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ACTUALITATE
Sute de profesori din
judeþul Dolj se pregãtesc, în aceastã perioadã, pentru examenul de titularizare,
care va avea testul
scris pe data de 12
iulie a.c. Cei care au
obþinut note de trecere la probele practice
ºi la inspecþiile la
clasã, susþinute în
perioada 30 mai-30
iunie a.c., trebuie sã
obþinã minimum nota
7 la partea scrisã a
examenului, asta
pentru a deveni titulari
pe post. În caz contrar, dacã obþin o notã
între 5 ºi 6,99, aceºtia
rãmân suplinitori
pentru încã un an.
de Octavia Hantea

D

upã elevi, a venit ºi rândul dascãlilor sã treacã
prin febra examenelor!
Cadrele didactice din Dolj promoþia 2017 sau suplinitori din
anii anteriori mai au ºapte zile
la dispoziþie pentru a se pregãti

Dascãlii doljeni,
în febra pregãtirii pentru
examenul de titularizare

în vederea susþinerii probei scrise a examenului de titularizare.
În data de 12 iulie a.c. este programat acest concurs, nota obþinutã având o pondere de 75%
în media de repartizare. Diferenþa o asigurã notele luate cu
ocazia susþinerii inspecþiilor de
la clasã. Condiþia angajãrii pe
perioada nedeterminatã (titularizare) este ca respectivul candidat sã obþinã minimum nota
7 atât la proba scrisã, cât ºi la

proba practicã ºi/sau inspecþia
specialã la clasã.

Suplinirea,
cea de-a doua ºansã
Conform graficului de desfãºurare a examenului, proba scrisã se susþine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naþional de Evaluare ºi Examinare,
în concordanþã cu programele
pentru concurs, în specialitatea

postului didactic, aprobate prin
ordin al ministrului educaþiei. În
cazul în care un dascãl nu obþine nota 7 la acest examen scris,
ci o notã între 5 ºi 6,99, respectivul va fi angajat pe o perioadã
determinatã (suplinire). Profesorii vor afla rezultatul în data
de 18 iulie a.c., urmând ca în
zilele de 18 ºi 19 iulie sã fie înregistrate contestaþiile. Acestea
se vor rezolva în centrele de
evaluare în perioada 20-24 iu-

lie, pentru ca în data de 25 iulie
sã fie afiºate rezultatele finale.

Profesor din Dolj,
candidat pentru
posturi din Harghita
sau Ilfov
Cunoscutã fiind situaþia în judeþul Dolj, cea referitoare la numãrul mic de posturi titularizabile comparativ cu solicitãrile,
mulþi dintre dascãli au optat pentru alte judeþe, nemaicontând
distanþa ºi nici drumurile fãcute
pentru înscriere ºi apoi pentru
susþinerea inspecþiilor. În cazul
în care vor reuºi sã obþinã nota
de trecere la examenul scris, profesorii care au optat pentru alte
judeþe sunt dispuºi sã locuiascã
cu chirie în anul ºolar 20172018. „Începutul este greu în toate domeniile. Am obþinut notã
foarte bunã la inspecþii ºi urmeazã acum examenul scris pentru
care m-am pregãtit. Mi-am depus dosarul ºi în Ilfov ºi în Harghita, dar ºi în Dolj, pentru a
avea posibilitatea sã susþin partea scrisã aici, aºa cã am scãpat
de drumuri. Sunt pregãtitã sufleteºte ºi pentru o plecare departe
de casã, pentru plata unei chirii,
cã acolo nu am o locuinþã. Practic, urmeazã un an de foc, de sacrificiu, când salariul meu va fi
dat pe utilitãþi ºi întreþinere. Nu
este un pas uºor de fãcut, dar situaþia actualã ne obligã, mai ales
pe noi cei tineri”, a spus o profesoarã de românã din Dolj.

Teatrul de varã gãzduieºte spectacole de dans,
concerte ori scenete pentru copii
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P

rimãria municipiului
Craiova, cu sprijinul
partenerilor sãi, îi invitã pe craioveni la Art in the
Park, eveniment ce se desfãºoarã la Teatrul de varã din Parcul „Nicolae Romanescu”. În
fiecare weekend, pe scena Teatrului de Varã din Parcul “Nicolae Romanescu”, cu începere de la ora 20.00 sau 21.00, vor
avea loc spectacole de dans,
concerte, seri de film, teatru
pentru copii etc.
Intrarea la eveniment este liberã, în limita locurilor disponibile.

Program iulie –
august 2017
IULIE 2017

Sâmbãtã, 8 iulie - duminicã, 9 iulie, ora 21.00
Spectacolul “Carmina Burana”, de Carl Orff. Organizator:
5 - 11 iulie 2017

Opera Românã Craiova.
Sâmbãtã, 15 iulie, ora 20.00
Spectacolul folcloric. Organizator: Palatul Copiilor din Craiova.
Duminicã, 16 iulie, ora
20.00
Spectacolul muzicã uºoarã.
Organizator: Palatul Copiilor
din Craiova.
Sâmbãtã, 22 iulie - duminicã, 23 iulie, ora 20.00
Sound & Music 4U. Organizator: Primãria Craiova.
Sâmbãtã, 29 iulie - duminicã, 30 iulie, ora 20.00
Concert muzicã clasicã. Organizator: Filarmonica Oltenia
Craiova.

AUGUST 2017

Sâmbãtã, 5 august - duminicã, 6 august, ora 20.00
Spectacol de teatru. Organizator: Palatul Copiilor din Craiova – trupa Fantasia.

Sâmbãtã, 12 august - duminicã, 13 august, ora 20.00
Sound & Music 4U. Organizator: Primãria Craiova.
Sâmbãtã, 19 august, ora
18.00
Gala Freaks – spectacol de
dans. Organizatori: Casa de
Culturã “Traian Demetrescu”
Craiova, în colaborare cu trupa
Freaks.
Duminicã, 20 august, ora
19.00
Spectacolul dans – trupa
ACT. Organizatori: Casa de
Culturã “Traian Demetrescu”
Craiova, în colaborare cu Asociaþia de Culturã ºi Tango ºi
Clubul Viva Dance.
Sâmbãtã, 26 august - duminicã, 27 august
Organizator: Teatrul pentru
copii ºi tineret “Colibri”
Condiþiile meteorologice nefavorabile pot contramanda
evenimentele programate.
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

Liste de aºteptare
pânã la final de an
pentru RMN-uri
decontate de stat
de Octavia Hantea

P

entru anul în curs, la nivelul municipiului Craiova sunt clinici private
care nu mai fac programãri
pentru RMN-uri decontate,
suma necesarã în acest sens
terminându-se deja. Lista de
aºteptare se întinde pânã în
luna septembrie a.c., noi programãri urmând a fi fãcute
dupã rectificarea bugetului.
„Nu vã contrazic, aþi sunat la
început de lunã, dar noi am
fãcut programãri pentru septembrie inclusiv ºi nu mai facem programãri pentru RMN
pentru cã nu mai este buget.
www.indiscret.ro

Investigaþiile de înaltã performanþã ce le sunt
recomandate pacienþilor din judeþul Dolj presupun liste de aºteptare, lucru nu tocmai în favoarea nervilor ºi sãnãtãþii celor în cauzã. Dacã
pentru cei care stabilesc bugetul necesar
decontãrii acestor servicii pacienþii de pe liste
nu reprezintã altceva decât o înºiruire de cifre,
pentru bolnavi alta este situaþia. Unora le este
imposibil sã suporte costul unui RMN sau al
unei tomografii computerizate, motiv pentru
care se lasã pe mâna infectului sistem. Aºteaptã sã le vinã rândul ºi sperã ca nu cumva starea
de sãnãtate sã se agraveze în cele douã sau
trei luni de aºteptare.
Doar contracost vã putem ajuta. Cervicalã ºi toracalã, cum
aþi cerut, costã 960 de lei fãrã
substanþã de contrast ºi 1.160

de lei dacã va fi nevoie de substanþã”, a spus reprezentanta
unei clinici medicale private
din Craiova.

„Noi nu avem
contract cu CAS Dolj
pentru acest an”
Un aparat de înaltã performanþã pentru efectuarea RMNului se gãseºte ºi în cadrul Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie Craiova. Deºi te-ai aºtepta ca aici sã existe un contract cu CAS Dolj, în baza cãruia sã ai mai multe ºanse de
reuºitã, între cele douã instituþii nici mãcar nu existã un act
pentru decontarea acestor servicii. Aºadar, la Departamentul de Imagisticã Medicalã din
cadrul UMF Craiova ajung
doar pacienþii care îºi permit sã
plãteascã tariful practicat pen-

tru investigaþiile recomandate
de cãtre medicul specialist.
„Noi nu avem contract cu CAS
Dolj pentru acest an. Cervicalã ºi toracalã, vã costã 900 de
lei fãrã substanþã de contrast ºi
dacã va trebui ºi aceastã subtanþã, tariful este de 1.150 de
lei. Nu este necesarã o trimitere pentru cã nu o putem lua în
calcul, dar este absolut necesarã o recomandare de la medicul specialist, sã ºtim ce avem
de fãcut. Programarea se face
cu câteva zile înainte, cu un
apel telefonic”, a explicat una
dintre persoanele de contact
din cadrul Departamentului de
Imagisticã UMF Craiova.

Situaþie greoaie
ºi la Spitalul
nr.1 Craiova
Nici la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Craiova nu este o situaþie mai bunã pentru pacienþi. Aici, din luna iulie
2016, funcþioneazã un RMN,
însã cerinþele sunt atât de mari
încât suma stabilitã prin contract cu CAS Dolj nu este suficientã. Lunar, aproximativ
300 de pacienþi beneficiazã de
acest aparat. Din pãcate ºi aici
vorbim despre liste de aºteptare, existând cazuri când oamenii au de aºteptat ºi pânã în
decembrie pentru a li se rezolva problema medicalã. Prioritare sunt urgenþele, cunoscut
fiind faptul cã la acest spital
ajung pacienþi din toate zonele Olteniei.
5 - 11 iulie 2017
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ADMINISTRAÞIE
Constantin Rãdulescu (foto), preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, a anunþat recent semnarea
unui contract de
finanþare pentru
încheierea lucrãrilor
la pârtia de schi de
la Voineasa. Potrivit
lui Rãdulescu,
pentru acest obiectiv turistic guvernul
a alocat 15.000.000
de lei.
de Marielena Popa
„Pe 27 iunie, primarul comunei Voineasa, Gabriel Sebastian Nãstãsescu, a semnat,
alãturi de ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, contractul de finanþare pentru
continuarea lucrãrilor la proiectul «Dezvoltarea infrastructurii de agrement, staþiunea Voineasa», proiect pentru finalizarea cãruia ministerul de resort a alocat, la
sfârºitul
lunii
mai,
15.000.000 de lei”.
Preºedintele CJ Vâlcea a
precizat cã a fost semnat ºi
ordinul pentru începerea lucrãrilor ºi a opinat cã finalizarea acestui proiect înseamnã un pare pas înainte pentru
dezvoltarea staþiunii: „Domnul primar a semnat ºi ordinul pentru începerea lucrãrilor, ceea ce mã bucurã foarte
mult, fiindcã asta înseamnã
cã lucrurile se miºcã destul
de repede ºi în sensul în care

Guvernul dã 15.000.000
de lei pentru finalizarea
pârtiei de schi Voineasa
trebuie. Sunt convins cã domnul Nãstãsescu Gabriel, în condiþiile legii, se va implica personal în supravegherea constructorului, astfel încât ritmul
de lucru sã fie alert, iar lucrãrile de calitate. Finalizarea acestui proiect înseamnã pentru Voineasa nu numai finalizarea pârtiei de schi, ci ºi un mare pas
spre revigorarea acestei superbe staþiuni, a cãrei strãlucire ar
putea fi redatã prin investiþiile
care, cu siguranþã, vor fi atrase
în zonã”.
Construcþia domeniului schiabil Transalpina Ski Resort, unul
dintre cele mai mari din România, a început în septembrie
2011. În martie 2012 a fost inauguratã prima pârtie, Mioarele,
iar în 22 decembrie 2012 obiectivul, nefinalizat, a fost deschis
oficial. În prezent, mai sunt de
construit parcarea suprateranã,
parcarea teranã, un restaurant ºi
calea de acces la DN 7.

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.

5 - 11 iulie 2017
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Ex-membru în guvernele Cioloº
ºi Tãriceanu: “Programul
PSD-ALDE e neimplementabil”
de Marielena Popa

„Impozitul pe cifra
de afaceri va afecta
companiile româneºti”

V

ictor Giosan a declarat
cã dupã programul guvernului Grindeanu
care a fost un fiasco, cea de-a
doua versiune a programului de
guvernare este ºi mai rea: “Cãderea guvernului Grindeanu,
evaluarea fãcutã de PSD ºi mai
ales schimbarea programului
aratã evident cã primul program
al PSD a eºuat într-o manierã lamentabilã. Însã principalele mãsuri ale acestui nou program sunt
devastatoare, începând cu impozitul pe cifra de afaceri care este
absolut distrugãtor pentru toate
tipurile de companii. Zilele trecute a apãrut un studiu de impact potrivit cãruia 60% din
companii vor fi afectate ºi cã, în
principiu, una din trei companii
îºi va înceta activitatea.
Acest impozit distruge, practic, capacitatea de a investi a
tuturor firmelor. Este un impozit care blocheazã repetitiv toate resursele care intrã într-un
proces de producþie, care blocheazã investiþiile ºi care, pânã
la urmã, se va dovedi antieconomic. Existã o justificare a lui,
cã se întreaptã împotriva multinaþionalelor care, prin diverse
mecanisme de optimizare fiscalã, ar plãti mai puþin. Cele mai
afectate vor fi companiile româneºti. Companiile multinaþionale au unde sã fugã. Renault-ul,
dacã se supãrã, pleacã în Tanger cu costuri nu foarte mari.
Însã companiile româneºti vor
fi afectate în modul cel mai serios”, a avertizat Victor Giosan.

Exemplul franþuzesc
al taxei de solidaritate: “Nu s-a strâns
nimic”
Acesta a criticat ºi prezumtiva
taxã de solidaritate, subliniind cã
mãsura a fost un dezastru în Franþa ºi cã adevãrata solidaritate cu
românii ar trebui sã fie lupta împotriva risipirii fondurilor publice: “Existã exemple europene, nu
mai târziu de anul 2012. Holland,
preºedintele de atunci al Franþei,
a introdus o astfel de taxã (...).
Nu s-a strâns mai nimic într-o
þarã cu un sistem fiscal ºi admiwww.indiscret.ro

Programul de guvernare al Coaliþiei PSD-ALDE
este criticat dur de liderii PNL Vâlcea, care
spun cã mãsurile vor fi devastatoare pentru
România. Victor Giosan, preºedintele Organizaþiei PNL Râmnicu Vâlcea, fost secretar de stat
în guvernele Tãriceanu ºi Cioloº, a fãcut, marþi,
4 iulie, o radiografie amplã a programelor
guvernelor Grindeanu ºi Tudose. Giosan a
declarat cã fostul program a însemnat “un
fiasco”, iar actualul program este “neimplementabil”. În aceeaºi zi, Cristian Buican, preºedintele PNL Vâlcea, a precizat într-un comunicat de presã cã acest program reprezintã “o
crimã cu premeditare asupra mediului de afaceri românesc”.

Vâlcea a mai declarat cã rapiditatea cu care creºte salariul
minim pe economie va afecta
companiile româneºti: “Este
evident cã toatã lumea îºi doreºte sã trãiascã mai bine ºi aici
mã refer la creºterea salariului
minim. De la 1.250 cât era anul
trecut, la 1.450 anul acesta, cãtre 2.000 la anul, 2.400 în anul
2020. Toatã lumea îºi doreºte
sã trãiascã mai bine, dar asta
nu se poate face prin decret.
Dacã s-ar putea face prin decret, adicã printr-o lege în care
a doua zi sã creascã salariile,

Victor
Giosan
Victor
Victor Giosan
Giosan
nistrativ foarte, foarte performant. Mai mult, Holland s-a prãbuºit atât de tare cã este primul
preºedinte, începând din anul
1958 încoace, care nu a mai candidat la propria lui succesiune.
Dar la noi se pune problema în
altfel. Sã fim solidari cu cine? Cu
un guvern care nu scapã un cuvânt despre lupta anticorupþie?
Cea mai bunã taxã de solidaritate în România este aceea de a opri
robinetele pe unde se scurg banii publici în buzunare private,
de a recupera resursele uriaºe
care s-au risipit ºi care au fost
devalizate de cãtre cei deja condamnaþi; lucruri care se miºcã
extrem de încet. Deci, aceasta
este prima dovadã de solidaritate de care un guvern trebuie sã
dea dovadã faþã de propriii lui
cetãþeni. Sã cheltuiascã mult mai
bine fondurile publice ºi sã lupte
împotriva risipirii acestora. Or, în
acest punct noul guverm este tãcut ca un peºte”.

Despre pilonul II
de pensii
În ce priveºte pilonul II de

pensii, Victor Giosan susþine cã
desfiinþarea lui va crea haos în
sistemul de pensii ºi de salarizare: “Dupã ce, în timpul guvernului Tãrticeanu, care acum
este din nou la conducerea þãrii, acest pilon II a fost introdus
ºi s-a creat un mecanism care
esenþialmente se bazeazã pe încredere, acum se doreºte desfiinþarea lui, pentru a se face
rost de bani. Fie prin reducerea
datoriei publice - cam 60% din
banii de pe pilonul II, cele opt
miliarde de euro sunt investiþi
în certificate de Trezorerie ale
României - , fie prin alte soluþii. Confiscarea, naþionalizarea
acestor bani ar însemna în mod
automat reducerea datoriei publice cu aceastã sumã ºi evident
apoi, spaþiu pentru ne îndatora
în continuare”.

“Toatã lumea îºi
doreºte sã trãiascã
mai bine, dar asta
nu se poate face
prin decret”
Preºedintele PNL Râmnicu
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POLITICÃ
Cristian Buican:
“Una din trei firme
va fi expusã riscului
falimentului sau
insolvenþei”
“Noul program de guvernare
al PSD-ALDE reprezintã o crimã cu premeditare asupra mediului de afaceri românesc, indiferent cã vorbim de capitalul
autohton sau de cel strãin. Introducerea în documentul programatic al noului guvern a prevederilor prin care se anunþã noi
taxe ºi impozite pentru firmele
ºi persoanele fizice din România, demonstreazã faptul cã gu-

Cristian Buican
tuturor sã le fie bine ºi economia sã funcþioneze, nu ar exista nicio þarã sãracã, pentru cã
peste tot s-ar aplica acest mecanism. Dar lucrurile nu funcþioneazã aºa ºi efectele vor fi
devastatoare. Pentru cã în ce
priveºte mai ales salariul minim, este nevoie de o minimã
coerenþã ºi de un minim dialog
între sindicate, patronate ºi
guvern. Este vorba de o dublare în mai puþin de cinci ani.
Oricum, ºi pânã astãzi aveam
cea mai rapidã creºtere a salariului minim din UE. Dar acum
este vorba de încã o dublare.
Toate acestea vor afecta iarãºi
companiile româneºti; companiile româneºti din servicii, turism, din industria uºoarã,
companiile româneºti de mici
dimensiuni. Deja, trei luni din
ultimele patru au adus la o creºtere a ºomajului ºi acest lucru
ar trebui sã dea de gândit. (...).
În opinia noastrã, acest program de guvernare este neimplementanil sau, dacã va fi implementat, va avea rezultate catastrofale”, a conchis Victor
Giosan.

vernanþii PSD-ALDE nu sunt în
stare sã asigure un mediu economic predictibil ºi atenteazã la
ºansa României la dezvoltare
durabilã. Introducerea impozitului pe cifra de afaceri, introducerea impozitului pe gospodãrii,
introducerea taxei de solidaritate, care înseamnã de fapt uciderea cotei unice, crearea contului
special pentru plata TVA, sunt
cele mai elocvente mãsuri anunþate în noul program de guvernare al PSD care vor avea efecte
devastatoare asupra economiei
României. Conform primelor
analize ºi simulãri fãcute de mediul privat, impozitul pe cifra de
afaceri va conduce ca una din trei
firme din România sã fie expusã riscului falimentului sau insolvenþei. Mai mult decât atât,
introducerea acestui impozit pe
cifra de afaceri va genera ºomaj,
va afecta în egalã mãsurã capitalul strãin cât ºi cel autohton, va
scãdea atractivitatea României
din punct de vedere investiþional ºi va conduce la scãderea
potenþialului de creºtere economicã”, a precizat Cristian Buican, preºedintele PNl Vâlcea,
într-un comunicat de presã.
5 - 11 iulie 2017
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Vremea ”perlelor” ºirag

P

escuitorii de stridii se
grãbesc atunci când se
laudã cã ne furnizeazã
”perle mai amuzante ca niciodatã”, apropo de Bacalaureatul din aceastã varã. E greu de
întocmit un clasament pe ani
ºi generaþii cu aceastã nesecatã probã de noapte a minþii, fiindcã ºi prostia are germeni de
autodepãºire, iar pe seama ei
râdem cu gura pânã la urechi,
deºi nu întotdeauna e râsul
nostru. Obiectele la care se
susþine Bacalaureatul nu sunt
nici puþine, nici facile. Avem
în vedere, între altele, matematica, fizica, informatica, sociologia, biologia, istoria, geografia, filosofia, psihologia etc.,
toate contribuind la testul de
personalitate a liceanului. Câte
puþin din aceste materii regãsim ºi în recolta de conchiolinã a lucrãrilor scrise, cum ar
fi: ”capitala SUA este Casa
Albã”, ”creierul este un organ
oarecum indispensabil capului” sau ”Nilul este un fluviu
rãmas de pe vremea faraonilor”. Partea leului în materie de
cugetãri trãsnite revine literaturii: ”Zaharia Stancu a scris
un roman desculþ” (eºantion
mai vechi, dar nemuritor), ”Ion
a fost unul dintre personajele
lui Slavici care a ºtiut sã lupte
foarte mult pentru viaþã, dar ºi
pentru a nu fi bãtaia de joc a
oamenilor din Siliºtea-Gumeºti”. Rebreanu, Slavici ºi
Preda bãgaþi tustrei în aceeaºi
oalã a creierului opãrit, ca ºi
genurile literare confuze:
”Moromeþii este o capodope-

rã a liricii româneºti care a reuºit sã încânte cu mãiestrie cititorii”. Iatã în fine ceva provocator, sã reciþi din ”Moromeþii” (Fane Roºioru a fãcut-o
deja). Peste toate, supliciul în
materie de Bacalaureat îl reprezintã analizarea textului poetic. Un supliciu nemeritat, fiindcã e necesarã multã lecturã, inclusiv de contribuþii critice, fapt pe care nici studenþii
nu îl stãpânesc îndeajuns.
Când Ion Vinea este confundat pe telefonul fãrã fir cu Ion
Voinea, pentru cã sunã familiar, la ce comentariu te poþi aºtepta despre ”Ora fântânilor”?
Unele manuale, alternative sau
de bazã, aratã ca lucrãrile de
doctorat. Odatã parcurse ºi însuºite, dacã aºa ceva e posibil,
trimit direct în anii terminali de
filologie. ªi cum sã treci prin
ele, dacã nu cum trece gâsca
prin apã, când un fost ministru
al educaþiei recomanda numai
douã ore de studiu general acasã? Competenþa acestuia mergea pânã acolo încât era gata
sã cearã anularea Bacalaureatului ºi a examenului de admitere în facultãþi. Partea ºi mai
proastã este cã ”mãrgãritarele”
din tinereþe se cronicizeazã ca
”mãrgãritare” de practicã instituþionalã ale unora dintre cei
puºi în funcþii ca sã lumineze
poporul: ”Hamlet a fost unul
dintre cei mai mari scriitori pe
care i-a dat umanitatea, alãturi
de Cervantes”. Ce ne mai mirãm cã ”Ilie este tatãl lui Slavici, cel mai mare prozator de
dupã anul 1990”?!
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REPORTAJ
de Mihaela Bobaru

M

embrii Clubului
Rotary Slatina au
posibilitatea de a
experimenta viaþa în alte lo-

curi de pe glob prin cele douã
proiecte “Schimb de familii”
ºi “Schimb de tineri” la care
sunt înscriºi. La schimb, ei au
fost gazde sau pãrinþi pentru
alþi rotarieni din lume. Aºa se
face cã multe familii ºi tineri,
în special, au trãit în ultimii
ani o experienþã ineditã.
Dacã tinerii au petrecut timp
de un an într-o altã þarã din
lume, familiile care au participat la proiect au avut la dispoziþie douã sãptãmâni pentru a cunoaºte o altã “lume”.
Apoi, rotarienii slãtineni au
fost gazde pentru alte familii
sau pãrinþi adoptivi pentru
tinerii din alte þãri din Europa sau de peste Ocean. În
timpul petrecut în alte comunitãþi, tinerii au luat contact
cu sistemul educaþional din
þara de adopþie temporarã, cu
cultura ºi obiceiurile acesteia ºi au avut posibilitatea de
a-ºi face mulþi prieteni. ªi
familiile participante au avut
de câºtigat de pe urma schimbului temporar de” viaþã”.
Programul nu doar cã a
schimbat mentalitãþi, dar a
contribuit la dezvoltarea interculturalã pentru rotarienii
curajoºi care au profitat de
implementarea celor douã
programe.

nu” din Slatina, fiind adoptat
temporar de o familie din Slatina, membrã a Clubului Rotary,
în cadrul unui program internaþional ce vizeazã schimbul de
tineri.
“Atunci când am fost întrebat
în ce þarã îmi doresc sã merg,
am spus cã vreau în Europa. Am
avut la dispoziþie cinci þãri ºi am
ales România. La Slatina am
ajuns pentru cã mi-am dorit sã
vin cât mai aproape de un prie-

ºederii în Slatina la trei familii
din reºedinþa Oltului. Cu toþi
“pãrinþii adoptivi” s-a înþeles
foarte bine. Fiecare a încercat
sã-l înveþe câte ceva despre oamenii locului, tradiþiile ºi obiceiurile zonei. Au fãcut-o aºa de
bine, încât tânãrul mexican s-a
integrat perfect. Dovada o reprezintã participarea sa printre
cei peste 1.000 de cãluºari care
au contribuit la includerea dansului popular reprezentativ în

ten pe care-l am la Râmnicu
Vâlcea”, ne-a mãrturisit Salva,
aºa cum i-au spus pãrinþii din
Slatina, care l-au adoptat temporar.
Tânãrul a locuit pe parcursul

Cartea Recordurilor.

La ºcoalã a fost greu,
dar interesant
Salvador a respectat regulile
ºi a mers la ºcoalã în anul pe-

Un mexican în
patria cãluºului
Salvador Dorantres este
din New Mexico ºi are 17
ani. El a frecventat în ultimul
an ºcolar cursurile Colegiului Naþional “Radu Grecea-

Salvador Dorantres ºi bucuria zãpezii
www.indiscret.ro

Viaþã de schimb
trecut la Slatina. El a urmat cursurile Colegiului Naþional
“Radu Greceanu” din Slatina.
La început a fost mai greu pentru cã avea puþini prieteni din
cauzã cã nu cunoºtea limba.
“La început vorbeam foarte
puþin, pentru cã nu comunicam
decât în limba englezã. Cel mai
greu era când mergeam în oraº
pentru cã nu toþi cei cu care intram în contact cunoºteau bine
aceastã limbã. Cu timpul însã,
am învãþat limba românã ºi comunicarea a fost mult mai bunã,
atât la ºcoalã cât ºi în locurile
publice din oraº. Acum pot spune cã mã descurc bine”, ne-a
mãrturisit tânãrul înainte de a se
întoarce acasã, în þara natalã.
Cât priveºte sistemul de învãþãmânt din þara noastrã, Salva a
susþinut cã este mult mai complicat comparativ cu cel din
Mexic.
“Aici se face multã carte. Liceul de aici e ca la noi, la facultate. În Mexic se face mai puþinã teorie ºi mai multã practicã”,
a afirmat tânãrul. El a þinut sã
ne facã o comparaþie ºi între tinerii pe care i-a cunoscut aici ºi
cei de la el. Potrivit lui Dorantres, adolescenþii de la noi sunt
mai copii decât cei de la el din
þarã. În Mexic, de la 16 ani tinerii sunt consideraþi adulþi ºi
rãspund pentru faptele lor.

Muntele ºi zãpada
l-au fascinat
Salvadore s-a despãrþit cu regret de Slatina ºi de România.
A plecat acasã cu multe amintiri frumoase. Cel mai mult l-a
impresionat în perioada în care
a fãcut “schimb de viaþã”, muntele. Cât priveºte tradiþia ºi obiceiurile, a dus cu el în suflet,
peste mãri ºi þãri, frumuseþea
dansului popular, în special a
cãluºului, dar ºi gustul inconfundabil al mititeilor.
“România este o þarã foarte
frumoasã. Am fãcut numeroase
excursii în acest an ºi am vãzut
multe locuri minunate. În Mexic nu se ºtie aproape nimic de
þara dumneavoastrã ºi, cu atât
mai mult, despre frumuseþile ei.
Pe mine m-au impresionat foarte mult muntele ºi zãpada. Noi
nu avem nici munte ºi nici zãpadã. Mi-a plãcut foarte mult ºi
dansul tradiþional, cãluºul. Este
foarte frumos, chiar dacã nu
este deloc uºor. Am învãþat destul de greu paºii, dar acum îi ºtiu
ºi am sã-i învãþ ºi pe prietenii
mei din Mexic. Cât despre mâncare, este bunã, dar îmi place
www.indiscret.ro

Radu Piroºca
mai mult mâncarea mexicanã.
Este mai condimentatã. De aici
mi-au plãcut cel mai mult mititeii”, a susþinut tânãrul mexican.
El ne-a mãrturisit cã nu regretã
experienþa trãitã în ultimul an ºi
cã se bucurã cã a avut parte de
pãrinþi de schimb cu care a colaborat foarte bine.

O experienþã ineditã
Una dintre familiile de rotarieni slãtineni care l-au gãzduit
pe Salvadore este cea a lui Cãtãlin Pãtru. Acesta ne-a mãrturisit cã experienþa de a fi tatã de
schimb a fost una extraordinarã din care a avut ce învãþa.
Aceasta l-a fãcut mai maleabil.
“Aceastã experienþã nu a fost
ineditã doar pentru Salva, ci ºi
pentru noi. A trebuit sã învãþãm
sã comunicãm cu un adolescent,
aproape adult, strãin de obiceiurile noastre. În plus, am învãþat
sã fiu tatã de bãiat, eu având o
fetiþã care s-a integrat în cadrul
aceluiaºi program în SUA. Cel
mai greu a fost sã-l învãþãm limba românã, pentru a nu fi aproape total dependent de noi sau de
prietenii de la ºcoalã atunci când
merge în oraº. Nu a fost deloc

uºor sã selectãm obiceiurile, tradiþiile ºi locurile frumoase din
þarã pentru a i le arãta ºi care
sã-i rãmânã în suflet, pentru a
le putea transmite mai departe
atunci când ajunge acasã”, ni sa destãinuit Cãtãlin Pãtru, tatã
de schimb pentru Salva.

Experienþa
americanã
Ultimul tânãr slãtinean care a
ajuns acasã dupã o experienþã
asemãnãtoare cu cea a lui Salva este Radu Piroºca. Tânãrul a
petrecut un an într-un stat american ºi poate spune cã a vãzut
cam toate obiectivele de mare
interes oferite de “þara tuturor
posibilitãþilor”. Când a decis sã
participe la schimbul de tineri
ºi-a dorit sã trãiascã “visul american” ºi dorinþa i s-a împlinit.
“Atunci când am fost întrebat
unde îmi doresc sã ajung, am
spus cã vreau America. Am fost
trimis într-un stat din sud. Acolo am mers la ºcoalã ca oricare
tânãr din acel oraº. A trebuit sã
mã acomodez din mers la obiceiurile lor ºi sã mã integrez cât
mai repede pentru a reuºi sã-i

cunosc pe oamenii locului cât
mai bine ºi sã am posibilitatea
sã-i înþeleg”, ni s-a destãinuit
Radu. El a mai susþinut cã anul
petrecut pe tãrâm american a
reprezentat “o experienþã ineditã, interesantã”, care l-a schimbat. “Am învãþat sã fiu mult mai
independent, mai pragmatic ºi
sã nu mai pun accent pe lucrurile mãrunte”, a mai spus el.

Sute de prieteni,
sute de poveºti
Când a plecat în schimbul de
tineri, slãtineanul a luat cu el
sacoul primit de la rotarieni. La
întoarcere, acesta a fost plin cu
insigne ºi simboluri ale prieteniilor legate în anul petrecut în
Statele Unite ale Americii.
“Fiecare tânãr primeºte la înscrierea în program acest sacou
pe care-l ia cu el în þara de adopþie. Când pleacã mai ia cu el
o serie de insigne pe care le oferã celor cu care intrã în contact
pe durata schimbului. Dupã
cum vedeþi, am sute de simboluri ale prieteniilor legate. Fiecare ascunde în spate o poveste
complexã. Una dintre insigne
este primitã de la o colegã de
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clasã de la colegiul pe care lam frecventat. Este fãcutã de
ea. Era foarte priceputã.
Aceastã micã jucãrie de plu’
am primit-o de la un prieten
din Brazilia cu care am intrat
în contact pe perioada ºederii mele acolo”, a susþinut
Radu Piroºca.
Dincolo de aceste simboluri care reprezintã tot atâtea
amintiri, Radu a venit acasã
cu multe informaþii care, cu
siguranþã, îi vor coordona viitorul. Asta pentru cã a învãþat multe despre ceea ce se
întâmplã în viaþa de zi cu zi a
tinerilor din þãri total diferite
de România, în care totul este
diferit faþã de acasã.
“America nu este doar tãrâmul fãgãduinþei, þara tuturor posibilitãþilor, ci ºi locul
unde te poþi transforma radical într-un timp mult mai
scurt decât ai crede. Totul se
întâmplã datoritã oamenilor
de acolo, felului lor de a fi,
de a gândi ºi de a acþiona. Am
plecat cu dorinþa de a experimenta lucruri noi ºi dorinþa
mi s-a îndeplinit. Acum mã
cunosc mai bine, îmi cunosc
limitele care sunt mult mai
departe decât înainte ºi orizonturile sunt altele”, a mai
afirmat tânãrul slãtinean.

Schimbul de tineri
poate schimba
vieþi
Radu Piroºca este extrem
de mulþumit de experienþa
trãitã ºi îºi doreºte sã o repete. Pentru cã a cam vãzut ceea
ce era important despre America ºi viaþa de peste ocean,
el ar dori sã experimenteze ºi
viaþa dintr-o altã þarã. Nu ºiar dori una din Europa, ci ar
alege China sau Japonia,
douã þãri pe care le considerã la fel de fascinante ca Statele Unite ale Americii. Dorinþa lui de a retrãi momente
care-i pot marca viaþa se desprinde ºi din sfaturile pe care
le dã tinerilor de acasã: “Nu
vã fie teamã sã trãiþi experienþe inedite, nu vã temeþi de
necunoscut. Lecþiile pe care
el vi le oferã vã pot ajuta
enorm sã vã cunoaºteþi mai
bine ºi sã dezvoltaþi mai mult
decât atunci când totul în viaþã este predictibil. Necunoscutul acesta vã face mai puternici ºi vã ajutã sã depãºiþi
mai uºor obstacolele vieþii”.
5 - 11 iulie 2017
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ACTUALITATE
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Banii europeni – mizã
strategicã

F

aptul cã avem întârzieri
mari în absorbþia fondurilor europene nu mai
este o noutate pentru nimeni.
Politice sau nu, cauzele acestor întârzieri sunt mai puþin importante acum. Importante
sunt soluþiile pentru recuperarea acestora. În fapt, soluþiile
pentru relansarea dezvoltãrii
noastre pe domenii atât de importante cum sunt cele descrise de diferitele programe operaþionale privind accesarea
banilor europeni.
Pânã la 31 decembrie 2018,
România trebuie sã transmitã
Comisiei Europene aplicaþii de
platã în valoare de minimum
3,4 miliarde de euro. Pentru a
atinge acest target, ieri - 4 iulie,
Guvernul a emis o ordonanþã de
urgenþã, OUG 40/2017, care
prevede o serie de mãsuri care
sã facã posibile acele condiþii
de recuperare a întârzierilor.
Prima – se modificã mecanismul prefinanþãrii. Se introduce posibilitatea acordãrii de
prefinanþare pentru toate proiectele implementate de autoritãþi publice locale ºi beneficiari
privaþi, indiferent de fondul european care le finanþeazã. Prin
aceasta se reduce presiunea de
pe bugetele proprii ale beneficiarilor de fonduri europene.
Totodatã se asigurã, la nivelul
autoritãþilor de management, o
gestionare mai eficientã a fondurilor nerambursabile, precum
ºi o mai bunã monitorizare a
proiectelor finanþate. Se creeazã, în acelaºi timp, un mecanism care motiveazã beneficia-

Mallul full concept din
Râmnicu Vâlcea, inaugurat
la sfârºitul lui 2017
C
parcare de 900 de locuri.

14.000 de metri
pãtraþi de branduri
de fashion

Shopping City Râmnicu Vâlcea va dispune de aproximativ
14.000 de metri pãtraþi de branduri de fashion, de o suprafaþã
pentru hipermarket (Carrefour),
de 10.000 de metri pãtraþi pentru diverse servicii ºi de 3.000
m.p. pentru zona de restaurante
ºi divertisment. Oferta de divertisment va fi completatã cu un
cinematograf multiplex, dotat
cu ºase sãli, sãli de bowling,
biliard, loc de joacã pentru co-

pii, cazino ºi o terasã de peste
350 de metri pãtraþi, cu vedere
spre râul Olt.
Shopping City Râmnicu Vâlcea va fi primul centru comercial full concept din regiune.
Mallul este poziþionat pe malul
râului Olt, în apropierea bulevardului Ferdinand, în locul fostului CPL.
Celelalte douã malluri se aflã
în zona zero a oraºului Râmnicu Vâlcea: River Plaza Mall
care aparþine unei companii
mixte din Portugalia ºi Marea
Britanie ºi Centrul Comercial
Winmarkt Cozia, proprietate a
Immobiliare Grande Distribuzione.
(M.P.)

Publicitate

el de-al treilea mall din
municipiul Râmnicu
Vâlcea va fi inaugurat
la sfârºitul acestui an. Investiþia este de circa 40 de milioane
de euro ºi aparþine Grupului
sud-african NEPI, dezvoltator
imobiliar de retail în România
ºi regiunea Europei Centrale ºi
de Est.
Potrivit unui comunicat al
Nepi, centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea va fi
cea mai modernã destinaþie de
cumpãrãturi ºi divertisment din
regiune, aliniatã la cele mai ridicate standarde. Mallul va fi
construit pe un teren de aproximativ 12 hectare ºi va avea o

rul sã finalizeze lucrãrile în termenele asumate, pentru a avea
acces la întreaga sumã de prefinanþare.
A doua – se modificã pragul de subcontractare. Prin
aceastã mãsurã se lãrgeºte baza
de proiecte care pot genera
cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare
- la 50% pentru proiectele finanþate din Fondul European
de Dezvoltare Regionalã ºi
Fondul de Coeziune ºi la 20%
pentru cele prin Fondul Social
European, Fondul de Ajutor
European destinat celor mai
Defavorizate Persoane.
A treia – se modificã condiþiile de eliberare a autorizaþiilor de construire pentru proiectele de infrastructurã de transport de interes
naþional. Se vor elibera autorizaþii de construire fãrã
elaborarea ºi aprobarea prealabilã a unei documentaþii de
amenajarea teritoriului sau de
urbanism pentru proiectele de
infrastructurã de transport de
interes naþional finanþate din
fonduri europene. Prin aceasta se va accelera implementarea proiectelor, simplificându-se legislaþia pentru proiectele de investiþii din þara
noastrã.
Sper cã aceastã OUG va produce efecte benefice pentru
dezvoltarea mai acceleratã a
României. În competiþia atât de
durã pentru resurse financiare
alocate dezvoltãrii, banii europeni rãmân pentru þara noastrã
o mare mizã strategicã.

5 - 11 iulie 2017
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Preoþii Bãnuþã,
Bãnuþã, Dincã,
Dincã, Dinicã
Dinicã ºi
ºi Pleºa
Pleºa
Preoþii
au primit
primit diploma
diploma de
de cetãþean
cetãþean de
de onoare
onoare
au
al
al municipiului
municipiului Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea

M

arþi, 4 iulie, la Mânãstirea Antim a avut loc
ceremonia de înmânare a diplomelor de cetãþean de
onoare preoþilor Ion Bãnuþã, Ion
Dincã, Ion Dinicã ºi Sorin Sava
Pleºa în baza titlurilor acordate
prin HCL nr. 344/232/2016
pentru strãdania fãrã preget depusã la ridicarea de lãcaºuri bisericeºti, întru împlinirea spiritualã a credincioºilor din Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a debutat cu o scurtã slujbã de mulþumire oficiatã de cei patru prelaþi, dupã care gazda momentului, pãrintele arhimandrit Sorin
Sava Pleºa, în numele sãrbãtoriþilor, a mulþumit primarului
Mircia Gutãu ºi Consiliului Lo-
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cal pentru onoarea acordatã. În
cuvântul sãu, primarul Mircia
Gutãu a reiterat faptul cã stimeazã oamenii care construiesc
ceva durabil pentru comunitatea în care trãiesc, apreciind cã
cele patru lãcaºuri ridicate de
cei mai noi cetãþeni de onoare
ai Râmnicului – Biserica Sfinþii Petru ºi Pavel din Nord, Catedrala Înãlþarea Domnului din
Ostroveni, Biserica Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena din
Ostroveni ºi Mânãstirea Antim
din Troianu – au îmbogãþit zestrea spiritualã ºi urbanisticã a
oraºului.
Primãria Râmnicu Vâlcea

Icoana Maicii Domnului Kazanskaia, ocrotitoarea Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „General Magheru” al Judeþului Vâlcea

L

a solicitarea Inspectoratu
lui pentru Situaþii de Urgenþã „General Magheru”
al Judeþului Vâlcea, Permanenþa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului a aprobat ca sãrbãtoarea pomenirii
icoanei Maicii Domnului Kazanskaia (prãznuitã în calendarul Bisericii Ortodoxe la data de
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8 iulie) sã devenã ocrotitoarea
acestei instituþii ºi a tuturor celor care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul ISU Vâlcea.
Spre a marca acest eveniment, Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie va aºeza sâmbãtã, 8
iulie 2017, o copie a acestei
icoane la Mãnãstirea Sfântul
Ioan Iacob – Þara Loviºtei, din

comuna Racoviþa, unde va sãvârºi Sfânta Liturghie, slujba de
sfinþire a icoanei ºi, de asemenea, un Te Deum de mulþumire
pentru toþi cei care-ºi desfãºoarã activitatea, riscându-ºi viaþa
pentru binele semenilor în cadrul ISU Vâlcea.
La aceastã sãrbãtoare vor participa dl. colonel dr. Ionel Nuþã,
inspectorul-’ef al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
„General Magheru” al Judeþului Vâlcea, angajaþii acestei instituþii, reprezentanþii autoritãþilor locale, precum ºi mulþi credincioºi.
Icoana Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu cu Pruncul,
numitã Kazanskaia sau din Kazan, este unicã prin faptul cã în
ea este zugrãvitã o singurã mânã
- dreapta Pruncului Hristos, care
binecuvânteazã. Mâinile Maicii
Domnului ºi mâna stângã a
Mântuitorului nu sunt vizibile,
ci se aflã sub veºminte. Icoana
Maicii Domnului de la Kazan
este cea mai cinstitã icoanã fãcãtoare de minuni de pe întreg
cuprinsul Rusiei.
Numele icoanei Maicii Domnului Kazanskaia provine de la
localitatea Kazan din Rusia,
unde ea a fost gãsitã. În 1579,
oraºul Kazan, vechea capitalã a
hanatului tãtarilor, a suferit un
mare incendiu. În acelaºi an,
Maica Domnului se arãtase unei
copile de nouã ani, pe nume
Matrona, poruncindu-i sã-i
scoatã la luminã chipul frumos
zugrãvit de sub ruinele uneia
dintre casele arse. Visul s-a repetat pânã când copila a înþeles
cã icoana trebuie scoasã din

acea casã arsã. Luatã din acel
loc, Maica Domnului din Kazan
este purtatã în procesiune în
Biserica Sfântul Nicolae, iar
apoi în Catedrala Buneivestiri,
loc în care mulþi credincioºi au
primit tãmãduire sufleteascã ºi
trupeascã. Aceste minunate fapte l-au determinat pe Ivan cel
Groaznic sã zideascã pe locul
gãsirii icoanei o mãnãstire de

maici, unde a aºezat icoana. La
rândul sãu, þarul Feodor Ivanovici a înãlþat ºi el o mare bisericã din piatrã, cu hramul Uspeniei (Adormirii Maicii Domnului), iar de la 8 iulie 1594 icoana Maicii Domnului Kazanskaia a fost pusã spre cinstire în
aceastã catedralã.
Arhiepiscopia Râmnicului
5 - 11 iulie 2017

10

Târgul AGRO OLTENIA
A

ECONOMIE

”Revoluþia” fiscalã a PSD
readuce euro la 4,6 lei

R

ezolvarea rapidã a crizei guvernamentale,
preºedintele Iohannis
acceptând numirea noului premier al coaliþiei PSD-ALDE,
a redus presiunea asupra leului, care atinsese minime ale
ultimilor cinci ani faþã de euro.
Însã noul program de guvernare al PSD-ALDE a nemulþumit mediul de afaceri sau investiþional ºi a readus euro spre
pragul de 4,6 lei.
La rândul lor, analiºtii au
împins prognozele lor în sus.
Primii au fost analiºtii de la
CFA România care au estimatun curs de 4,60 lei pentru orizontul de 12 luni.
La finalul sãptãmânii trecute, un raport al celor de la Unicredit ridica miza, iar ei estimau cã “valoarea de echilibru
a cursului de schimb euro/leu
este în preajma nivelului de 5
lei”.
Guvernatorul Mugur Isãrescu nu putea sã rãmânã indiferent la evoluþiile actuale. Dacã
în lunile precedente a afirmat
de mai multe ori cã leul nu are
spaþiu de apreciere în acest an,
iar domnia sa se întreba ”cum
se poate împãca TVA cu impozitul pe cifra de afaceri”?
Piaþa a rãspuns, la rândul ei,
negativ. Astfel cã, dupã o scãdere de la 4,5733, la începutul
perioadei, la 4,5503 lei, euro a
sãrit la finalul ei la 4,5788 lei.
Evoluþia din piaþa valutarã a
fost mult mai agitatã la sfârºitul intervalului, unde cotaþiile
au urcat de la 4,568 pânã la
4,59 lei, investitorii fiind nemulþumiþi de modul în care
PSD-ALDE încearcã sã împa-

ce promisiunile populiste (fiscale ºi salariale) cu golul existent în bugetul de stat.
Dolarul se pare cã reuºeºte
sã scape de una dintre cele mai
slabe evoluþii trimestriale din
ultimii ºapte ani faþã de alte
valute majore. Dupã o scãdere de la 4,0906 la 3,9857 lei,
nivel minim începând cu 5
octombrie 2016, intervalul sa încheiat la 4,039 lei, când
cotaþiile din piaþã fluctuau între 4,017 ºi 4,039 lei.
Media monedei elveþiene,
care s-a depreciat pe pieþele
internaþionale de la 1,085 pânã
la 1,096 franci/euro, a coborât de la 4,2046 la 4,1610 lei,
dar a încheiat intervalul la
4,1806 lei.
Perechea euro/dolar a crescut pânã la 1,1445 dolari, maxim care nu a mai fost atins
din mai 2016, dar a încheiat
perioada la 1,1336 – 1,1377
dolari.
Aprecierea euro a survenit
dupã ce Mario Draghi, preºedintele BCE, a declarat cã nu
mai existã motive de a menþine dobânda la minimul istoric
de aproape 0% ºi cã volumele
de lichiditate injectate în piaþã ar trebui reduse treptat. A
urmat anunþul fãcut de Comisia Europeanã privind creºterea luna aceasta a indicelui de
încredere al consumatorilor ºi
al directorilor din zona euro la
111,1 faþã de 109,2 în mai, cel
mai ridicat nivel atins din august 2007.
Analiza cuprinde
perioada 26 iunie – 4 iulie

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.
5 - 11 iulie 2017

GRO OLTENIA se
anunþã ca fiind cel
mai mare eveniment
expoziþional din Oltenia dedicat agriculturii ºi industriei
alimentare, aflat la prima ediþie, eveniment ce se va desfãºura la Craiova pe parcursul a
trei zile, în perioada 13-15 octombrie 2017, în incinta Centrului Multifuncþional.
Târgul AGRO OLTENIA doreºte sã fie un important loc de
întâlnire pentru fermieri, specialiºti, manageri ºi autoritãþi din
domeniul agriculturii ºi industriei alimentare. Acest eveniment
va oferi expozanþilor o oportunitate unicã de a-ºi pune în valoare produsele, tehnologiile ºi
proiectele de dezvoltare.
Maºini, tractoare ºi utilaje
agricole performante, produse
dedicate creºterii animalelor ºi
pãsãrilor de fermã, pomiculturii ºi legumiculturii, vor fi prezentate de cãtre expozanþi.
Târgul se adreseazã atât marilor producãtori agricoli cât ºi
microfermelor, gospodãriilor
þãrãneºti active, producãtorilor
de produse alimentare tradiþionale ºi þãrãneºti, entitãþilor nonagricole din mediul rural, precum ºi agricultorilor pasionaþi.
Pe lângã firmele de pe piaþã
din România, ºi-au anunþat prezenþa la târg firme de profil din
Bulgaria, Serbia, Spania, Italia,
Ungaria ºi Israel.
În cadrul evenimentului, va
avea loc o expoziþie de animale
ºi pãsãri de rasã, cât ºi prezentarea unor soiuri româneºti de
mãr ºi cãpºuni. Companiile prezente la târg vor veni cu oferte
promoþionale pe toatã perioada
târgului, premii, tombole ºi vouchere de reduceri.
Pe durata târgului vor fi organizate conferinþe ºi seminarii, prezentãri ºi demonstraþii

dedicate în special vizitatorilor
specialiºti. Vor fi organizate
simpozioane privind valoarea
nutriþionalã ºi economicã a cãpºunului, precum ºi valoarea nutriþionalã ºi economicã a zmeurului/murului/afinului/coacãzului ºi altor fructe de pãdure. Nu
în ultimul rând, cei prezenþi vor
putea afla arta cultivãrii ciupercilor Pleurotus, Champignon ºi
Shiitake (ciupercã parfumatã)
ca afacere sau hobby.
În parcarea din faþa Centrului Multifuncþional vor fi instalate 6 corturi de mari dimensiuni în suprafaþã totalã de 1.300
mp în care vom regãsi expozanþii prezenþi la târg. Atmosfera de
voie bunã va fi întreþinutã de

interpreþi ºi ansambluri folclorice din toatã regiunea Olteniei,
ce vor concerta pe o scenã de
mari dimensiuni instalatã în parcarea Centrului Multifuncþional. Pentru vizitatori va fi amenajatã o zonã de food unde se
vor servi bunãtãþi din bucãtãria
tradiþional româneascã, stropite din belºug cu diverse soiuri
de vin de la producãtori expozanþi din regiunea Olteniei.
Pe durata celor trei zile de târg,
organizatorii vor asigura pentru
vizitatori transport gratuit din
principalele cartiere ale oraºului cãtre AGRO OLTENIA.
Se estimeazã un numãr de
8.000 de vizitatori care, pe lângã AGRO OLTENIA, vor avea
posibilitatea sã viziteze ºi TÂRGUL DE COMERÞ AL OLTENIEI EDIÞIA II, ce se va desfãºura în acelaºi timp în pavilionul central din Centrul Multifuncþional. Evenimentul va fi
puternic mediatizat atât în presã localã cât ºi în cea centralã.
Vor exista panotaje stradale ce
vor anunþa evenimentul în toate judeþele Olteniei. Un numãr
de patru radiouri vor difuza spoturi publicitare ºi vor avea emisiuni dedicate evenimentului.
Reviste de specialitate vor fi
prezente la târg, unde vor organiza sesiuni ºi conferinþe pe teme
specifice evenimentului. Nu în
ultimul rând, evenimentul va fi
prezentat pe posturile de televiziune ºi în mediul online. Organizatoarea AGRO OLTENIA
este firma PS Multiservices
SRL, cea care organizeazã cele
mai mari evenimente expoziþionale din Oltenia: Târgul de Comerþ al Olteniei ºi Târgul de Turism al Olteniei.
www.indiscret.ro

Secþia de periodice
11
a Bibliotecii Aman –
CULTURÃ
depozitarul presei
de ieri ºi de azi
Balkan Love,
tema ediþiei
din 2017 a Divan
Film Festival
Divan Film Festival,
unicul festival din
România dedicat filmului ºi artei culinare balcanice, revine anul
acesta cu cea de-a VIII-a
ediþie, care va avea loc,
în perioada 18 - 26 august, la Craiova ºi Port
Cultural Cetate din
judeþul Dolj.

Au trecut mai bine de trei
ani de când Secþia de periodice a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”
funcþioneazã într-un local
nou. În martie 2014, la capãtul unui laborios proces de
transferare ºi organizare a colecþiilor de ziare ºi reviste, Secþia de periodice îºi relua activitatea, de data aceasta în sediul situat în Craiova, pe strada Sf. Dumitru la numãrul 3.
Refuncþionalizarea secþiei a
presupus aºezarea la raft a tuturor colecþiilor, investirea în
dotãrile tehnice ale noului
spaþiu ºi, evident, încunoºtinþarea tuturor utilizatorilor cu
privire la mutarea din vechiul
sediu. Cã întreaga acþiune s-a
finalizat cu succes o demonstreazã numãrul de vizite înregistrat la scara anului trecut (2016) la nivelul secþiei 18.863.

F

ãrã doar ºi poate, motivaþia unui asemenea demers trebuie cãutatã în
însãºi utilitatea periodicelor deþinute de bibliotecã. Cum ziarele ºi revistele prezintã interes
în egalã mãsurã pentru cercetãtorul interesat de presa de odinioarã, dar ºi pentru observatorul cotidianului, prezent zilnic
în sãlile de lecturã ale secþiei,
traficul tuturor documentelor
este unul însemnat. Spre deosebire de celelalte secþii ale bibliotecii unde existã posibilitatea
împrumutului la domiciliu, la
Secþia de periodice, în mod invariabil, toate documentele solicitate se consultã în cele douã
sãli de lecturã aflate în incinta
sediului. Colecþiile de ziare ºi
revistã totalizeazã peste 40.000
de volume, o cifrã care se îmbogãþeºte constant datoritã celor peste 80 de abonamente pe
www.indiscret.ro

care biblioteca le angajeazã
anual pentru diverse cotidiene
ºi publicaþii care acoperã domenii precum: istoria, geografia,
medicina, economia, dreptul,
politica, literatura ºi critica literarã º.a. Fondurile de care dispune secþia înglobeazã ziarele
ºi revistele publicate începând
cu anul 1946 ºi pânã în prezent,
toate celelalte materiale similare publicate anterior acestui an
fiind, datoritã valorii de document istoric, inventariate ºi înglobate în rândul Colecþiilor
Speciale. Nu mai puþin de 18
calculatoare cu acces la internet deservesc cele douã sãli de
lecturã, douã având acces la
softul de legislaþie LEGIS, dar
ºi la Monitorul Oficial al României, varianta electronicã. De
asemenea, pentru uºurarea activitãþii de cercetare, Secþia de
periodice este dotatã cu douã
copiatoare xerox. Alãturi de activitãþile specifice, la Secþia de
periodice a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
se desfãºoarã regulat cursuri de
iniþiere în folosirea calculatorului, ateliere de poveºti digitale
ºi work-shop-uri pe teme de
promovare ºi marketing. Toate

activitãþile sunt desfãºurate
pentru utilizatorii adulþi. „Secþia de periodice a Bibliotecii
Aman este cel mai consistent
depozit de presã ºi colecþii de
reviste din regiunea noastrã.
Ultimii ani au fost martorii unor
transformãri majore. Secþia a
fost transferatã într-un imobil
nou, iar serviciile pe care le oferim utilizatorilor au fost redimensionate în sensul eficientizãrii procesului de împrumutconsultare la sala de lecturã.
Prin materialele pe care le punem la dispoziþie, acoperim un
spectru generos de preocupãri
ºi interese. Nu trece zi fãrã ca
utilizatorii noºtri sã nu consulte ziarele, mai vechi sau mai
noi, sau sã se delecteze ºi informeze din revistele pentru
care avem abonament. Le mulþumesc colegilor mei pentru activitãþile pe care le desfãºoarã
pentru cã dacã ziarele reprezintã, aºa cum s-a mai spus, istorii
ale clipei, toþi cei care se preocupã de conservarea ºi promovarea lor sunt curatori ai istoriei în miºcare”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”.

D

acã ediþia trecutã a avut
în centrul atenþiei poveºtile urbane din Balcani, tema Divanului Degustãtorilor de Film ºi Artã Culinarã
de anul acesta este dragostea.
Departe de stereotipurile impuse de orice love story american,
amorul balcanic este rareori
atins de monotonia perfecþiunii,
iar cineaºtii acestui colþ european sunt recunoscuþi pentru
modul inedit în care abordeazã
aceastã temã. Poezie, gesturi
mãreþe, cãutãri, melodramã,
basm, toate îºi gãsesc locul în
filmele selectate pentru aceastã ediþie de cãtre noul director
artistic al Divan Film Festival,
Cãtãlin Olaru, ºi Massimiliano
Narduli, responsabil Secþiunea
de scurtmetraje.
Cãtãlin Olaru este critic de
film, membru al Uniunii Cineaºtilor din România ºi al FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique), câºtigãtor al primei
burse „Alex Leo ªerban” pentru criticã de film ºi director
artistic al HipTrip Travel Film
Festival. „Când zici Balcani, te
gândeºti automat la rãzboi ºi
moarte, la familii dezrãdãcinate ºi plâns cu sughiþuri. Anul
acesta, Divan Film Festival îºi
propune sã demonstreze cã, în
Balcani, lumea se mai ºi iubeºte, nu doar se sfârtecã ºi se duºmãneºte. Am ales sã omagiem
dragostea cu filme noi, majoritatea urmând a fi proiectate în
premierã naþionalã”, spune Cãtãlin Olaru.
Festivalul a reuºit în cele
ºapte ediþii de pânÎ acum, prin
filmele prezentate, participarea
unor cineaºti de prestigiu din
România ºi din alte þãri balcanice, concertele ºi spectacolele
culinare, dar mai ales prin far-

mecul locului ºi al gazdelor
Masha ºi Mircea Dinescu, nu
numai sã promoveze filmul românesc ºi colaborarea cinematograficã în regiunea balcanicã,
dar ºi sã devinã cunoscut ca o
manifestare culturalã cu o atmosferã unicã. „Tot ce am nevoie
este dragoste, tot ce ne trebuie
este iubire. Balkan Love este
mai mult decât o temã sau numele acestei ediþii, Balkan Love
este o stare de spirit”, spune
Massimiliano Narduli, selecþioner Divan Film Festival.
Divan Film Festival va avea
loc în perioada 18 – 20 august
în Craiova (la Cinema Inspire
din Mercur Center ºi în Centrul
Vechi), iar în perioada 21 – 26
august în Portul Cultural Cetate. Intrarea este liberã la toate proiecþiile ºi concertele Divan Film Festival.
În timpul desfãºurãrii festivalului, camparea este gratuitã în
Portul Cultural Cetate, iar înscrierile se pot face pe pagina
de Facebook a Divan Film Festival.
Divan Film Festival este un
eveniment anual organizat de
Fundaþia pentru Poezie „Mircea Dinescu”.
5 - 11 iulie 2017
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ACTUALITATE

Cursuri gratuite
de public-speaking
pentru tinerii doljeni
Tinerii din Dolj, cu vârsta între 14 ºi 25 de ani,
au posibilitatea sã participe gratuit la cursuri
de public-speaking. Astfel, aceºtia vor învãþa sã
vobeascã în public ºi, cel mai important, sã îºi
stãpâneascã emoþiile în astfel de situaþii. Cursurile sunt organizate de cãtre reprezentanþii
Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Tineret Dolj
ºi vor avea loc la Centrul de Agrement Cozia,
judeþul Vâlcea.
de Octavia Hantea
n proiect vor fi incluºi 20
de tineri, aceºtia urmând sã
plece la cursuri în perioada 23-27 iulie a.c. „Aceste cursuri gratuite sunt oferite în cadrul proiectului ARGUMENT,
organizat de Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj. Cei
interesaþi pot intra pe link-ul
https://docs.google.com/…/
1bNkt-HmHs1youEpjv1Pdyg89DhO…/edit ºi se pot înscrie
pânã pe 17 iulie 2017. Vor fi 20
de tineri care vor avea parte de
o experienþã de neuitat. Cursurile vor avea loc în perioada 2327 iulie 2017, la Centrul de
Agrement Cozia, judeþul Vâlcea, iar instruirea va fi oferitã
de Asociaþia Regionalã de Dez-

Criterii de selecþie
Pânã la ora actualã, nu mai
puþin de 33 de persoane s-au
înscris în vederea participãrii la
acest curs. Criteriile de selecþie
sunt legate de motivaþie ºi durabilitate, practic de tot ceea ce
vor face tinerii cu informaþiile
ºi competenþele dobândite în
cadrul cursului. Acesta este al
doilea an când se deruleazã proiectul ARGUMENT, organizatorii sperând cã lucrurile nu se
vor opri aici.

Publicitate

Î

bateri, Oratorie ºi Retoricã Oltenia. Costurile de instruire, cazare, masã ºi transport sunt suportate de cãtre Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj”, a menþionat directorul
DJST Dolj, Alina Ionescu.

5 - 11 iulie 2017

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

Crâmpeie din istoria Craiovei –
Parcul Bibescu,
la Muzeul Olteniei!

Craiovenii interesaþi de istoria ºi monumentele
vechi ale Craiovei pot vizita foto-expoziþia
temporarã „Din istoria Craiovei: Parcul Bibescu”, deschisã la Muzeul Olteniei (Secþia de
istorie-arheologie) ºi conceputã de cãtre muzeografii craioveni tocmai pentru a surprinde
plãcut publicul craiovean cu imagini vechi ºi
inedite din momentul transformãrii Grãdinii
Bibescu într-un monument de arhitecturã
peisagerã.

G

rãdina Bibescu, locul
de promenadã al aristocraþiei din reºedinþa
Bãniei ºi a Cãimãcãmiei Valahiei Mici, fãcea parte din proprietatea marelui logofãt Ioan
(Iancu) Bibescu. Grãdina va fi
amenajatã de grãdinari pricepuþi, fiind cultivate plante aduse din diverse colþuri ale lumii.
Sub influenþa evenimentelor de
la jumãtatea secolului XIX, Iancu Bibescu se vede obligat sã
vândã moºia din sudul Craiovei,
ce includea ºi casa-palat ºi casa
de varã. Municipalitatea a cerut un împrumut de 12.000 de
galbeni, cu aprobarea domnitorului, pentru cumpãrarea acesteia (acte expuse).
Iniþiativa amenajãrii unui
parc la Craiova i-a aparþinut primarului Craiovei, Nicolae P.
Romanescu. În 1898, se voteazã un proiect de modernizare a
oraºului, unul dintre obiectivele programului fiind acela de a
înfiinþa parcuri ºi grãdini. Lucrãrile de amenajare a Parcului
Bibescu s-au desfãºurat în anii
1901-1903, dupã proiectul arhitectului peisagist francez Édouard Redont, proiect care a câºtigat medalia de aur la Expoziþia Internaþionalã de la Paris
1900 (medalia se regãseºte în
expoziþie).
www.indiscret.ro

Imaginat ºi construit ca un
„tablou romantic” al vremii,
care sã fie definit cu: un castel
în ruinã, poduri ºi podeþe, cascade ºi imitaþii de stânci, parcul
a fost conceput ca un spaþiu
public de promenadã, de loisir.
Obiectivele Parcului Bibescu,
concepute conform celor mai
moderne ºi inventive concepþii/
tehnologii arhitectural peisagistice din acea vreme, cuprind:

Podul suspendat – cea mai
spectaculoasã construcþie, de
facturã romanticã, a fost proiectat de É. Redont ºi realizat de
firma G. Sohier din Paris. Lucrãrile de zidãrie, executarea
picioarelor ºi ancorajul podului
sunt date în antreprizã firmei
craiovene condusã de inginerul
Victor Laugier;
Castelul feudal – a fost construit în stil medieval, cu creneluri, donjon, ziduri groase ºi crãpate. A fost ridicat cu scopul de
a ascunde funcþionalitatea sa,
reprezentând, de fapt, turnul de
apã. Un alt turn romantic, mai
mic, se aflã lângã intrarea principalã a parcului – Turnul-ruinã (Turnul lui Traian) – , aici
fiind instalate motoarele electrice pentru pomparea apei din
parc;

Chioºcul Muzicii sau Chioºcul de fier – a fost construit la
Viena, în atelierele de fier forjat ,,August Kitschelt’s Erben”
la 1842. A fost amplasat iniþial
în vechea Grãdinã Bibescu, iar
apoi integrat de Redont în proiectul Parcului Bibescu, devenind astfel cea mai veche construcþie de acest gen din România;
Domul Belvedere – situat pe
colina Carmen Sylva, a fost
construit pe un soclu de piatrã
de la Gura Vãii, cu patru coloa-
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ne ºi o cupolã de piatrã de Rusciuc. Aici se aflã osemintele lui
Nicolae P. Romanescu, „edil
perseverent ºi creator, cetãþean
de onoare al Craiovei”, iar pe
înãlþimea Carmen Sylva se gãseºte piatra funerarã a revoluþionarului Petrache I. Romanescu, tatãl fostului primar;
Monumentul „Asta-i muzica ce-mi place!” – un monument dedicat eroilor români din
Rãzboiul pentru Independenþã
(1877-1878), a fost realizat, din
bronz, de sculptorul Dumitru
Pavelescu-Dimo. A fost dezvelit la 21 mai 1913, la ceremonie
participând ºi Regele Carol I
împreunã cu familia regalã.
Monumentul va fi demolat ºi
topit de autoritãþile comuniste în
anul 1948.
Fântâna Bogdanului sau
Fântâna cu Þeapã – a fost amplasatã în dreptul intrãrii în
parc, pe locul numit Fântâna lui
Bogdan M(e)icicã, dar a fost
demolatã în 1922.
Hipodromul – a fost inaugurat în 1903, dupã modelul francez. Aici a avut loc primul campionat balcanic de cãlãrie din
România. Tot aici, pe data de 10
mai, în fiecare an, se fãceau reconstituiri din istoria României.
Grãdina zoologicã – este una
din cele mai vechi grãdini zoologice din þarã, fiind inauguratã
în 1906.
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Ce înseamnã sã fii
insolvent?
Pentru a contura în mod clar
ce înseamnã sã fii debitor insolvent, Legea nr. 151/2015
defineºte în art. 3 punctul 12
ca stare relativã de insolvenþã
acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazã prin insuficiena fondurilor
bãneºti disponibile pentru plata datoriilor, pe mãsurã ce
acestea devin scadente.
Insolvenþa debitorului se
prezumã atunci când acesta,
dupã trecerea unui termen de
90 de zile de la datã scadenþei, nu a plãtit datoria sã faþã
de unul sau mai mulþi creditori.
Prezumþia este relativã aºa
cum aratã ºi legea, ea putând
fi oricând rãsturnatã, în sensul
cã orice creditor poate indica
o sursã de venit pe care debitorul o ascunde, iar atunci starea de insolvenþã dispare ºi
atrage ºi reaua credinþã a debitorului.

Cum se declarã
insolvenþa
persoanei fizice?
Existã în principal trei metode de a rezolva situaþia lipsei disponibilului în cadrul
procedurii insolvenþei persoanei fizice ºi anume:
Debitorul aflat în stare de insolvenþã poate depune la Comisia de insolvenþã o cerere de
deschidere a procedurii insolvenþei pe bazã de plan de rambursare a datoriilor.
În cazul în care debitorul
considerã cã situaþia sa financiarã este iremediabil compromisã ºi un plan de rambursare
a datoriilor nu poate fi elaborat ºi pus în executare, acesta
poate solicita direct instanþei
judecãtoreºti competente deschiderea procedurii judiciare
de insolvenþã prin lichidare de
active.
Debitorul, însã numai dacã
îndeplineºte anumite condiþii,
poate depune la Comisia de insolvenþã o cerere de aplicare a
procedurii simplificate de insolvenþã.
De aici, se desprind urmãtoarele douã concluzii ºi anume:
În prima situaþie în care debitorul are totuºi venituri, însã
ele sunt insuficiente pentru
acoperirea datoriilor, acesta
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poate sã formuleze o cerere
(care ar putea fi intitulatã “Cerere de deschidere a insolvenþei persoanei fizice &lt;&gt;
&lt;&gt;), document ce urmeazã sã fie adresat viitoarei Comisii de insolvenþã, alãturi de un
plan de rambursare a datoriilor
ce va fi analizat în vederea validãrii sau respingerii sale.
O a doua situaþie se referã la
posibilitatea debitorului insolvent de a formula cererea de
deschidere a insolvenþei direct
cãtre instanþa de judecatã pentru a începe, sub supravegherea
Judecãtorului Sindic, lichidarea
patrimoniului persoanei fizice
sub coordonarea unui lichidator
judiciar.
Ultima opþiune pe care legea
o prevede se referã la datoriile
foarte mici, însã aceasta poate
fi aplicatã doar de cãtre persoanele care nu au niciun bun sesizabil, care au peste vârsta standard de pensionare.

Procedura
administrativã
pe baza unui plan
de rambursare
a datoriilor
Aºa cum aminteam mai sus,
existã douã proceduri concrete
în cadrul legii insolvenþei persoanelor fizice, respectiv procedura administrativã în faþa
Comisiei de insolvenþã ºi procedura juridicã în faþa instanþei.
În ceea ce priveºte procedura
administrativã, debitorul îºi depune cererea de insolvenþã la
Comisia de insolvenþã, iar alãturat cererii va depune ºi un plan
de rambursare a datoriilor.
Cererea debitorului este un
formular tipizat, care cuprinde
- date ºi informaþii referitoare la persoanã debitorului,
- cazier judiciar ºi fiscal,
- litigii aflate pe rol,
- raport al Biroului de credit,
- alte elemente ce þin de stricta identificare a debitorului persoanã fizicã.

Soluþiile pe care
le poate da Comisia
de insolvenþã
În urma analizãrii cererii de
deschidere a insolvenþei pe cale
administrativã, Comisia, dacã
constatã cã sunt îndeplinite cerinþele legale, amintite mai sus,
poate sã dispunã admiterea în
principiu a cererii de deschidere a insolvenþei pe baza planului de rambursare a datoriei ºi
procedeazã la desemnarea unui

administrator de procedurã.
De asemenea, dacã se constatã cã situaþia debitorului este ireparabilã, atunci, cu acordul debitorului, Comisia poate sesiza
instanþa de judecatã pentru lichidarea acestuia.
Trebuie spus cã decizia poate fi contestatã atunci când Comisia respinge propunerea de
deschidere a insolvenþei la instanþa judecãtoreascã competentã. În caz de admitere, Comisia este obligatã sã numeascã imediat un administrator de
procedurã.
Planul de rambursare a creanþei intrã în vigoare doar cu acordul creditorilor ce deþin cel puþin 55% din valoarea totalã a
creanþelor ºi poate fi dus cãtre
extrem, în sensul cã se poate
dispune chiar vânzarea imobilului locuinþã de familie.
Dacã planul nu este aprobat
sau nu poate fi considerat aprobat, Comisia se desesizeazã în
situaþia în care debitorul nu atacã decizia în instanþã pentru a
confirma planul ori dacã acesta
nu a depus cerere de deschidere a procedurii insolvenþei în
instanþã, pentru lichidarea de
bunuri.

Procedura judiciarã
de insolvenþã, prin
lichidarea activelor
debitorului
Procedura judiciarã poate fi
deschisã fie la cererea debitorului, fie la cererea creditorilor,
în urma nerespectãrii planului
de rambursare.
Atunci când debitorul îºi depune singur cererea, instanþa de
judecatã, conform legii, dispune deschiderea procedurii ºi
desemneazã de data aceasta un
lichidator în vederea vânzãrii
tuturor bunurilor pe care debitorul le deþine.
În urma deschiderii procedurii, debitorul nu îºi mai poate
exercita dreptul de dispoziþie
asupra bunurilor urmãribile ºi
veniturilor urmãribile din averea sa, adicã nu-ºi poate gestiona singur nici mãcar propriul
salariu sau propriile cheltuieli.
Dupã ce lichidatorul va face
demersurile pentru a lichida toate bunurile debitorului în vederea acoperirii datoriilor, în cazul în care nu mai existã bunuri
de lichidat, la cererea lichidatorului ºi dupã depunerea unui
raport final privind situaþia debitorului, procedura de insolvenþã poate fi închisã prin sentinþa judecãtoreascã.

Eliberarea de
datoriile reziduale
Dacã, dupã închiderea procedurii insolvenþei, vor mai rãmâne datorii de plãtit, instanþa va
preciza în sentinþa ºi valoarea
sumelor care vor fi oprite din
veniturile urmãribile ale debitorului pentru acoperirea restanþelor care n-au putut fi achitate
dupã lichidarea bunurilor.
Totuºi, Legea insolvenþei persoanelor fizice prevede, în art.
71, ºi o excepþie care se referã
la posibilitatea închiderii tuturor datoriilor, dacã debitorul
dupã un an de la continuarea
plãþilor fãcute cãtre creditori a
acoperit o cotã de cel puþin 50%
din valoarea totalã a creanþelor.
În aceastã situaþie, debitorul se
poate adresa instanþei sau Comisiei pentru a beneficia de eliberarea de datorie.
De asemenea, aceleaºi prevederi referitoare la eliberarea de
datorie se pot aplica ºi dacã,
dupã 3 ani de zile de platã (post
închiderea procedurii), debitorul a acoperit 40% din datorie.
În plus, un debitor mai poate
solicita eliberarea de datorii ºi
în situaþia în care, cu toate diligenþele sale, dupã trecerea unui
termen de 5 ani de la închiderea procedurii, el nu a reuºit sã
acopere cel puþin cota de 40%
din datoriile rãmase de achitat.
Totuºi, pentru a beneficia de
eliberarea de datorii, în oricare
dintre cazurile de mai sus, datornicul trebuie sã respecte, pe
toatã durata în care a efectuat
plãþile (fie un an, fie 3, fie 5, în
funcþie de situaþia în care se încadreazã), o serie de condiþii ºi
obligaþii.
Concret, în perioadele respective el trebuie
- sã vireze în contul de lichidare suma reprezentând proporþia din veniturile urmãribile
afectatã plãþii pasivului, aºa
cum a fost stabilitã prin hotãrârea de închidere a procedurii sau
prin decizia Comisiei de insolvenþã;
- sã informeze lichidatorul
sau Comisia de insolvenþã cu
privire la obþinerea oricãror venituri suplimentare faþã de cele
comunicate la ultima raportare,
în vederea recalculãrii proporþiei din aceste venituri destinate acoperirii pasivului ºi sã vireze în contul de lichidare cel
puþin 40% din orice venit suplimentar ce depãºeºte salariul
minim pe economie;
- sã comunice lichidatorului
sau Comisiei de insolvenþã, trimestrial, o situaþie cu privire la

JURIDICA

14

Ghid practic pentru declararea insolvenþei
persoanei
persoanei fizice
fizice 2017
2017

viramentele efectuate;
- sã desfãºoare legal o activitate producãtoare de venituri
sau sã caute un loc de muncã
mai bine remunerat, iar în situaþia pierderii locului de
muncã sã depunã toatã diligenþa pentru obþinerea unui
nou loc de muncã;
- sã informeze lichidatorul
sau Comisia de insolvenþã cu
privire la dobândirea, cu orice titlu, inclusiv din moºteniri
sau donaþii, de bunuri sau servicii a cãror valoare depãºeºte salariul minim pe economie;
- sã participe la cursuri/programe de educaþie financiarã
organizate de Comisia de insolvenþã;
- sã informeze lichidatorul
sau Comisia de insolvenþã cu
privire la orice schimbare a
domiciliului, sau a reºedinþei
principale sau obiºnuite, nu
mai târziu de 5 zile de la producerea schimbãrii.
De asemenea, debitorul are
ºi câteva interdicþii în aceste
perioade de timp:
- nu poate contracta noi împrumuturi, cu excepþia celor
necesare pentru rezolvarea
unei situaþii grave ºi urgenþe de
pericol pentru viaþa sau sãnãtatea sa sau a persoanelor aflate în întreþinerea sa, caz în care
este necesar avizul prealabil al
Comisiei de insolvenþã;
- nu poate face donaþii;
- nu poate refuza donaþii ºi
nu poate renunþa la moºteniri.
Prin urmare, procedura insolvenþei persoanelor fizice va
fi o procedurã ce va ajuta o
bunã parte dintre debitori sãºi desfãºoare activitatea, însã,
în schimb, din cauza supravegherii la care sunt supuºi datornicii, va aduce un stigmat
asupra lor ºi îi va nota pe aceºtia sub un aºa-zis “Cazier” al
insolvenþilor.
Av. Vicenþiu Marius
Coltuc
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

N

Doljenii interesaþi de
locuri de muncã peste
hotare au la dispoziþie, la ora actualã,
peste 700 de joburi,
domeniile de activitate
fiind variate. Cele mai
multe posturi sunt în
Malta ºi Germania, la
polul opus situânduse Polonia, Olanda ºi
Letonia. Locurile de
muncã disponibile îi
vizeazã atât pe doljenii cu studii superioare cât ºi pe cei care nu
au terminat o facultate, dar în schimb au la
bazã o meserie.
de Octavia Hantea

A

ngajatorii din Spaþiul
Economic European
oferã, prin intermediul
reþelei EURES România, 728
locuri de muncã vacante, dupã
cum urmeazã:
Malta cu 300 locuri de muncã, dintre care 250 ºoferi de autobuz ºi 50 personal curãþenie;
Germania – 139 locuri de
muncã, în domeniul hoteliergastronomic (ospãtar, bucãtar,
ajutor bucãtar, ajutor barman,
manager restaurant, personal
catering, personal servire
clienþi, specialist restaurant,
chef de rang, recepþioner, perwww.indiscret.ro

sonal în domeniul hotelier, menajerã), în domeniul medical
(medic specialist medicinã generalã, asistent medical, fizioterapeut, asistent medical geriatrie), în construcþii (zidar, dulgher, operator excavator, instalator, lucrãtor în construcþii,
specialist sisteme de canalizare, electrician în construcþii,
operator pompe beton, betonist,
montator izolaþii clãdiri, montator acoperiºuri, muncitor în
construcþii din beton, maistru
construcþii reþele de cabluri,
maistru construcþii civile, sudor,
operator utilaje construcþii º.a.),
în IT (inginer bazã de date, administrator sistem Linux), ºoferi
profesioniºti, educatoare, tehnician electronist, operator CNC;
Republica Cehã – 86 locuri de
muncã, dintre care 30 pentru
ºoferi de autobuz, 20 ºlefuitori
pilitori, 15 forjori, 5 mecanici
auto, 5 electricieni auto, 5 ºoferi
tir, 3 maºiniºti, un electrician,
un fizioterapeut, un tehnician
frigidere;
Marea Britanie – 46 locuri de
muncã: 11 îngrijitori persoane,
35 îngrijitori persoane la domiciliu;
Slovenia – 44 locuri de muncã: 40 muncitori în industria
prelucrãtoare, doi excavatoriºti,
un ºofer camion, un specialist
IT;
Italia – 40 locuri de muncã:
40 îngrijitori persoane la domiciliu; Irlanda – 20 locuri de

muncã: 20 lucrãtori în ferme de
vaci de lapte;
Norvegia – 14 locuri de muncã: 6 tâmplari cofraje, 3 mecanici autobuz, 2 frizeri,1 personal curãþenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist
carnaval, 1 ºofer/specialist carnaval;
Belgia – 9 locuri de muncã: 6
zidari tencuitori, 2 montatori
pereþi ºi plafoane din ghips carton, 1 electrician nave senior;
Austria – 7 locuri de muncã:
3 lacãtuº mecanic CNC, 1 tehnician dentar, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor;
Spania – 6 locuri de muncã:
3 tehnicieni - turbine eoliene, 1
ºef echipã - turbine eoliene,1
drujbist, 1 operator toaletare
arbori;
Luxembourg – 4 locuri de
muncã: 4 tehnicieni difuziune ºi
audiovizual;
Slovacia – 4 locuri de muncã: 2 chelneri, 2 bucãtari ºefi;
Olanda – 3 locuri de muncã:
3 ingineri de sistem;
Letonia – 3 locuri de muncã:
3 lucrãtori în depozit;
Polonia – 3 locuri de muncã:
3 consultanþi service clienþi.
Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã pot viziona
ofertele accesând www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la
sediul agenþiei judeþene pentru
ocuparea forþei de muncã, unde
consilierul EURES îi poate îndruma.

oua ediþie de campionat
al Ligii I va lua startul
în intervalul 14-17 iulie ºi se va încheia pe 3 iunie
2018. Ea se va disputa în acelaºi sistem de 14 echipe, cu
play-off ºi play-out, la recomandarea firmei olandeze Hypercube, dupã model danez. Involuntar, þi-aduci aminte de prinþul
nefericit din piesa marelui Will
ºi de celebra replicã: ”E ceva
putred în Danemarca”. Numeroºii critici ai mandatului Burleanu, preºedintele FRF, au decriptat ºi de ce ne adãpãm din
filosofia de pase cu epicentrul
în aceastã þarã nordicã: pentru
cã ºi în România e ceva putred,
iar exemplul cel mai elocvent îl
constituie dezastrul echipei naþionale. Revenind la subiect,
cele 14 teamuri ale Ligii I transpirã din greu în meciurile de
pregãtire pe câmpuri strãine cu
climã ceva mai blândã decât în
”þara codurilor roºii”. Ca sã începem cu ai noºtri, CSU Craiova a ales Austria pentru a-ºi
unge angrenajul sub comanda
italianului Devis Mangia, despre care s-a scris cã ”tactic este
formidabil pregãtit, adorã fotbalul modern ºi agresiv”. Ceva
continuã sã scârþâie în jocul elevilor sãi, e de înþeles ºi de ce,
astfel încât nu trebuie pus mare
preþ pe rezultate. Numai ºi numai pentru statisticã, primele
trei ”amicale” în stil mai mult
sau mai puþin italian s-au finalizat dupã cum urmeazã: 2-4 cu
ÞSKA Sofia (dupã ce oltenii au
condus cu 2-0), 0-1 cu Ludogorets Razgrad ºi 1-2 cu FC

Ufa, locul 7 în prima ligã ruseascã. A mai fost ºi un ”intermediar” cu SC Schwartz (liga
a III-a austriacã): 5-0. În linii
mari, lotul craiovean este conturat. Au venit Bãrbuþ, L.Popescu, Mihai Roman ºi au plecat A. Vlad, Dumitraº, Bucuricã, A. Manea, Mãzãrache, Mingote. Rezultate contradictorii
în pregãtiri, dat fiind specificul experimental, au înregistrat
ºi restul echipelor de Liga I, de
la Viitorul, noua campioanã, la
FC Botoºani, moldovenii surprinzând printr-un 1-1 ”de poveste” cu Dinamo Kiev. Cu elemente de coloraturã marca Van
Basten sau cu mijloace de implementare avansate, fotbalul
merge mai departe ºi bine face.
La Cupa Confederaþiilor s-a
aplicat arbitrajul video ºi n-a
murit nimeni de ruºine. Am vãzut ce înseamnã ”ochiul magic” ºi, mai mult ca sigur,
aceasta e calea care zdruncinã
dictatura arbitrilor întemeiatã
pe limite altminteri omeneºti.
Argentinianul Pitana, purtãtor
de fluier, nu are dreptate când
afirmã despre arbitrajul video:
”Ne face sã arãtãm ca niºte
tâmpiþi în faþa a milioane de
oameni”. Pe de altã parte,
aceºti iremediabili ”tâmpiþi”,
dacã e aºa, au înecat planeta în
meciuri contrafãcute ºi titluri
mãsluite. Nici fotbalul românesc nu face excepþie. Introducerea arbitrajului video ar elimina erorile, voite ºi nevoite,
cât ºi dirijismul impus de cei
trimiºi mereu ºi mereu ”la brutãrie”.
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Publicitate

Peste 700 de locuri
de muncã în strãinãtate

Fotbalul se coace
în cuptoarele verii

Publicitate

Vâlcea: PS Emilian Loviºteanul
a devenit PS Emilian Criºanul

Indiscreþii
de Vâlcea
Pentru cã vrea sã aparã în
presã ºi fiindcã a tot fost criticat cã papã banii statului
fãrã sã facã mare lucru în
Parlament, deputatul ALDE
Dumitru Lovin vrea sã îi
seducã pe jurnaliºti cu niºte
simulacre de contracte de
mediatizare. Sumele sunt
„gigantice”, între 200 ºi 300
de lei pe lunã! Pentru acest
mãrunþiº, Lovin are pretenþii impertinente: rapoarte de
mediatizare cu ziare ºi print
screenuri ataºate de la presa
scrisã, mediaplanuri din partea presei audiovizuale etc.,
etc. Ce umilitor pentru presã, ce avantajos pentru el.
Uf!!!

Comisia de
muncã ºi
protecþie
socialã a Camerei
Deputaþilor vine
la Vâlcea
La invitaþia deputatului
PSD Eugen Neaþã, Comisia
de muncã ºi protecþie socialã a Camerei Deputaþilor va
fi prezentã la Vâlcea, de pe
5 pânã pe 7 iulie a.c. Bun!!!
Legea privind reducerea
vârstei standard de pensionare cu 2 ani, pentru cei
care au locuit în zonele
afectate de poluare remanentã, este caldã încã. Iar
parlamentarii care îºi atribuie acest amendament nu
au fost în stare sã explice

cum se face cã aceastã lege
este valabilã numai pentru
cei care au locuit pe o razã
de 8 km în jurul Râmnicului, nu ºi pentru cei care
stau în „buza” platformei
chimice. Acesta este prilejul perfect sã ne luminãm.
Poate cã nu toþi cei din comisie au mâncat pâine cu
lindan, o fi vreunul mai nepoluat.

Ar
hiepiscopul Râmnicului,
rhiepiscopul
tr
ansf
er
at la Ar
hiepiscopia Ar
adului
ransf
ansfe
rat
Arhiepiscopia
Aradului

D

upã opt ani, P.S. Emilian Loviºteanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, pãrãseºte Vâlcea. El a fost ales marþi,
4 iulie a.c., Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, obþinând
votul Sinodului dupã un scrutin pe care l-a câºtigat cu un
scor categoric: 43 la 3, în faþa
contracandidatului sãu, arhimandrit Teofan Mada. Noul
Episcop-vicar va purta titulatura Preasfinþitul Pãrinte Emilian
Criºanul.
„În ziua de 4 iulie 2017, în
Sala Sinodalã din Reºedinþa Patriarhalã, sub preºedinþia Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel, s-a desfãºurat ºedinþa de
lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În cadrul acestei ºedinþe a
avut loc alegerea Episcopuluivicar pentru Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor ºi a Episcopului-vicar pentru Arhiepiscopia Aradului.
Sfântul Sinod l-a ales prin vot
secret pe Preacuviosul Pãrinte
Arhimandrit Damaschin Luchian ca Episcop-vicar pentru
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor, cu 39 de voturi din 45
de voturi valid exprimate. Noul
Episcop-vicar va purta titulatu-

Temere!
Pentru cã marele PNL are
datorii istorice de circa 6
milioane de euro, liberalii
vâlceni contribuie ºi ei la
stingerea acestor datorii cu
o cotã lunarã de 9.000 lei.
Cum PNL Vâlcea se aflã
printre puþinele organizaþii
de partid cu sediul cumpãrat, temerea cea mare este ca
nu cumva, careva sã punã
sechestru pe acest spaþiu.
Vai, vai!

Din comunicatele
deputatului
Buican
rãzbate
un fior elitist
de manea
Dezamãgitoare, de la o
vreme, comunicatele de presã ale deputatului PNL Cristian Buican. Pare cã i le scrie
manelistul Guþã, fãrã supãrare! Poftiþi o mostrã: „Cei
de la PSD-ALDE sunt atât
de duºi cu capul cã nu înþeleg cã aceste discuþii anuleazã potenþialul de creºtere economicã din acest an”.
Cât „elitism”!

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

ra Preasfinþitul Pãrinte Damaschin Dorneanul.
De asemenea, Sfântul Sinod
l-a ales prin vot secret pe Preasfinþitul Pãrinte Episcop-vicar
Emilian Loviºteanul ca Episcop-vicar pentru Arhiepiscopia
Aradului cu 43 de voturi din 46
de voturi valid exprimate. Noul
Episcop-vicar va purta titulatura Preasfinþitul Pãrinte Emilian

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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Criºanul”, a anunþat marþi Biroul de presã al Patriarhiei Române.
P.S. Emilian are 45 de ani ºi
pe 29 octombrie 2009 a fost
ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titlul Loviºteanul. Arhiepiscopia Aradului este condusã de ÎPS Timotei Seviciu.
(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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Lovin,
pretenþii
impertinente!

