia Dunãrii de
Jos, precum ºi expoziþia de picturã pe sticlã realizatã de elevi
din ºcolile vâlcene.
„Expoziþia-târg Restituiri.
Valori ale spiritualitãþii ortodoxe vâlcene, ajunsã la ediþia a IIa, cunoaºte anul acesta o amploare deosebitã prin cooptarea
în aceastã lucrare a mai multor
mãnãstiri din alte eparhii ale
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Patriarhiei Române, dar ºi a
unor ateliere de rucodelie, precum Atelierul Sfântul Evanghelist Luca ºi Atelierul Maria
Brâncoveanu ale Seminarului
Teologic „Sf. Nicolae” din
Râmnicu Vâlcea.
Scopul acestei expoziþii cu
vânzare este, pe de o parte, punerea în valoare a incomensurabilului patrimoniu al spiritualitãþii monahale vâlcene ºi, pe
de altã parte, o reîntoarcere la
valorile artistice autentice ale
neamului nostru, în zilele noastre promovându-se de prea multe ori kitsch-ul, chiar urâtul.
Expoziþia de faþã este un semnal de alarmã ºi anume cã trebuie sã ne reîntoarcem cãtre rãdãcinile neamului acesta, dar ºi
o încercare de a arãta cã filocalia, iubirea de frumos, este încã,
slavã lui Dumnezeu, cultivatã în
Biserica noastrã, iar produsele
mãnãstireºti, fie ele obiecte de
artã sau, de ce nu, chiar ºi tradiþia culinarã mãnãstireascã, rod
al rugãciunii monahului, al trãirii în Duhul Adevãrului”, a
subliniat Pãrintele ªtefan Zarã,
Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului.

21 - 27 iunie 2017

pag. 12

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Arhivele lui Leonid Mãmãligã 13
au ajuns la Biblioteca „Aman“ ACTUALITATE
Fondul de carte ºi manuscrise care va deservi viitorul Muzeu al Cãrþii ºi
Exilului Românesc primeºte o nouã donaþie consistentã. Nucleului dur al
viitorului muzeu, colecþia donatã de academicianul Basarab Nicolescu ºi
constituitã la momentul actual în „Biblioteca Exilului Românesc din
Paris - Basarab Nicolescu”, i s-au adãugat în ultimele luni o serie de
manuscrise ºi documente editate de Mircea Eliade, cãrþile, manuscrisele
ºi corespondenþa provenind din biblioteca lui Vintilã Horia de la Madrid,
o colecþie valoroasã de carte cu profil ºtiinþific ºi religios donatã de
Institutul pentru Studii Transdisciplinare în ªtiinþã, Spiritualitate, Societate - IT4S ºi, mai recent, arhiva lui Paul Barbãneagrã. Proiectul viitorului
muzeu se îmbogãþeºte cu fiecare nouã colecþie de cãrþi, manuscrise ºi
elemente audio-video care intrã în patrimoniul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.
n direcþia completãrii în
permanenþã a colecþiilor
consacrate reprezentanþilor
exilului ºi operei lãsate de aceºtia posteritãþii, demersurile privind întregirea fondului de carte au înregistrat un nou ºi important succes la finalul sãptãmânii trecute. Urmare a contractului de donaþie semnat între Bénédicte Mãmãligã, pãstrãtoarea unui veritabil tezaur cultural, ºi Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”, la
Craiova a ajuns arhiva cunoscutului animator al exilului românesc din Paris, Leonid Mãmãligã. Intermediat de academicianul Basarab Nicolescu, contactul stabilit între Biblioteca
”Aman” ºi doamna Bénédicte
Mãmãligã s-a concretizat întro nouã colecþie de cãrþi, reviste
ºi documente care se va alãtura
celor deja constituite. Ineditul
arhivelor lui Leonid Mãmãligã
derivã din alcãtuirea colecþiei
care a ajuns zilele trecute la Craiova. Alãturi de numãrul mare
de cãrþi ºi reviste ale exilului
românesc publicate în mai multe þãri, corespondenþa dintre
Leonid Mãmãligã ºi Horia Stamatu, dar ºi manuscrisele acestora din urmã, colecþia cuprinde arhivele celebrului Cenaclu
de la Neuilly ºi ale Asociaþiei
Hyperion.
Fondat în 1963, dupã o scurtã perioadã de tatonare în timpul cãreia, cu începere din anul
1958, la iniþiativa lui Leonid
Mãmãligã, se iniþiaserã o serie
de reuniuni literare ºi artistice,
Cenaclul de la Neuilly a reunit
diverse figuri ale intelectualitãþii româneºti stabilite în exil, de
la Basarab Nicolescu, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca,
Theodor Cazaban ºi alþii, la
Mircea Eliade, Vintilã Horia,
Stéphane Lupasco, Horia Stamatu ºi Horia Damian, pentru a
enumera doar o parte dintre cei
care au luat parte la întâlnirile
iniþiate de Leonid Mãmãligã.
Alãturi de scriitori ºi filosofi, la
reuniunile de la Neuilly participau ºi pictori, sculptori, ci-
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neaºti, fizicieni, medici ºi ingineri, fapt care, deºi surprindea,
generând reacþii intransigente la
unii dintre membrii scriitori, era
de naturã sã asigure o deschidere ºi popularizare cât mai
amplã a eforturilor de cãutare de
noi forme de expresie literarã ºi
editare de carte. Bilanþul Cenaclului de la Neuilly este unul
impresionant. În cei peste 30 de
ani de activitate, au fost organizate peste 130 de reuniuni, au
fost citite peste 3.000 de pagini
în limbile românã ºi francezã ºi
au fost editate cinci cãrþi în colecþia „Caietele Inorogului”, o
serie de cãrþi pe care Basarab
Nicolescu a continuat-o atunci
când, în anul 1996, ºi-a publicat în România lucrarea „Teoreme poetice”.
Asociaþia Hyperion, pe de
altã parte, a luat naºtere la începutul anilor 1980 cu obiectivul
declarat de a se constitui într-o
platformã de distribuþie a cãrþii
româneºti în exil. Nu mai puþin
de 10.000 de volume, publicate
la peste 130 de case de editurã,
au fost rãspândite, în acei ani de
greutate ºi vicisitudine, în toatã
lumea. Alãturi de activitatea de
rãspândire a cãrþilor cu autori
români, Asociaþia Hyperion s-a
implicat în organizarea primului colocviu asupra operei lui
Stéphane Lupasco la Sorbona,
în 1982, precum ºi în desfãºurarea altor evenimente ºtiinþifice ºi culturale. De asemenea, tot
la acest registru poate fi menþionatã ºi organizarea unui mare
congres internaþional intitulat
„Hommage à Mircea Eliade”,

tot la Sorbona, în 1987. Preºedinte al acestei asociaþii, acad.
Basarab Nicolescu recunoaºte
faptul cã Leonid Mãmãligã era
animatorul întreg demersului.
În fond, ºi acest proiect, aºa
cum aveau sã o dovedeascã ºi
celelalte, fondarea Centrului Internaþional de Cercetãri Transdisciplinare, demonstreazã
complicitatea celor doi, prietenia indestructibilã care i-a unit
ºi viziunea comunã pe care au
împãrtãºit-o pânã la începutul
anului 2001, când, în mod fulgerãtor, Leonid Mãmãligã, veritabil înnoitor al limbii române ºi intelectual de marcã al
generaþiei exililului, a trecut la
cele veºnice.
Memoria acestui om, intermediar al contactelor de la Paris ºi devotat apãrãtor al limbii
ºi culturii româneºti, va fi, deci,
cinstitã prin încadrarea arhivei
pe care a constituit-o în cadrul
Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc.

Biblioteca ”Aman”,
depozitara celei mai
importante pãrþi din
memoria Exilului
Fãrã excepþie, toate colecþiile purtând numele unora dintre
cei mai iluºtri reprezentanþi ai
exilului românesc din Paris ºi
nu numai fixeazã, pentru Craiova ºi Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”,
calitatea onorantã de oraº, respectiv instituþie, depozitare ale
celei mai importante pãrþi din
memoria Exilului (1945-1989).
„Arhiva lui Leonid Mãmãligã
a ajuns la Craiova, la «Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi
Aristia Aman». Aceasta se va
adãuga în cel mai scurt timp
colecþiilor ºi fondurilor deja
existente în «Biblioteca Exilului Românesc din Paris - Basarab Nicolescu». Ea conþine corespondenþã ºi cãrþi de la Leonid (Arcade) Mãmãligã, documentele Cenaclului de la Neuilly ºi actele Asociaþiei Hyperion.
Vorbim, deci, despre un valo-

Leonid Mãmãligã

Basarab Nicolescu, Lucian Dindiricã ºi Bénédicte Mãmãligã
ros fond documentar care va fi
inventariat în mod profesionist,
pentru a fi deferit în condiþii
optime tuturor celor interesaþi
de activitatea reprezentanþilor
exilului românesc. Fãrã deosebire, documentele din acest ultim transport au o semnificaþie
aparte pe care o dã valoarea tuturor înscrisurilor”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
„Muzeul Cãrþii ºi Exilului
Românesc“ va fi gãzduit de
Casa Dianu, unul dintre imobilele de vazã ale Craiovei. Valoarea de patrimoniu a acestei clãdiri, precum ºi potenþialul sãu
istoric inestimabil vor fi valorificate ºi, implicit, redate circuitului cultural ºi turistic prin atribuirea unei funcþii culturale ºi
ºtiinþifice deopotrivã.
„Muzeul Cãrþii ºi Exilului
Românesc“ va avea în componenþa sa sãli de expoziþii permanente ºi temporare pentru adulþi
ºi copii, sãli de concerte, sãli
multimedia, spaþii de lecturã ºi
de petrecere a timpului liber.
Muzeul va reuni cele mai valoroase fonduri de carte ºi documente pe care le deþine Biblio-

teca ”Aman”, majoritatea intrate în posesia bibliotecii în anii
trecuþi. Lucrãrile ºi toate celelalte materiale donate de academicianul Basarab Nicolescu,
manuscrisele ºi documentele lui
Mircea Eliade, nu mai puþin de
28 de dosare cuprinzând lucrãri
în manuscris, dactilograme ºi,
cel mai important, singurele file
în limba românã (112) ale Jurnalului pentru anii 1959-1962,
vor fi, de asemenea, parte din
colecþia noului Muzeu. Acestora li se vor adãuga donaþiile academicienilor Dan Berindei ºi
Dinu C. Giurescu, dar ºi manuscrisele ºi corespondenþa provenind din biblioteca lui Vintilã
Horia de la Madrid, o colecþie
valoroasã de carte cu profil
ºþiinþific ºi religios donatã de
IT4S, reprezentat de Magda
Stavinschi, preºedinte al Asociaþiei pentru Dialogul dintre
ªtiinþã ºi Teologie din România
ºi, mai recent, arhiva lui Paul
Barbãneagrã, respectiv Leonid
Mãmãligã, ultimii doi reprezentanþi de marcã ai exilului românesc din Paris.
Alexandru Ionicescu,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
21 - 27 iunie 2017
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oul act normativ prevede cã autoritãþile
locale vor putea sã
cumpere, la licitaþie publicã,
locuinþele executate silit, însã
numai dacã acestea au o suprafaþã utilã de maximum 100
mp. Astfel, casele vor fi închiriate persoanelor sau familiilor evacuate pentru cã nu ºiau mai putut achita ratele creditului ipotecar.
„Locuinþele de sprijin se repartizeazã de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, care le-au cumpãrat prin
licitaþie publicã, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotãrâre a consiliului local (…).
De aceste locuinþe pot beneficia persoanele ºi familiile care
urmeazã a fi evacuate sau au
fost evacuate prin proceduri
de executare silitã din locuinþe, în urma neachitãrii obligaþiilor derivate din contractele
de credit ipotecar”, dispune
legea.
Cu alte cuvinte, persoanele
ale cãror case urmeazã sã fie
vândute la licitaþie publicã vor
putea sã scape de evacuare.
Asta deoarece, dacã autoritãþile locale cumpãrã locuinþele, foºtii proprietari vor putea
cere sã stea în ele cu chirie.
„Modificarea ar reglementa
procedura conform cãreia
imobilele cumpãrate de cãtre
autoritãþile administraþiei publice locale ar putea fi transformate în locuinþe de sprijin,
urmând a fi date în chirie foºtilor proprietari, evitând astfel
evacuarea lor”, era lãmurit în
expunerea de motive ce a însoþit Legea nr. 143/2017 în
forma sa de proiect.
În situaþia în care fostul pro-

prietar nu vrea sã rãmânã cu
chirie în locuinþa de sprijin,
aceasta ar putea sã fie repartizatã altor persoane care ºi-au
pierdut casa din cauzã cã nu ºiau plãtit ratele creditului ipotecar. De asemenea, în lege scrie
cã regula s-ar aplica ºi dacã un
chiriaº nu vrea prelungirea contractului de închiriere pentru o
locuinþã de sprijin.
„În cazul în care numãrul cererilor pentru închirierea locuinþelor de sprijin la nivelul unei
autoritãþi a administraþiei publice locale este, timp de cel puþin
un an, constant mai redus decât
numãrul locuinþelor de sprijin
aflate în proprietatea autoritãþii
administraþiei publice locale,
acestea pot aproba închirierea
locuinþelor de sprijin ºi altor
categorii de solicitanþi, cu respectarea prevederilor prezentei
legi (Legea locuinþei – n. red.)”,
mai prevede documentul promulgat.
Atenþie! Locuinþele de sprijin
nu vor putea fi cerute de persoanele care deþin o altã locuinþã
în afarã de cea din care au fost
evacuate. Totodatã, restricþia va
fi valabilã ºi dacã persoanele în
cauzã stau cu chirie într-o altã
locuinþã a statului.

Chiria va fi sub
nivelul pieþei
Atunci când se va atribui o
locuinþã de sprijin, autoritãþile
vor lua în considerare ºi situaþia economicã a solicitanþilor.
Concret, Legea nr. 143/2017
prevede cã persoanele evacuate trebuie sã se afle într-o situaþie care sã nu le permitã achiziþionarea unei noi locuinþe sau
închirierea uneia în condiþiile
pieþei.
În acest sens, chiria ce ar trebui plãtitã pentru a sta într-o
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locuinþã de sprijin ar fi de maximum 10% din venitul net lunar al familiei, calculat pentru
ultimele 12 luni. Contractul, ce
s-ar încheia cu primãria, ar avea
o duratã de cinci ani, cu posibilitate de prelungire.
„Contractul de închiriere se
încheie de cãtre primar sau de
cãtre o persoanã împuternicitã
de acesta cu beneficiarii stabiliþi de consiliul local, pe o perioadã de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraþiei de venituri ºi a actelor
doveditoare necesare conform
prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va depãºi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele
12 luni, pe familie”, este explicat în actul ce urmeazã sã aparã
în Monitorul Oficial.
Trebuie precizat cã persoanele care vor sta cu chirie în locuinþele de sprijin nu vor putea
sã le subînchirieze sau sã lase
alte persoane în locul lor. De
asemenea, acestea nu vor putea
sã schimbe destinaþia locuinþelor (adicã sã le transforme în
magazine, de exemplu). În caz
contrar, contractul de închiriere încheiat cu primãria va fi reziliat, iar eventualele daune
vor trebui plãtite de chiriaºi. În
afarã de acest caz, contractul
de închiriere va putea fi reziliat la cererea chiriaºului, cu
notificarea prealabilã a intenþiei (cel puþin 60 de zile). În
acelaºi timp, autoritãþile locale vor putea apela la varianta
rezilierii dacã chiriaºul:
nu respectã clauzele contractului de închiriere;
nu plãteºte chiria în 90 de
zile de la comunicare;
nu plãteºte întreþinerea pentru o perioadã de 90 de zile

(dacã este cazul);
are un comportament ce nu
permite convieþuirea sau împiedicã folosirea normalã a locuinþei.
Iniþiatorii noilor prevederi lãmureau, în expunerea de motive, cã multe familii din þarã se
confruntã cu problema evacuãrii din propria locuinþã, rãmânând efectiv pe drumuri. Acesta este motivul pentru care se
doreºte introducerea locuinþelor
de sprijin.
„În România, mii de familii
se aflã în situaþia de a-ºi pierde
apartamentele din cauzã cã nu
au mai putut plãti ratele unui
credit ipotecar. Fie cã ºi-au pierdut locurile de muncã, au avut
firme care au dat faliment sau
au avut de suferit în urma creºterii cursului de schimb valutar,
oamenii cer sprijinul autoritãþilor locale în speranþa cã nu vor
rãmâne pe drumuri. (…) Aceste familii sunt într-o situaþie extrem de dificilã, întrucât rãmân
efectiv pe drumuri ºi nu primesc
niciun fel de ajutor – locuinþã
socialã ori posibilitatea de obþinere a unui alt credit ipotecar
– în urma scoaterii locuinþelor
la licitaþie”, scria în documentul amintit.

În prezent, românii
cu probleme
pot folosi locuinþe
sociale sau
de necesitate
În momentul de faþã, românii
cu probleme pot folosi locuinþe
sociale. Acestea pot fi închiriate de cãtre persoanele sau familiile cu un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ul-

JURIDICA

14

evacuatepentru
pentruneplata
neplatacreditelor
creditelor
Familiile
Familiileevacuate
ipotecare vor
vor putea
putea cere
cere oo locuinþã
locuinþã de
de la
la stat
stat
ipotecare

timele 12 luni, sub nivelul câºtigului salarial mediu net lunar pe total economie.
„Au acces la locuinþã socialã, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni,
sub nivelul câºtigului salarial
mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naþional de Statisticã în
ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã
cererea, precum ºi anterior lunii în care se repartizeazã locuinþa”, dispune Legea locuinþei.
Concret, locuinþele sociale
sunt repartizate de autoritãþile
locale, în baza unor criterii
proprii, celor evacuaþi sau care
urmeazã sã fie evacuaþi din
imobile retrocedate foºtilor
proprietari, tinerilor în vârstã
de cel mult 35 de ani, persoanelor cu handicap sau pensionarilor, printre alþii. În aceste
cazuri, contractul de închiriere cu primãria se încheie pentru cinci ani, cu posibilitate de
prelungire, iar chiria este de
cel mult 10% din venitul net
lunar pe familie, calculat pentru ultimele 12 luni.
Legea nr. 114/1996 reglementeazã ºi locuinþele de necesitate, care se închiriazã
temporar persoanelor sau familiilor ale cãror case au fost
afectate serios de catastrofe
naturale sau accidente ori care
au fost demolate pentru realizarea de lucrãri de utilitate
publicã. Totodatã, acest tip de
locuinþe mai este accesibil persoanelor ale cãror imobile trebuie reabilitate, iar acest lucru
nu este posibil atât timp cât
sunt ocupate. „Contractul de
închiriere se încheie de cãtre
primarul localitãþii sau de cãtre o persoanã împuternicitã de
acesta, pe baza hotãrârii consiliului local, pânã la înlãturarea efectelor care au fãcut inutilizabile locuinþele”, este
subliniat în actul normativ.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc

180.000
Peste 180.000 de persoane
figurau, la finele lunii aprilie
2016, în evidenþele Bãncii
Naþionale a României, cu credite ipotecare contractate. Soldul acestora era de 29,9 miliarde de lei.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Duºuri scoþiene
pe semicerc
n play-off-ul Mondialului
german din decembrie, la
handbal feminin, România
a întâlnit Austria. La Oradea,
austriecele s-au þinut scai de fetele noastre, înscriind neverosimil de uºor prin sfârleaza
Frey. Herbert Muller ºi-a propus un marcaj strâns la Cristina
Neagu ºi în parte a reuºit. Printro bunã circulaþie a mingii ºi infiltrãri pe semicerc, exersate la
antrenament de Ambros Martin,
s-a obþinut pânã la urmã un
ecart de 5 goluri (34-29). Se
anunþa un retur încins. La Stockerau, în interval de 40 de minute, calificarea a surâs, vag, de
câteva ori, austriecelor, ele remontând douã din cele cinci
goluri grele ca plumbul. Apoi a
început moriºca, iar Neagu,
Udriºtioiu, Perianu ºi Ardean au
valorificat aruncare dupã aruncare. Ultimul sfert al întâlnirii
de la Stockerau a fost unul curat ”academic”, elaborat, studiat
ºi pus în luminã de singura naþionalã prezentã la toate ediþiile mondialelor. Tabela s-a oprit
la 33-24 pentru ”tricolore”, care
au oferit spectacol ºi au lãsat
impresia cã pot suplini din mers
retragerea din activitate a unor
vedete internaþionale, între care
Brãdeanu ºi Oana Manea. Faptul cã reprezentativa femininã
nu s-a abãtut de la linia continuã, având în echipele de club
un reper de a(l)titudine, reprezintã un factor moral de netãgãduit. În variantã masculinã,
lucrurile stau exact invers. România absenteazã la Europene
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Paradã a iei tradiþionale, ºedinþã foto, spectacol de muzicã popularã, concurs cu premii
pentru participanþi, toate acestea li se pregãtesc craiovenilor în data de 23 iunie a.c., cu
ocazia celei de-a treia ediþii a evenimentului
„Craiova se îmbracã în ie”. Acþiunile culturalartistice vor avea loc în centrul urbei, scopul
acestora fiind ca bluza româneascã sã devinã
brand de þarã recunoscut la nivel mondial.
de Octavia Hantea
„Craiova se îmbracã în ie”
datoritã Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”, instituþie care se ocupã de organizarea evenimentului. Manifestarea va începe la ora
18.30, în Piaþa „Mihai Viteazul”, cu o paradã a iei tradiþionale, participanþii urmând
traseul: Piaþa „Mihai Viteazul” – Palatul Telefoanelor –
Centrul Vechi. Dupã ºedinþa
foto de la ora 19.00, va avea
loc un concurs cu premii. Cu
acest prilej, va fi recompensatã persoana ce va purta cea
mai autenticã ie, dar ºi cea
mai fotogenicã apariþie.

Spectacol de
muzicã popularã
Potrivit reprezentanþilor
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”, spectacolul de
muzicã popularã va începe la
ora 20.00, pe scenã urcând
soliºtii Niculina Stoican,
Constantin Enceanu, Petricã
Mîþu Stoian, Marius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Cristian Bãnãþeanu, Manuela Motocu, Aneta
ªiºu, Ciri Mayer, Liviu Dicã,
împreunã cu orchestra ºi danwww.indiscret.ro

satorii ansamblului craiovean.

Ansambluri
din tot judeþul
La eveniment vor mai participa ºi alte ansambluri din judeþ, fiind vorba despre „Altiþa”
din Maglavit, „Ropota” din Ciuperceni, „Muguraºul” de la
ªcoala Leºile – comuna ªimnicu de Sus, „Mlãdiþele” de la
ªcoala Gimnazialã Coþofenii
din Dos, „Alunelul” din Pieleºti,
„Izvoraºul” din Bratovoieºti,
„Segãrceanca”, „Doina Mischiului”, „Oltenaºii” din Scaeºti,
„Bârsãncuþa” de la Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” din Craiova, „Hora Desnãþuiului” de la Casa de Culturã din Bârca, „Muguraºi de Jiu-

leþ” din Tatomireºti ºi Ansamblul „Craiovenii din cãsuþã”.

Gorjenii
vor îmbrãca ºi ei
ia tradiþionalã
„Ziua Internaþionalã a iei
româneºti” va fi marcatã ºi în
judeþul Gorj. În localitatea
Hobiþa se va încerca ºi în
acest an, aºa cum s-a întâmplat la ediþia trecutã, ca
10.000 de persoane sã îmbrace ie tradiþionalã. Ar fi nevoie de acest record pentru ca
evenimentul sã poatã fi trecut
sub patronajul UNESCO. La
Târgu Jiu, în Parcul Coloanei
Infinitului, în data de 24 iunie a.c., la ora 10.00, obiceiurile de Sânziene vor deschide marea sãrbãtoare a costumului popular gorjenesc.
Momentele artistice vor fi
coordonate de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” ºi ªcoala Popularã de
Artã din Târgu Jiu.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
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„Craiova
se îmbracã în ie” pentru
al treilea an consecutiv

din 1996, din secolul celãlalt,
”continuitatea” de acest fel fiind nocivã ca tutunul, iar la
Mondiale n-a mai evoluat din
2011. În preliminariile CE
Croaþia 2018, la care se calificã primele douã þãri din grupã
(cu Serbia ºi Polonia, în completare), România ºi-a anulat
ultima ºansã de participare, cedând, la Craiova, în faþa Belarusului, la un scor dintr-o altã
dimensiune: 22-32! Cu atât mai
greu de înþeles, cu cât, la Minsk,
bãieþii antrenaþi de spaniolul
Xavier Pascual câºtigaserã cu
26-23, decodat prin aceea cã
elevii lui Yuri Shevtsov ºi-au
dat singuri în cap cu complexul
lor de superioritate, clar ca bunã
ziua. Ni l-au demonstrat, în retur, cu vârf ºi îndesat. A fost ”o
ciocnire între un transoceanic ºi
un bac”, a sintetizat Xavier Pascual acest naufragiu. Mocanu,
Grigoraº, Csepreghi ºi ceilalþi
componenþi ai naþionalei, care
nu sunt niºte începãtori în handbal, s-au evidenþiat cu predilecþie la repunerile de la linia medianã. În rest, ratãri ca în curtea ºcolii, pase la adversar, bagaj tehnico-tactic sãrac, forþã
scãzutã. Belarus ºi Serbia
(aceasta cu dublã victorie asupra noastrã) merg mai departe,
România ºi Polonia, care ne-a
învins în retur în ultima secundã, stau acasã. S-a acreditat ideea cã lumea în care se plaseazã
handbalul nostru masculin ºi
fãrã snagã ar fi una de mâna a
treia, cam ca în fotbal, Burleanu ºtie de ce.
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La Râmnicu Vâlcea a fost
inaugurat unul dintre cele
mai moderne spaþii de joacã

Indiscreþii
de Vâlcea

Se numeºte Bianca (foto),
este elevã în clasa a VII-a la
Liceul de Artã din Râmnicu
Vâlcea ºi nu-i alta ca ea în
oraº. În vacanþa de varã,
face rost da bani de buzunar din propria „afacere”,
vânzând obiecte expuse pe
o mãsuþã în faþa blocului în
care locuieºte. Majoritatea
mãrfii este fãcutã sau pictatã de ea: flori origami, jucãrii anti-stres, brãþãri, pãpuºi.
Pentru cã a învãþat cã recunoºtinþa este un factor de
succes în afaceri, Bianca le
mulþumeºte cumpãrãtorilor,
oferindu-le câte o steluþã din
hârtie. Minunat!

Copilãrie
întârziatã

Î

Senatorul Bulacu
i-a invitat
pe parlamentari
la Învârtitã
Simpatic, senatorul PNL
Romulus Bulacu. Iatã o parte a declaraþiei sale politice
din Senat, susþinutã pe 20
iunie a.c: „Pentru a mai destinde puþin atmosfera, încãrcatã de tensiunile create pe
scena politicã a ultimelor
zile, m-am gândit, dragi colegi, sã vã invit la cea de-a
49-a ediþie a Festivalului
Învârtita Dorului, desfãºurat
în comuna Vaideeni, judeþul
Vâlcea, la sfârºitul acestei
sãptãmâni”.

Lacãtele iubirii pe
podul Vinerii Mari
Se înmulþesc lacãtele iubirii, pe podul Vinerii Mari
din Râmnicu Vâlcea. Frumos, romantic, remarcabil!

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A
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Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva
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Consilierul judeþean Victor Stãnculescu are probleme în a-ºi pune în acord vârsta mentalã cu vârsta biologicã. Asta, în termeni amabili ºi permisivi se numeºte
„adolescenþã întârziatã”.
Sâmbãtã noaptea spre duminicã, Victoraº a postat pe
pagina sa de facebook o filmare în care o parte din delegaþia PNL Vâlcea la Congesul partidului se distra
într-un club din Bucureºti.

n municipiul Râmnicu
Vâlcea, a fost inaugurat
marþi, 20 iunie, un nou
spaþiu de joacã. Situat în zona
”Cina” din cartierul Ostroveni,
spaþiul a fost modernizat pe o
suprafaþã de 800 m.p. prin refacerea stratului suport pe care
sunt amplasate echipamentele
de joacã, amplasarea de echipamente noi ºi moderne – un
balansoar, un element pe arc, un
complex de joacã (pãstrânduse, totodatã, echipamentele de
joacã aflate în stare bunã) –,
precum ºi montarea de grilaje
de protecþie a copacilor, cu sau
fãrã ºezut.
”Cu aceastã ocazie, edilul-ºef
a apreciat calitãþile deosebite
ale spaþiului de joacã din zona
«Cina», considerându-l unul
dintre cele mai moderne din
þarã, ºi a amintit cã primele locuri de joacã moderne au fost
realizate în municipiu în timpul
primului sãu mandat de primar.
Totodatã, el a promis cã fiecare cartier din oraº va avea un
astfel de loc joacã în viitorul
apropiat ºi ºi-a arãtat mulþumirea ºi convingerea cã locuitorii
oraºului ºtiu sã aprecieze ºi sã
pãstreze lucrurile de calitate”,
a precizat Primãria Râmnicu
Vâlcea. (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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Mica afacere
din faþa blocului

Doamnele (unele, cadre didactice) se unduiau la dans,
domnii erau ºi ei bine,
mersi, se mai spunea câte o
glumiþã etc., etc. Potrivit
unor surse, a doua zi a ieºit
scandal cãci oamenii nu ºiau propus sã facã din asta o
chestiune publicã. Stãnculescu a candidat, la Congres,
pentru funcþia de vicepreºedinte al regiunii Oltenia.
Faptul cã a obþinut numai
patru voturi, din care unul a
fost al lui, spune multe.

