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2 Comerþul ca-n junglã
Când poliţia şi aut
orităţile locale dor
m în bocanci
autorităţile
dorm

DEZVÃLUIRI

a reînflorit ruta Craiova-Filiaºi
Negustorii de ocazie de pe marginea Drumului
European 70, porþiunea dintre Craiova ºi Filiaºi,
au reapãrut ca ciupercile dupã ploaie. Mai grav
este cã bravii noºtri domni poliþiºti nu au ochi
sã vadã faptul cã cei care vând fructe ºi legume
sunt minori, unii neavând mai mult de 12 - 13
ani. Pericole de accidente, marfã vândutã dupã
propriile reguli, bãuturi alcoolice servite de prin
bãlãriile de pe marginea ºoselei, vânzãtori de
etnie romã puºi pe scandal în cazul în care nu
le cumperi nimic, cam asta ar trebui sã observe
organele abilitate. Culmea tupeului este cã unii
dintre aceºti negustori ºi-au improvizat tarabe
chiar în apropierea posturilor de poliþie. Nimeni
nu îi observã ºi nimeni nu pare a avea chef sã
ia mãsuri preventive.
de Octavia Hantea

U

nul dintre vânzãtorii de
pe marginea drumului
nu are mai mult de 12
ani. Îºi petrece vacanþa de varã
într-o maºinã plinã cu lubeniþe
ºi ceva legume, temperaturile
ridicate fiind cea mai mare problemã a lui. ªi-ar dori sã batã
mingea alãturi de alþi puºtani,
dar de douã veri încoace pãrinþii i-au gãsit o altã variantã de
„relaxare”. „Mã aduce tatãl meu
dimineaþa ºi rãmân aici pânã
seara. Am învãþat sã vând ºi mã
descurc. Sunt la ºcoalã, ºtiu sã
calculez. Este mai greu cu cãldura, dar aºa ne ajutãm în familie. Eu vin aici ºi ei merg în Craiova. Am luat maºina asta special pentru marfã. Avem lubeniþe, pepeni galbeni, roºii, ardei
ºi fasole verde. Hai, nu luaþi o
lubeniþã? Sau niºte roºii? Hai cã
voi la oraº nu aveþi”, a spus copilul aflat într-una din parcãrile
de la Beharca.

„Nu vine poliþia sã ne
întrebe ºi veniþi voi”
Obiºnuiþi sã nu respecte niciun fel de reguli, aceºti mici comercianþi de ocazie devin recalcitranþi dacã nu li se respectã
teritoriul. Fãrã sã stea pe gânduri, în cazul în care vreo maºinã opreºte în parcare doar
pentru o pauzã, aceºtia trec la
ameninþãri. „E treaba noastrã
de ce stãm aici cu marfa. Dacã
vreþi sã cumpãraþi, bine, dacã
nu, mergeþi mai departe. Nu
mai blocaþi parcarea. Nu vine
poliþia sã ne întrebe ºi veniþi
voi. Daþi-i drumul cã vã sparg
parbrizul. Acum mã apucã
nervii. Facem ce vrem”, spus
12 - 18 iulie 2017

un alt copil de etnie romã, situat chiar pe marginea Drumului E 70, în apropierea serelor
de la Iºalniþa.

Biºniþã la câþiva paºi
de sediul poliþiei
Negustorii de pe DE 70 recunosc cã marfa nu provine din
gospodãriile lor. Nu au auzit
vreodatã de certificat de producãtor ºi nici nu se sinchisesc sã
afle dacã le-ar trebui sau nu casã
de marcat. Atâta vreme cât organele de control nu-i iau la
rost, lubeniþele ºi pepenii galbeni se vând pe bandã rulantã.
Cât despre pericolele la care se
expun, acest lucru nici nu mai
conteazã. „Nu am avut probleme cu nimeni. Am venit aici ºi
vara trecutã. Trebuie sã facem
un ban. Ne-au mai luat poliþiºtii acum doi ani, dar am revenit
ºi am vãzut cã merge treaba fãrã
niciun fel de probleme. Opresc
ºi ei ºi mai cumpãrã câte o lubeniþã sau roºii. Mergem la Dãbuleni, luãm lubeniþã cu ridicata ºi o dãm aici la un preþ mai
mare. Nici matale ºi nici alte
persoane nu ne întreabã de bonuri sau alte prostii, cum e la
piaþã. De asta ne convine aici”,
a povestit un alt comerciant situat în dreptul localitãþii Coþofenii din Faþã.

Poliþia ºi
autoritãþile... într-o
continuã vacanþã
Din Filiaºi pânã la intrarea în
Craiova sunt peste 10 astfel de
comercianþi de ocazie. Vând
marfã de sezon ºi dacã vreunul
dintre clienþi doreºte i se poate
oferi, contracost evident, þuicã,

vin, viºinatã ºi cãpºunatã. Þinând cont cã în zonã sunt câteva posturi de poliþie (Brãdeºti,
Beharca, Iºalniþa), ne întrebãm
de ce nimeni nu ia mãsuri cu
privire la aceste maºini staþionate dupã bunul plac. Pericolele sunt multe. Ni se tot amintesc cu ocazia diverselor conferinþe de presã sau a informãrilor de tot felul. Mai mult, au
fost înregistrate ºi evenimente
nedorite. S-au fãcut statistici, sau colectat date, cifre ºi cam
atât. Preventiv nu se reuºeºte
nimic. Oare cât de indolent sã
fii, ca organ de poliþie, sã nu
observi cã pe marginea acestui
drum s-au instalat numeroºi comercianþi, culmea, minori de
12-13 ani?! Luaþi atitudine,
domnilor poliþiºti! Nu mai rânjiþi de sub umbra copacilor unde
vã instalaþi confortabil ºi cât mai
dosit pentru a pune în funcþiune aparatul radar! Este cald, resimþim cu toþii, dar oare aceºti
copii cu ce au greºit sã stea câte
12 - 13 ore în stradã? Cine verificã astfel de situaþii? Sau preferaþi sã luaþi taurul de coarne
dupã ce mai moare vreo persoanã? Le propunem domnilor de
la judeþ, dacã cei din localitãþile amintite chiar nu au vreme
pentru asemenea lucruri, sã facã
dumnealor o deplasare pe
aceastã rutã ºi sã aplice mãsuri
preventive. ªi poate ar fi cazul
ca ºi autoritãþile locale sã intervinã, þinând cont cã la mijloc
sunt minori. În cadrul primãriilor funcþioneazã serviciile de
asistenþã socialã. Pãi sã funcþioneze! Chiar nimeni nu i-a vãzut pe aceºti copii?
www.indiscret.ro
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CAO scoate bani
din piatrã seacã
de Departamentul
de Investigaþii
n urmã cu aproape trei ani,
la insistenþele primarului
de la acea vreme, Lia Olguþa Vasilescu, consilierii locali
au decis sã-i scuteascã pe craioveni de taxa pentru apa meteoricã. Totuºi, decizia nu a vizat ºi persoanele juridice, obligate în continuare sã achite
aceastã taxã care ajunge în conturile Companiei de Apã „Oltenia“. Motivarea, pe care o regãsim chiar pe site-ul instituþiei,
este cã „apele pluviale (meteorice) ºi de suprafaþã din intravilanul localitãþilor se evacueazã prin reþeaua publicã de canalizare. Ele constituie o mare
problemã în zonele urbane deoarece sunt mai mult decât niºte simple ape de ºiroire încãrcate cu suspensii... De pe strãzi
ele se încarcã cu reziduuri petroliere ºi de uleiuri, plumb de
la combustibili, particule din
abrazarea cauciucurilor ºi discurilor de frânã ale automobilelor etc. ºi, deci, sunt suficient
de poluate încât sã afecteze reþeaua publicã de canalizare ºi
sã necesite epurare în staþia de
epurare la fel ca celelalte ape
uzate“. Astfel cã, în fiecare lunã,
în funcþie de cantitãþile de precipitaþii înregistrate, CAO adaugã în facturile clienþilor - persoane juridice, dupã aplicarea
unei formule cel puþin discutabile, sumele aferente pentru apa
de ploaie.

Î

Fenomene
inexplicabile în
facturile din iunie
Aºadar, ar fi de aºteptat ca, în
lunile în care nu plouã, sumele

DEZVÃLUIRI

De câþiva ani, Compania de Apã Oltenia s-a
transformat, aproape peste noapte, dintr-o
societate plinã de datorii care privea falimentul
la orizont într-o entitate care genereazã, an
dupã an, profituri la care alte regii din subordinea municipalitãþii nici n-ar îndrãzni sã viseze.
Unii ar putea spune cã actuala conducere a
gãsit metode sã scoatã bani din piatrã seacã. ªi
s-ar gãsi destui care sã le confirme bãnuielile.
Este vorba despre patronii firmelor de pe raza
municipiului obligaþi sã achite cantitãþi importante de apã meteoricã pentru luni în care
cantitãþile de apã înregistate abia dacã umezesc þevile care alcãtuiesc reþeaua publicã de
canalizare a oraºului.
datorate de societãþile comerciale sã fie 0. Ei bine, nu! Pentru cã, deºi apa de ploaie lipseºte
din peisaj, ea rãmâne prezentã
în facturile trimise de CAO. Au
descoperit asta firmele craiovene care, recent, au primit facturile la apã aferente lunii iunie.
„Am avut surpriza neplãcutã sã
constat cã, deºi luna trecutã nu
a plouat deloc, în factura primitã
la firmã mi-au fost facturaþi 47
de mc de apã meteoricã. Este
absolut anormal acest lucru. Sã
fii obligat sã achiþi 130 de lei
pentru apa de ploaie într-o lunã
în care a fost secetã ºi, în Craiova, nu a plouat niciun strop...
Aºa ceva este de neînþeles. Îmi
amintesc cã, atunci când s-a discutat despre eliminarea taxei
pentru apa meteoricã, primarul
de atunci a spus, pe bunã dreptate, cã este anormal ca oamenii sã plãteascã mai mult pentru apa meteoricã decât pentru
apa pe care o consumã de la robinet. Dar în cazul firmelor este
normal? Cã, dacã vã uitaþi în
factura primitã de noi pentru
luna iunie, din 200 de lei, 130
sunt doar pentru apa meteoricã,
iar restul sunt apa potabilã ºi
taxa pentru canal“, s-a plâns

patronul unei societãþi comerciale din Craiova.

Seceta din iunie,
confirmatã de
instituþiile abilitate
Interesant este cã lipsa precipitaþiilor este confirmatã de datele oficiale ale Centrului Meteorologic Regional Oltenia,
instituþia care furnizeazã Companiei de Apã Oltenia cantitãþile de apã cãzute în luna precedentã. Astfel, conform mãsurãtorilor înregistrate de angajaþii
Centrului Meteorologic Regional Oltenia, în luna iunie, în
Craiova, suma precipitaþiilor a
fost de doar 2,2 litri pe metru
pãtrat. Cantitatea este insignifiantã ºi confirmã practic lipsa
ploilor în intervalul 1 - 30 iunie, lipsã a precipitaþiilor ar fi
trebuit sã se regãseascã ºi în facturile emise de CAO pentru luna
iunie. Doar cã acest lucru nu sa întâmplat. Din ce motiv, nu
ºtim deocamdatã. Posibil sã
aibã legãturã cu anumiþi indicatori de performanþã care umplu
anumite buzunare mai ceva ca
apa sistemului de canalizare
dupã o ploaie torenþialã...

Mãsurãtorilor înregistrate la Centrului Meteorologic Regional Oltenia, în iunie, la Craiova
www.indiscret.ro
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Harta precipitaþiilor pentru luna iunie.

aþia particularã din
Lãsând la o parte situ m sã nu ne întrebãm
cu
luna iunie, nu avem
te, totuºi, persoanele
de ce trebuie sã achi apa de ploaie. În
juridice o taxã pentru trebui sã fie sancþiodefinitiv, nimeni nu ar meteorologice. Asta
e
nat pentru fenomenel care, în 2014, atunci
în
mai ales în condiþiile eteoricã a fost scoam
când taxa pentru apa ilor, toatã lumea a
en
sã din facturile craiov a o povarã nedreaptã
er
ufost de acord cã taxa
itorilor. Inclusiv cond
pusã în spinarea locu mãsura, precizând cã
cerea CAO a susþinut ea apei meteorice
încasãrile din facturar enta aproximativ 3%
ez
pentru populaþie repr Solicitãm, aºadar,
ii.
ãþ
din veniturile societ paniei de Apã Oltenia
m
oficial conducerii Co ni a încasat anul
ba
sã ne precizeze câþi
apei meteorice pentru
trecut din facturarea care sunt motivele
persoanele juridice ºi juridice nu pot fi
le
pentru care persoane tei taxe.
es
scutite de la plata ac
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Buican
susþine
cã
a
fost
4
cel mai activ
deputat vâlcean
din mandatul
2016-2020

POLITICÃ

Într-un comunicat remis
mass-mediei marþi, 11 iulie, deputatul PNL Cristian Buican a
afirmat cã în sesiunea parlamentarã a mandatului 2016-2020 a
fost „cel mai activ deputat vâlcean ºi cel mai harnic preºedinte al unei comisii parlamentare
din Camera Deputaþilor”. Buican ºi-a evaluat activitatea din
aceastã sesiune, menþionând cã
în portofoliul sãu se aflã mai
multe propuneri legislative,
amendamente iniþiate, întrebãri,
interpelãri:
„Preºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican, a fost
în prima sesiune parlamentarã
a mandatului 2016-2020, cel
mai activ deputat vâlcean ºi cel
mai harnic preºedinte al unei
comisii parlamentare din Camera Deputaþilor.
În aceasta sesiune parlamentarã, deputatul Cristian Buican a
luat cuvântul de 12 ori de la tribuna Parlamentului, a fost iniþiatorul a 14 propuneri legislative, a depus 9 întrebãri ºi interpelãri, a fost semnatarul unei
moþiuni de cenzurã împotriva
Guvernului ºi a iniþiat o serie de
amendamente la propuneri legislative aflate în dezbatere la diferite comisii. Printre cele mai importante propuneri legislative
semnate de cãtre parlamentarul
liberal vâlcean se numãrã propunerea de alegere în douã tururi
de scrutin a primarilor, neimpozitarea tuturor pensiilor, interzicerea exportului de lemne de foc
în vederea scãderii preþului pentru consumatorii din România
sau pierderea dreptului la venitul minim garantat pentru persoanele apte de muncã ’i care
refuzã un loc de muncã. Întrebãrile ºi interpelãrile depuse de
cãtre deputatul Cristian Buican

au avut ca subiect probleme cu
care se confruntã judeþul Vâlcea.
Astfel, parlamentarul liberal i-a
luat la rost pe miniºtrii PSD în
privinþa autostrãzii Sibiu-Piteºti,
a asfaltãrii DN7D, a modernizãrii drumurilor naþionale din judeþul Vâlcea, a alocãrilor de fonduri pentru localitãþile cu proiecte la Fondul de Mediu sau alocãri de fonduri pentru remedierea efectelor calamitãþilor, dar ºi
solicitãri de introducere a reþelei
de gaze la Budeºti ºi de dotare
cu un aparat RMN a Spitalului
Judeþean Vâlcea. De asemenea,
deputatul Cristian Buican a fost
unul dintre iniþiatorii amendamentului prin care persoanele
din Râmnicu Vâlcea se pot pensiona anticipat cu 2 ani, fãrã penalizare.
În calitatea de preºedinte al
Comisiei pentru administraþie
publicã ºi amenajarea teritoriului din Camera Deputaþilor, parlamentarul Cristian Buican a reuºit sã eficientizeze lucrãrile comisiei. În cadrul ºedinþelor sãptãmânale au fost discutate 163 de
avize ºi rapoarte asupra proiec-

telor de legi ºi propunerilor legislative cu care a fost sesizatã
Comisia pentru administraþie publicã ºi amenajarea teritoriului,
reuºind astfel sã aducã la zi activitatea comisiei. La preluarea
mandatului de preºedinte al Comisiei, deputatul Cristian Buican
a constatat cã existau proiecte de
legi chiar ºi din anul 2010, care
aºteptau sã fie dezbãtute ºi votate. Prin seriozitate, transparenþã,
respectarea strictã a termenelor
procedurale ºi implicare, deputatul Cristian Buican a reuºit sã
aducã la zi activitatea Comisiei
pentru administraþie publicã ºi
amenajarea teritoriului. Acest
mod de lucru a fost evaluat pozitiv inclusiv de forurile de conducere ale Camerei Deputaþilor,
care au apreciat în mod deosebit
transparenþa de care dã dovadã
Comisia pentru administraþie
publicã ºi amenajarea teritoriului, toate ºedinþele fiind publice,
transmise live pe internet, pentru rigurozitatea privind respectarea termenelor ºi procedurilor,
dar ºi pentru activitatea intensã
din fiecare sãptãmânã”. (M.P.)
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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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Primarul Mircia Gutãu
a anunþat cã proiectantul ºi constructorul
zonei centrale a oraºului vor plãti 83.000
de lei pentru fiecare zi
de întârziere.
de Marielena Popa

L

ucrãrile de modernizare a
centrului oraºului Râmnicu Vâlcea nu vor fi încheiate nici pe 15 iulie. Ca urmare,
luni, 10 iulie, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, a anunþat cã nu va mai
prelungi contractul pentru un
nou tremen de finalizare, ci va
aplica penalitãþi de întârziere de
circa 83.000 lei pe zi, ce se vor
rãsfrânge atât asupra constructorului, firma Mitliv din Craiova, cât ºi asupra proiectantului.
„Mai mult ca sigur nu vor termina. Nu se va mai încheia un
nou contract, vor fi nevoiþi sã
munceascã din greu, pentru cã
în fiecare zi de întârziere vor
plãti penalitãþi. Se pare cã de
vinã sunt proiectanþii pentru cã
nu au dat constructorului detaliile de execuþie la timp. Eu nu
am ce face decât sã aplic penalitãþi certe, care, dupã calculele
mele se ridicã la circa 83.000
de lei pe zi. Pentru prima datã
în istorie, ºi cei care proiecteazã trebuie sã plãteascã”, a spus
primarul .

Râmnicu Vâlcea: 5
Penalitãþi record
pentru o lucrare
nefinalizatã

ADMINISTRAÞIE
Mircia Gutãu

Mircia Gutãu a precizat cã lucrãrile sunt într-o fazã avansatã
ºi cã la finalul acestei luni va fi
deschis pasajul subteran pentru
pietoni: ”Lucrãrile sunt într-o
fazã avansatã ºi pânã la sfîrºitul acestei luni vom încheia o
mare parte a exteriorului, cu
excepþia accesului spre parcare. Subsolul este finalizat, lifturile au fost instalate, gãrduþul
care împrejmuie zona a fost
montat, în mare parte lucrãrile
au avansat. De Ziua Imnului
vrem sã dãm drumul pasajului
subteran pietonal. Dacã nu fãceam o reziliere a dirigenþiei de
ºantier în 4 octombrie anul trecut, nici în 2018 nu se încheiau
lucrãrile. Aºa, mãcar avem certitudinea cã în câteva luni zona
centralã modernizatã va fi
gata”.

Un proiect
cu probleme,
inclusiv penale
Proiectul „Reorganizarea ºi
amenajarea spaþiului public
central din Municipiul Râmnicu Vâlcea” a fost conceput pentru finanþare europeanã, cu un
www.indiscret.ro

buget de 65,8 milioane lei inclusiv TVA, contribuþia nerambursabilã alocatã fiind de 64,49
milioane lei. Lucrãrile au început în februarie 2014, cu termen
de finalizare de 20 de luni, deci,
pânã în octombrie 2015.
Însã, din cauza întârzierii
acestor lucrãri, proporþia de cofinanþare s-a inversat, aproape
80% din investiþie fiind suportatã din bugetul local. Investiþia va intra în istoria oraºului ºi
pentru cã l-a trimis la închisoare pe primarul Emilian Frâncu.
Arhitecþii proiectului, Sorin
Dragoº Popescu ºi ªerban Marinescu, l-au acuzat pe fostul
edil cã le-ar fi cerut 10% mitã
din valoarea totalã a acestui proiect. Pe 27 aprilie 2013, Frâncu
a fost reþinut de cãtre Direcþia
Naþionalã Anticorupþie, în urma
unui flagrant, iar în martie 2014
a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru
fapte de corupþie.

Publicitate

De Ziua Imnului
Naþional va fi
deschis pasajul
subteran pietonal
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

ACTUALITATE

Modelul polonez ºi noi

P

rezent la Summitul
”Iniþiativei celor Trei
Mãri”, de la Varºovia,
Donald Trump, preºedintele
SUA, a spus în câteva rânduri
despre polonezi cã sunt un
popor mândru. O spunea, culmea, el însuºi cu mândrie.
Mândria polonezilor nu s-a tradus de-a lungul vremii prin
scorþoºenie naþionalistã, ci prin
rezistenþã ºi patriotism duse
pânã la sacrificiu. E posibil ca
Donald Trump sã viziteze peste un an România. Sunt curios
ce-i vor ºopti la ureche diplomaþii americani în frunte cu
ambasadorul SUA la Bucureºti. În timp ce Polonia aratã
ca o þarã normalã, cu economie sãnãtoasã, cu oameni
mândri ºi cu scaun la cap, România, mândrã ºi ea, dar cu
sonorul dat la minim, pare fãrã
cap ºi fãrã coloanã. În relaþiile
economice dintre cele douã
þãri, s-a strecurat despre România o sintagmã cu potenþial sinucigaº: lipsa de continuitate,
pe lângã lipsa de interes a politicienilor faþã de binele þãrii.
E la mintea cocoºului, dar ºi a
curcanului din State: un popor
tocat nu este un popor întreg.
În postcomunism, la Palatul
Victoria s-au succedat 23 de
guverne, dacã am socotit bine,
23 de prim-miniºtri unul mai
doct decât altul în reforme lãlãite. Cum sã propui un proiect de anvergurã, când nu se
face anul ºi guvernul cade? În
eventualitatea cã proiectul
merge mai departe, deºi opoziþia are grijã sã strâmbe din
nas, aplauzele revin ultimului.

La transporturi, s-au perindat
în 27 de ani de strategii deºarte 26 de miniºtri, între care de
trei ori Traian Bãsescu, cel ce
vorbea din elicopter cã România nu are nevoie de autostrãzi. Între timp, s-a dovedit
cã nu are nevoie nici de cãi
ferate, nici de flotã. Iar românii l-au votat, dacã l-au votat,
pentru douã mandate de preºedinte. O datã, sigur, l-au pus
pe fugã prin referendum. La
justiþie, aceea care primeºte o
loviturã prin revolta magistraþilor DNA, s-au pus ºi înlocuit
nu mai puþin de 25 de miniºtri.
S-a lucrat, nu glumã, dovadã
grãmezile de legi stufoase ºi
de hotãrâri contradictorii, de
la ani grei de puºcãrie la achitare, vezi dosarul dezafilierii
Universitãþii Craiova. Pentru
a fi destupaþi la minte, noi ºi
copiii noºtri, ne-au dãscãlit 23
de miniºtri, care ai culturii ºi
cultelor, care ai culturii, cultelor ºi patrimoniului naþional,
care ai culturii ºi patrimoniului naþional. Sãnãtatea, educaþia, mediul ºi agricultura au
avut ºi ele parte de ciraci pe
sprânceanã. Oamenii se îmbolnãvesc pe capete ºi o cotesc pe capete, înghiþim otrãvuri din faºã, suntem fruntaºi
pe Europa la mortalitatea infantilã. Mândri cum ne ºtim de
bogãþiile care ne înconjoarã
suveran, am cedat, pe comisioane grase, prin cei aleºi, cu
miile, toate formele de relief.
Ne-am trezit cu spoliatori, cu
escroci ºi lichele, cu analfabeþi, nu mai deosebim binele
de rãu, ºi încã dormim pe noi.
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Drumurile din Mischii,
fãcute praf de camioanele
pline cu cereale
Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, face
apel la autoritãþile competente sã ia mãsuri cu
maºinile de mare tonaj care zilnic tranziteazã
ºoseaua Cãlineºti-Gogoºeºti-Vulpeni. Edilul
este supãrat pe firmele care activeazã în zonã
ºi care duc tirurile direct în câmp pentru a fi
încãrcate cu cereale. Astfel, pline ochi, maºinile
în cauzã au distrus drumurile, urmând ca reparaþia sã fie fãcutã cu bani de la bugetul local.
de Octavia Hantea

P

entru a trage un semnal
de alarmã în acest sens,
primarul din Mischii a
venit ºi cu imagini demonstrative, postând câteva zeci de fotografii pe o paginã de socializare. „Aºa aratã drumul jude-

þean Cãlineºti-Gogoºeºti-Vulpeni dupã ce au trecut pe el peste 200 de tiruri de cereale încãrcate la capacitate maximã,
în jur de 50 t. Din dorinþa de a
câºtiga rapid, câteva firme din
zonã încarcã aceste tiruri pânã
la refuz, ºi astfel se distrug drumurile de care ar trebui sã be-

neficieze o întreagã comunitate. Dupã ce acestea îºi fac treaba, drumurile trebuie reparate
din bugetul local. Este astfel incorect sã plãtim din banii comunei ceea ce alþii stricã. Nu
suntem împotriva transporturilor de cereale, dar ºi la noi ar
trebui sã existe reguli stricte ca
în UE, unde tirurile nu au acces pe tarlale, ele staþionând la
capãtul lor, fiind încãrcate prin
transfer în remorci mai uºoare.
Consider cã este necesar sã
protejez drumurile din comunã pentru a putea beneficia toþi
cetãþenii de ele”, considerã edilul comunei Mischii, Gheorghe
Popa.

Primãria Râmnicu Vâlcea reia întâlnirile,
pe cartiere, cu locuitorii oraºului

M

iercuri, 12 iulie, ora
18.00, la Cinematograful ”Geo Saizescu”, are loc prima întâlnire cu
cetãþenii municipiului dintr-o
serie care se va desfãºura pânã
în luna septembrie. La aceastã
ºedinþã sunt aºteptaþi sã participe locuitorii din Estul cartierului Ostroveni - zona cuprinsã între bd. Tineretului ºi str.
Nicolae Iorga, Ostroveni-sat ºi
de pe celelalte strãzi adiacente. Alãturi de primarul Mircia
Gutãu, vor fi viceprimarii mu-

nicipiului, administratorul public, reprezentanþi ai Serviciului Public Administrare, Întreþinere Strãzi - SPAIS, ai SC
Pieþe Prest SA, ai furnizorilor
de utilitãþi (Apavil ºi CET Govora), ai Direcþiei de protecþie
socialã, ai Poliþiei Locale, precum ºi agenþi ai poliþiei de proximitate. Cu aceastã ocazie,
administraþia municipalã va
prezenta proiectele pe care le
are în vedere pentru zona respectivã, iar locuitorii de aici îºi
vor putea spune problemele ºi

propunerile pe care le au. Urmãtoarele douã întâlniri vor
avea loc miercuri, 19 iulie, ora
18.00, tot la Cinematograful
”Geo Saizescu” - vizatã fiind
zona de la Vest de bd. Tineretului din cartierul Ostroveni , ºi miercuri, 26 iulie, ora
18.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu, unde sunt aºteptaþi
locuitorii din zona centralã,
din cartierul Traian ºi din blocurile din Calea lui Traian
Sud.
(D.I.)
www.indiscret.ro

PSD Vâlcea îi premiazã pe elevii
de nota 10 ºi pe olimpici

C

laureat, dar ºi pe cei care au luat
nota 10 la examenul de Evaluare Naþionalã/Capacitate 2017.
De asemenea, vom avea premii
ºi pentru olimpicii vâlceni, în
semn de preþuire pentru rezultatele deosebite obþinute la
olimpiade”, a precizat Constantin Rãdulescu.
Potrivit liderului PSD Vâlcea,
copiii vor fi invitaþi sã viziteze
Parlamentul României, Muzeul
Naþional de Istorie Naturalã
„Grigore Antipa”, Grãdina
Botanicã “Dimitrie Brândzã”
din Bucureºti, iar în afarã de

onstantin Rãdulescu,
preºedintele Organizaþiei Vâlcea a Partidului
Social Democrat (PSD), a anunþat cã aceastã filialã îi va rãsplãti
pe toþi tinerii care au obþinut
nota 10 la Bacalaureat, la examenul de Evaluare Naþionalã/
Capacitate 2017, precum ºi pe
olimpici. „Este un proiect foarte drag mie, pe care l-am început alãturi de colegii mei din
PSD Vâlcea, iar anul acesta
vom pãstra tradiþia. Vom premia
pe toþi tinerii care au obþinut
nota 10 la examenul de Baca-
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aceastã excursie vor mai primi
ºi daruri. ”Este o acþiune în care
se vor implica alãturi de mine
parlamentarii vâlceni PSD, Organizaþia Judeþeanã ºi Organizaþia Municipalã a Femeilor
Social Democrate ºi, pe aceastã cale, vreau sã le mulþumesc
anticipat pentru gestul pe care
urmeazã sã-l facem împreunã
pentru tinerii noºtri vâlceni merituoºi”, a menþionat Constantin Rãdulescu (foto).
(M.P.)

Până la tiche
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PMC la munte ºi la mare

Funcþionarii municipalitãþii au parte în acest
an de cursuri de formare ºi perfecþionare
profesionalã plãtite din bugetul instituþiei.
Aproximativ o treime din efectivul de angajaþi
ai Primãriei Craiova vor participa la sesiuni
de pregãtire în domenii diverse, în funcþie de
aria de activitate ºi de interes a funcþionarilor
municipali. Cursurile au o duratã de câte o
sãptãmânã fiecare, iar vestea cea mai bunã
pentru bugetarii primãriei este cã aceºtia vor
putea sã îmbine utilul cu plãcutul, trainingurile fiind programate sã aibã loc la munte sau
la mare, în regim hotelier de trei stele pânã la
sfârºitul acestui an.
de Nicuºor Fota

E

dilii craioveni tocmai
ce-au dat drumul la
procedura de achiziþie
publicã pentru a contracta
”Servicii de formare profesionalã destinate salariailor din
cadrul Primãriei municipiului Craiova”, anunþul municipal fiind postat în SEAP în
data de 10 iulie. Municipalitatea a optat în acest caz pentru o procedurã proprie, în
regim de vitezã, deschiderea
ofertelor fiind programatã
pentru data de 18 iulie. Graba e oarecum justificatã, dacã
funcþionarii primãriei vor sã
prindã ºi o reprizã de training
la malul mãrii, cursurile urmând a fi organizate, potrivit caietului de sarcini, în perioada 1 august – 17 decembrie 2017. Procesul educativ
la care se înhamã angajaþii
municipalitãþii va costa ceva
mai mult de 400.000 de lei,
dupã estimarea fãcutã de edili
în anunþul postat în SEAP.
www.indiscret.ro

La cursurile de formare ºi
perfecþionare profesionalã sunt
aºteptaþi sã participe în acest an
158 de funcþionari din aparatul
Primãriei Craiova, cam o treime din totalul angajaþilor, aceºtia urmând sã fie instruiþi în diverse domenii de la tehnicã legislativã, management ºi gestionarea fondurilor europene, la
cunoºtinþe IT, dezvoltare personalã ºi comunicare interinstituþionalã. Cursurile de opt zile
includ cazarea pe 7 nopþi, în
camere duble, la hoteluri de
minimum trei stele, potrivit
caietului de sarcini, trei mese pe
zi, plus douã pauze de cafea pe
fiecare zi din perioada derulãrii
cursurilor. Firma care îºi va adjudeca în aceastã lunã contractul
cu Primãria Craiova va trebui sã
asigure personal specializat ºi
certificat pentru formare profesionalã, precum ºi recuzita necesarã derulãrii cursurilor (video-proiectoare, laptopuri etc.)
în sãli de curs aflate la maximum 500 de metri de hotelul în
care sunt cazaþi funcþionarii pri-

mãriei craiovene, urmând sã le
punã la dispoziþie, la final, ºi
diplome recunoscute de autoritãþile naþionale, dupã cum se
precizeazã în caietul de sarcini
întocmit de edili. Documentul
mai precizezã cã sesiunile de
formare profesionalã sunt limitate la maximum opt ore zilnic.

Constanþa, Prahova
ºi Braºov, destinaþii
de studiu pentru
funcþionarii
primãriei
Mai-marii primãriei s-au asigurat cã angajaþii din aparatul
propriu ajung în locuri propice
studiului, precizând în documentaþie cã ofertele care vor fi
depuse vor viza cursuri organizate în trei judeþe anume, de

altfel cunoscute ca destinaþii
tradiþionale de formare profesionalã pentru bugetari. „Contractul de achiziþie publicã
având ca obiect ”Servicii de
formare profesionalã destinate
salariaþilor din cadrul Primãriei
municipiului Craiova” constã
în organizarea de cursuri de formare profesionalã ºi asigurarea
serviciilor de cazare 7 nopþi ºi
masã în locaþii puse la dispoziþie de prestator în judeþele Constanþa, Braºov ºi Prahova, pentru 158 de salariaþi din cadrul
autoritãþii contractante, 8 zile,
conform caietului de sarcini nr.
85737/28.06.2017. Valoarea
estimatã a contractului de achiziþie publicã este de 417.120
lei, calculatã astfel: - curs de
formare profesionalã: 158 persoane x 850 lei/pers.=134.300
lei (0%TVA) - servicii hotelie-

re (cazare + masã 7 nopþi):
158 persoane x 1.790 lei/
pers.=
282.820
lei
(9%TVA). Valoarea estimatã fãrã TVA: 417.120 lei.
Conform cerinþelor caietului
de sarcini nr. 85737/
28.06.2017 ºi Fiºei de date a
achiziþiei, postate pe site-ul:
www.primariacraiova.ro/
Sectiunea Informatii Publice/Achizitii publice/Achizitii publice-2017, se va încheia un contract de achiziþie
publicã de servicii cu durata
de la data încheierii acestuia
ºi pânã la 17.12.2017”, se
aratã în anunþul de participare întocmit de reprezentanþii
municipalitãþii. Criteriul de
departajare a ofertelor este,
potrivit documentaþiei municipale, preþul cel mai scãzut.

12 - 18 iulie 2017

8

ACTUALITATE

A

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

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Parteneriatul public privat în România,
un nou început

C

Târgul AGRO OLTENIA

12 - 18 iulie 2017

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 des-

fãºura 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.

Publicitate

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

red cu tãrie cã o nouã
lege a parteneriatului
public - privat în România este necesarã. Sper sã
avem o astfel de lege pe masa
dezbaterii chiar la începutul
sesiunii parlamentare, în septembrie. Voi vota fãrã rezerve
o astfel de lege, dacã ea va
reuºi sã corecteze neajunsurile vechii legi 178 / 2010. ªi voi
fi atent ca acestea sã fie corectate.
Conceptul de parteneriat
public - privat reprezintã o formã de colaborare, de cooperare între o autoritate publicã ºi
sectorul privat, respectiv organizaþii neguvernamentale, asociaþii ale oamenilor de afaceri,
companii, pentru realizarea
unui proiect care genereazã
efecte pozitive pe piaþa forþei
de muncã ºi în dezvoltarea localã (transporturi, mediu, infrastructuri publice etc.). Ei
bine, tocmai acele prevederi
care sã producã aceste efecte
pozitive trebuie bine precizate
în noua lege.
Noua lege va trebui sã diversifice categoriile de parteneriat
public - privat acceptate, adãugând parteneriatului contractual pe cel instituþional. De
asemenea, aceastã nouã lege
va trebui sã detalieze drepturile reale pe care le au pãrþile în
cadrul contractului, sã clarifice regimul juridic al bunurilor
ºi sã includã garanþii explicite
atât pentru protejarea interesului comun / public, cât ºi a investiþiei realizate de partenerul
privat.
Legea trebuie sã construiascã în primul rând încredere ºi
predictibilitate dacã vrem ca
investiþiile private (pe care
mizãm prioritar, mai ales la
început pentru a mai despovãra bugetul statului) sã vinã
masiv cãtre astfel de proiecte.
În acest sens, legea trebuie sã
precizeze fãrã dubii cã venitu-

rile din realizarea proiectului,
deci veniturile din care partenerul privat îºi va recupera investiþia ºi va obþine profit, vor
fi asigurate prin plãþi efectuate de cãtre partenerul public.
Noua Lege PPP va trebui, de
asemenea, sã consacre principiul echilibrului financiar ºi sã
dea posibilitatea adaptãrii contractului în ºi la situaþii neprevãzute generatoare de efecte
financiare negative pentru
obligaþiile parteneriatului privat. Acestea sunt bune practici
în materie peste tot în lume ºi,
dacã ne dorim ca acest parteneriat sã reuºeascã, atunci va
trebui sã le internalizãm ºi noi.
Analiza suportabilitãþii proiectului, eficienþa economicã
ºi bancabilitatea acestuia, procedurile privind distribuirea
echitabilã a riscurilor între parteneri, definirea modalitãþii de
raportare la datoria publicã,
reglementarea posibilitãþii partenerului public de a semna
contracte directe cu creditorii
proiectului, definirea garanþiilor contractuale - toate acestea trebuie bine statuate în
noua lege. ªi multe alte aspecte asupra cãrora nu mã opresc
aici, rostul acestui text fiind
acela de a atrage atenþia asupra unei prioritãþi în materie de
bunã guvernare.
Parteneriatul public - privat
în diferitele sale forme existente de-a lungul istoriei, începând chiar cu antichitatea, a
adus beneficii oamenilor ºi comunitãþilor atât în intervale de
stabilitate, cât ºi în perioade de
crizã economicã.
Cred cã o corectã instituþionalizare a sa în societatea româneascã de astãzi nu poate fi
decât de bun augur într-o lume
economicã atât de ”ciclicã”,
adicã atât de plinã de neprevãzut.
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Industriaºul Vuza 9
candideazã cu arsenal
greu pentru Oltchim

ACTUALITATE

ma de la Oneºti, va crea
Compania Românã de Chimie. Aceasta va fi o platformã integratã de producþie în
industria chimicã, ce va deservi pieþele regionale ºi internaþionale.

Preþul de pornire
a vânzãrii
este de
307 milioane euro

Nouã oferte angajante au fost depuse
pentru pachetele de
active ale Combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea aflat în
insolvenþã, potrivit
unui anunþ al Bursei
de Valori Bucureºti.

În urma modificãrii planului de reorganizare, Oltchim
scoate la vânzare nouã active a cãror valoare de piaþã
este de 293 de milioane de
euro: uzinele clor-alkali;
uzina oxo-alcooli; uzinele
propilen-oxid ºi polioli, servicii site; vagoane cale feratã; procesare PVC; uzina petrochimicã; VCM/PVC
Râmnicu Vâlcea; uzina petrochimicã Bradu - Piteºti;
uzina anhidridã ftalicã Râmnicu Vâlcea. Preþul de pornire a vânzãrii este de 307
milioane euro.
Oltchim este singurul producãtor din Europa Centralã
de sodã causticã lichidã ºi
singurul producãtor din România de clor ºi polieter polioli. Societatea a intrat în insolvenþã în 2013, iar consorþiul format din Rominsolv ºi
BDO Busines Restructuring
a fost numit administrator
judiciar.

de Marielena Popa

P

rintre ofertanþi se aflã
Chimcomplex Borzeºti, membrã a grupului Serviciile Comerciale
Române (SCR), coordonat de
industriaºul ªtefan Vuza.
Chimcomplex este sprijinit la
aceastã licitaþie de holdingul
american Tricon Energy, cu
afaceri de 6 miliarde de dolari, ca partener comercial, de
douã fonduri de investiþii ºi
de cinci bãnci europene.
Tricon este un vechi partener de afaceri al Oltchim, prin
aceastã companie, combinatul din Râmnicu Vâlcea livrând leºie în Turcia ºi Grecia timp de mai mulþi ani.
Chimcomplex a anunþat cã
prin integrarea activelor viabile de la Oltchim cu unitãþile de producþie de pe platfor-

Situaþia centralizatã a lucrãrilor efectuate de SC Apavil SA
în municipiul Rm. Vâlcea, în perioada 1– 6 iulie 2017
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în sãptãmâna 1 - 6 iulie 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: ªtirbei Vodã,
Cerna, T. Vladimirescu, Str.
Vodã;
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 8 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile: Tudor Vladimirescu, Cerwww.indiscret.ro

na nr. 14, Izlazului nr. 29, ªtirbei Vodã nr.135 ºi 72, Arinilor,
Danil Ionescu ºi Avram Iancu
nr. 17;
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Vlãdeºti, Morilor, Arinilor, Goranu, staþia de pompare Budeºti, Dem Rãdulescu
ºi Râureni, Fedeleºoiu ºi Dãeºti.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere la urmãtoarele blocuri ºi strãzi: Ostroveni
I, II, II, III, IV; Zona Nord. Sau verificat ºi curãþit guri de

scurgere pe strãzile General
Magheru, N. Bãlcescu, N. Titulescu, Remus Bellu, Dacia, Luceafãrului, M. Eminescu, Morilor, Calea lui Traian;
- s-a refãcut cãminul de canalizare menajerã pe str. Dacia;
- s-a executat racord de canalizare ºi refãcut suprafaþa carosabilã pe str. Râureni - Badcom;
- 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
înlocuit reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de

construire a reþelei de canalizare menajerã între strãzile Baza
de Agrement – str. Ostroveni ºi
b-dul Dem Rãdulescu;
- s-au început lucrãrile de prelungire a reþelei de canalizare
menajerã pe strada Ciocãneºtilor;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile Bl A69,
Sc A; Bl A17/I; Bl. C10 ; Bl A13Sc B si C; Bl A41/I; Bl B14; Bl
C21; Bl A27/II; Bl.A27III;
Bl.A64; Bl. A62, Baza de Agrement Ostroveni, Ostroveni PT1);
- Nord (str. Rapsodiei, Bl D1-

3, Grãdiniþa nr. 2);
- Sud (Calea lui Traian Sud
nr.194, M. Basarab, Bl 118, sc.
A,B);
- precum ºi pe strãzile: Dealul Malului nr. 68, Apusului, nr.
27C, Calea lui Traian intersecþie cu str. Timiº, M. Temelie,
Dacia Pasaj, Depozitelor, E.Constantinescu nr.13A, Bujorenci nr. 6A, Râureni, Prudului,
aleea Olãneºti Bl. 12, str. Carol
I, str. Someº.
56 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 46 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 12
documentaþii tehnice.
12 - 18 iulie 2017
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Locuri de muncã
în Germania

ECONOMIE

Euro a rãmas
cu gândul la 4,6 lei
edinþele în care tranzacþiile pe raportul euro/leu
se realizau într-un culoar de 0,5 – 1 ban au devenit
tot mai rare în ultima perioadã, în condiþiile în care piaþa a
fost miºcatã, mai ales de crizele politice (guvernamentale)
dâmboviþene sau de încercãrile de modificare a mediului fiscal local.
Taxa de solidaritate ºi impozitul pe cifra de afaceri au înrãutãþit, în perioada analizatã,
percepþia pieþei în privinþa perspectivelor economice ale României. Analiºtii de la Unicredt
Bank chiar au plusat ºi anticipeazã o creºtere a euro la 5 lei.
Astfel, cursul euro a crescut
de la 4,5788, la debutul intervalului, la 4,5870 lei. Se evidenþiazã faptul cã în ultima
parte a perioadei euro a testat
constant depãºirea pragului de
4,59 lei, pe fondul unei uºoare
creºteri a aversiunii faþã de risc
la nivel regional.
Marcãrile de profit, la care
au recurs speculatorii care mizau pe o creºtere peste 4,6 lei,
ºi creºterea cererii de titluri de
stat româneºti din partea fondurilor strãine au permis leului sã recupereze din terenul
pierdut, media coborând la
4,5684 lei. Tranzacþiile din ultima ºedinþã s-au realizat între
4,567 ºi 4,576 lei.
În lipsa unor clarificãri ale
politicilor fiscale, în condiþiile
în care PSD-ALDE cautã noi
taxe prin care sã poatã îndeplini promisiunile din campania electoralã a toamnei trecute, dar ºi a unei creºteri economice care se bazeazã în cea mai
mare parte pe consum ºi nu pe
producþie, poziþia leului este

ª

una fragilã, prin majorarea
dezechilibrului dintre import
ºi export, creând presiune asupra cursului care ar putea atinge noi maxime istorice. Ultimul, 4,6481 lei, a fost atins în
3 august 2012.
Cursul dolarului american a
crescut de la 4,0361 la 4,0512,
dar a încheiat perioada la
4,0107 lei, într-o ºedinþã în
care cotaþiile au fluctuat între
4,002 ºi 4,026 lei.
Moneda elveþianã s-a menþinut pe o pantã descendentã.
Ea s-a depreciat pe pieþele internaþionale de la 1,092 la 1,10
franci/euro, iar media a coborât de la 4,1858 la 4,1540 lei.
Perechea euro/dolar a avut
evoluþie stabilã, ea tranzacþionându-se pe pieþele internaþionale între 1,1313 ºi 1,1440
dolari.
Dolarul ar fi trebuit sã recupereze din terenul pierdut,
dupã anunþul fãcut de Departamentul american al Muncii,
conform cãruia luna trecutã au
fost create 222.000 noi locuri
de muncã, iar rata ºomajului a
scãzut la 4,4%, minimul ultimilor 16 ani, însã creºterea
modestã a salariului orar a îngrijorat investitorii.
Însã nu trebuie uitat faptul
cã preºedintele Trump ºi consilierii sãi au repetat la începutul anului cã dolarul, care
coborâse la 1,04 faþã de euro
ºi se vorbea despre atingerea
paritãþii, este supraapreciat.
Dupã aceste afirmaþii, dolarul
a avut cel mai slab trimestru
din ultimii ani faþã de un coº
al principalelor valute.

Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj
dispune, prin intermediul Reþelei EURES,
de 16 posturi pentru
lucrãtori calificaþi,
trebuind ca doljenii
interesaþi sã îºi doreascã sã desfãºoare
o activitate sezonierã
în Germania. Locurile
de muncã sunt pentru
ospãtari, bucãtari,
coordonatori evenimente, recepþioneri ºi
lãcãtuºi.
de Octavia Hantea

P

otrivit reprezentanþilor
AJOFM Dolj, cele 16
posturi sunt oferite de
Hotel Marriott Frankfurt ºi de
cãtre alþi angajatori germani, reprezentaþi de Agenþia Federalã
de Muncã-Serviciile de Plasare
Internaþionalã Saxonia. Selecþia
va avea loc la Braºov, în luna
septembrie a acestui an. „Pentru ocuparea posturilor vacante, trebuie îndeplinite urmãtoa-

rele condiþii: pentru posturile de
ospãtar: calificare profesionalã
ºi experienþã în domeniu, precum ºi cunoºtinþe bune/foarte
bune de limbã germanã ºi englezã (nivel B1/B2); pentru
posturile de recepþioner: calificare profesionalã ºi/sau experienþã în domeniu, abilitãþi de utilizare a programului de rezervare Opera ºi cunoºtinþe foarte
bune de limbã germanã ºi englezã (nivel C1/C2); pentru
posturile de bucãtar/commis de
cuisine: calificare profesionalã
ºi experienþã în domeniu, precum ºi cunoºtinþe foarte bune de
limbã germanã (nivel B2) sau
de limbã englezã (nivel C1/C2);
pentru postul de coordonator
evenimente: studii universitare
în domeniul turismului ºi experienþã în organizarea de evenimente, abilitãþi de contabilitate
ºi de utilizare a programului
Opera Sales & Catering, precum ºi cunoºtinþe foarte bune de
limbã germanã ºi englezã (scris,
vorbit - nivel B2/C1); pentru
postul de lãcãtuº: calificare profesionalã ºi experienþã în domeniu, autorizaþie de sudurã ºi cunoºtinþe bune/foarte bune de

limbã germanã ºi englezã (nivel B1/B2)”, a explicat Alina
Ghercioiu, purtãtor de cuvânt al
AJOFM Dolj.

Salarii de peste
2.500 de euro/lunã
Contractele de muncã pot fi
pe duratã determinatã, de 12
luni, cu posibilitate de prelungire sau pot fi permanente. Salariul oferit este de 1.800 –
2.250 euro brut/lunã, pentru
posturile de ospãtar, 1.850 –
2.095 euro brut/lunã, pentru
posturile de bucãtar/commis de
cuisine, 2.095 euro brut/lunã
pentru posturile de recepþioner,
2.000 – 2.500 euro brut/lunã
pentru postul de coordonator
evenimente ºi 2.513 euro brut/
lunã pentru postul de lãcãtuº.
Angajatorii pot asigura cazarea
gratuit/contracost sau oferã
sprijin în vederea gãsirii unei
locuinþe. Persoanele cu domiciliul în judeþul Dolj, care corespund cerinþelor posturilor oferite, trebuie sã se adreseze consilierului EURES din cadrul
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj.

Analiza cuprinde
perioada 4 – 10 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.
12 - 18 iulie 2017
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„Fun in Summer“ reuneºte opt teme de activitãþi care
se vor desfãºura în lunile iulie ºi august la Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, dar ºi la Muzeul de Artã din Craiova ºi
Muzeul Olteniei. Activitãþile se adreseazã copiilor de la
“Centrul Social pentru Copii
Aripi de luminã”, respectiv
“Centrul Social multifuncþional pentru copii Best Life”,
ambele entitãþi funcþionând
sub Arhiepiscopia Craiovei.
Prima sãptãmânã a proiectului (3-7 iulie) a fost consacratã temei Istoria costumului – evoluþie ºi specificitate. Alãturi de vizionarea de
film de la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, acþiune prin care s-a
vizat antrenarea copiilor în
direcþia unei dezbateri pe
marginea mijloacelor de redare ºi exprimare, a costumelor ºi vestimentaþiei actorilor,
pentru sãptãmâna în curs sau mai desfãºurat activitãþi
de vizitare a colecþiei de costume populare, Muzeul Olteniei, respectiv informãri
despre vestimentaþia specificã sfârºitului de secol XIX ºi
începutului de secol XX,
Muzeul de Artã din Craiova.
„Proiectul de faþã s-a nãscut
din preocuparea noastrã pentru educaþia continuã ºi gratuitã a copiilor. Fun in Summer este, aºa cum sugereazã
ºi titlul, despre distracþie ºi
voie bunã, dar ºi despre învãþare ºi cunoaºtere. Demarãm, alãturi de partenerii

„Fun in Summer“ 11
la Biblioteca Aman
CULTURÃ

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin American Corner/Mediatecã, a
organizat joi, 6 iulie, ºi vineri, 7 iulie, vizionarea
filmului artistic “Mihail, câine de circ”. Filmul
este o adaptare a romanului omonim semnat de
scriitorul englez Jack London ºi urmãreºte
aventurile soþilor Kenan lansaþi într-o amplã
acþiune de recuperare a câinelui Mihail, care,
plictisindu-se de traiul molcom de acasã, se
avântã într-un vârtej de experienþe inedite.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Fun in Summer”, un program de îndrumare
ºi informare a copiilor din centrele sociale din
Craiova, care se va desfãºura pe parcursul
vacanþei de varã a anului 2017.

cu colegii noºtri de la Muzeul
de Artã ºi Muzeul Olteniei, vom
desfãºura nu mai puþin de opt
teme pe subiecte precum: istoria, mediul, educaþia civicã,
ºtiinþa ºi viaþa sãnãtoasã”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
Proiectul „Fun in Summer“
este desfãºurat în baza unui

parteneriat încheiat între Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Centrul social pentru Copii
“Aripi de luminã”, Centrul
social multifuncþional pentru
copii “Best Life”, Muzeul de
Artã din Craiova ºi Muzeul
Olteniei din Craiova. Scopul
proiectului constã în organizarea de ateliere ºi activitãþi
instructive ºi educative. Perioada de implementare a
proiectului este 3 iulie – 31
august.

noºtri culturali, un nou proiect
educativ pe care îl dedicãm copiilor. În cazul de faþã, ne vom
adresa exclusiv copiilor de la
centrele sociale aflate în administrarea Arhiepiscopiei Craiovei. Tot pentru ei, pentru copiii
talentaþi de la centrele Best Life
ºi Aripi de luminã, am organizat, încã din toamna anului trecut, o serie de lecturi publice pe
care l-a desfãºurat cu multã pasiune colega noastrã, doamna
Carmen Ticã. Prin acest proiect,
ne-am gândit sã le propunem
celor mici cât mai multe teme
interactive pe parcursul perioadei de varã ºi, pentru cã am reuºit sã ne coordonãm cu succes

Vâlcea: ªcoalã Postlicealã la Seminarul Teologic
ncepând cu anul ºcolar
2017-2018, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” organizeazã ºi cursuri postliceale cu specializãrile asistent medical generalist ºi asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare.
ªcoala Postlicealã „SfântulEfrem cel Nou” are avizul
ARACIP, iar locurile sunt la
buget.
Seminarul Teologic Ortodox
din Râmnicu Vâlcea pregãteºte
elevi atât pentru slujirea preoþeascã, cât ºi pentru slujirea semenilor lor.
Întrucât activitatea filantropicã ºi de caritate a Bisericii Ortodoxe Române a implicat dintotdeauna ºi o laturã medicalã,
în anul ºcolar 2017-2018 în cadrul Seminarului vor funcþiona
urmãtoarele calificãri profesionale:

Î
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- asistent medical generalist
(AMG) - 28 locuri (cursuri
dupã-amiaza);
- asistent medical balneofiziokinetoterapie ºi recuperare (BFKT) - 28 locuri (cursuri
dupã-amiaza);
TOATE LOCURILE DISPONIBILE SUNT LA BUGET

ADMITEREA ÎN ANUL
ªCOLAR 2017-2018
Înscrierea candidaþilor: 17 - 21
iulie, 21 august - 4 septembrie;
Susþinerea probei scrise ºi afiºarea rezultatelor: 5 septembrie;
Dosarul pentru înscriere va
cuprinde:

- cerere de înscriere;
- copie legalizatã dupã Diploma de Bacalaureat sau adeverinþã de absolvire a liceului (pentru
absolvenþii promoþiei 2017) însoþite de foaia matricolã;
- copie dupã buletin sau cartea de identitate;
- copie dupã certificatul de

naºtere;
- copie dupã certificatul de
cãsãtorie în cazul schimbãrii
numelui;
- adeverinþã medicalã;
- formular de înscriere (se
completeazã la depunerea dosarului);
- binecuvântare de la Arhiepiscopia Râmnicului.
Examenul de admitere constã
într-un test grilã cu 30 de itemi,
cu o singurã variantã corectã de
rãspuns.
Bibliografie pentru examenul de admitere:
- Manual Biologie clasa a XIa, editura Corint, autori: Cezar
Th. Niculescu, Radu Carmaciu,
Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Carmen Salavastru, an
2007;
- Manual Biologie clasa a XIa, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, autori: Elena Huþanu
Crocnan, Irina Huþanu, an 2006.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
12 - 18 iulie 2017

Înscrierile la facultate,
în plinã desfãºurare
Tinerii din judeþul Dolj care au promovat examenul de Bacalaureat au trecut la etapa înscrierilor la facultate. Oferta educaþionalã a Universitãþii din Craiova nu este deloc una sãracã,
cele mai multe facultãþi mergând pe varianta
concursului de dosare.
de Octavia Hantea
nscrierile la facultate au
luat startul în data de 10
iulie a.c., când o parte dintre facultãþi au demarat „recrutarea” viitorilor studenþi. Sunt
ºi facultãþi însã care primesc
dosarele începând de azi. În
total, la Universitatea din Craiova sunt 2.864 locuri la licenþã-buget (din care 33 de locuri
sunt destinate candidaþilor de
etnie rromã) ºi 1.650 locuribuget la master (din care 14
sunt destinate candidaþilor de
etnie rromã). De asemenea, tinerii care vor sã devinã studenþi mai au la dispoziþie ºi
2.917 locuri la taxã. În prezent,

Î

pentru perioada 2017-2010,
Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 55
domenii de licenþã, iar la nivel
de master sunt disponibile 42
de domenii.

Centru de înscrieri
în Slatina
Pentru a veni în sprijinul candidaþilor, reprezentanþii Universitãþii craiovene s-au deplasat
ºi anul acesta la Slatina. Aici
funcþioneazã un centru special
de înscrieri pentru elevii din judeþul Olt, activitatea derulânduse la sediul Colegiului Naþional
„Radu Greceanu” din Slatina, în
perioada 10-14 iulie a.c.

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

Publicitate

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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Cãlimãneºti: 13
Tabãrã Naþionalã
de Teatru, 17-27 iulie
CULTURÃ

n perioada 17-27 iulie, Primãria oraºului Cãlimãneºti
organizeazã în colaborare
cu Uniunea Artiºtilor Plastici,
filiala Vâlcea, Tabãra de Arte
Vizuale ”Vlaicu Ionescu”, ed. a
XI-a, ºi în colaborare cu Fundaþia Act.or.Art, Bucureºti, Tabãra Naþionalã de Teatru ”Florin Zamfirescu”, ed. a IX-a, manifestãri culturale menite a promova excelenþa în educaþie ºi
potenþialul cultural al oraºului
Cãlimãneºti.
Festivitatea de deschidere oficialã a acestora va avea loc
marþi, 18 iulie 2017, ora 18:00,
pe terasa Hotelului Central din
Cãlimãneºti, în cadrul cãreia
vor putea fi admirate creaþii artistice realizate în cele zece ediþii anterioare ale taberei de picturã. Tabãra de Arte Vizuale
”Vlaicu Ionescu”, eveniment
iniþiat în anul 2007, a devenit
o tradiþie ºi o emblemã pentru
activitatea cultural- artisticã a
oraºului, în cadrul cãruia se organizeazã ateliere de creaþie în
domeniul artelor vizuale, expoziþii personale ºi de grup cu lucrãrile artiºtilor participanþi.
Proiectul încurajeazã dialogul

Î

Expoziþia temporarã
Din lumea moluºtelor
M
uzeul Olteniei, Secþia
de ºtiinþele naturii,
verniseazã miercuri,
12 iulie 2017, ora 11:00, la sediul Secþiei de ºtiinþele naturii,
din str. Popa ªapcã nr. 8, expoziþia temporarã „Din lumea moluºtelor”, realizatã de muzeograf dr. Olivia Cioboiu.
Expoziþia are un caracter sistematic, ecologic ºi biogeografic, fiind structuratã pe urmãtoarele secþiuni: aspecte vizând sistematica ºi biologia moluºtelor,
rãspândirea zoogeograficã a
moluºtelor marine, diversitatea
moluºtelor ºi mediul lor de viaþã (gasteropode – terestre, dulcicole, marine bivalve – dulcicole, marine, cefalopode), curiozitãþi despre moluºtele existente în mãrile ºi oceanele globului.
Într-un cadru expoziþional
generos, sunt prezentate peste
140 de specii, edificatoare fiind
moluºtele marine prin formele
ciudate ale cochiliilor, fragilitatea ºi coloritul lor: specii de cipreide numite ºi melci de porþelan, specii de Strombus, Charonia, Cassis, Lambis, folosite
în industria sidefului, specii de
Murex – melci de purpurã sau
o scoicã giganticã Tridacna
squamosa, rãspândite în regiunea Indo-Pacificã, Oceanul
Atlantic, Marea Mediteranã,
Marea Nordului. Cefalopodele,
cele mai evoluate moluºte, prezente în toate mãrile globului,
cu excepþia Mãrii Negre, sunt
reprezentate de sepie (Sepia officinalis), sepiolã (Sepiola ronwww.indiscret.ro

deleti), caracatiþã (Octopus vulgaris), calmar (Loligo vulgaris),
nautil (Nautilus pompilus).
În acest context, pentru pasionaþii lumii acvatice, menþionãm cã patrimoniul Secþiei de
’tiinþele naturii a Muzeului Olteniei deþine, pe lângã colecþii
de paleontologie, mineralogie,
botanicã, vertebrate, entomologie, ºi o frumoasã colecþie de
moluºte autohtone ºi exotice.
Constituitã pe parcursul mai
multor decenii, aceasta cuprinde peste 27.000 exemplare (bivalve, gasteropode, cefalopode)
aparþinând la 5.500 specii provenite din achiziþii (colecþia Al.
V. Grossu), donaþii ale unor
mari naturaliºti români: I. P. Licherdopol, A. Vincenz, Dinu
Alexandrescu, Aurelian Popescu Gorj, Mircea Popescu, Alexandrina Negrea, dar ºi colectãrilor rezultate în urma activitãþii de cercetare a specialiºtilor muzeului în diverse zone
biogeografice din þarã ºi în special din Oltenia.
Fãrã îndoialã, expoziþia se
constituie într-o acþiune cultural-educativã pentru toate categoriile de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cãrora încercãm sã le trezim interesul pentru cunoaºterea patrimoniului
muzeal.
„Din lumea moluºtelor“ se
doreºte o invitaþie la cunoaºterea biodiversitãþii, la descoperirea frumuseþii ºi diversitãþii
cochiliilor de melci ºi scoici din
apele dulci ºi sãrate ale globului, dar ºi de pe uscat.

intercultural, mobilitatea artiºtilor, contribuind la educarea
gustului publicului, la intensificarea legãturilor între artiºti ºi
la punerea în valoare a profesiilor artistice.
Tabãra de anul acesta va
reuni, sub coordonarea d-lui
Gheorghe Dican - preºedinte
UAP Filiala Vâlcea, 10 personalitãþi artistice din România:
Luiza Barcan - critic de artã,
Angela Tomazelli, Viorel Cosor, Vasile Fuiorea, Valentin
Boboc, Rodica Lomnãºan,
Georgiana Poenaru, Dalia Bialcovski, Claudiu Schiteanu, Cãtãlin Podoleanu – ale cãror creaþii atistice realizate pe parcursul taberei le veþi putea admira
în cadrul expoziþiei finale, care
va avea loc miercuri, 26 iulie
2017, ora 18:00, la Centrul de
Informare Turisticã din Cãciulata.
Tabãra Naþionalã de Teatru
”Florin Zamfirescu” de anul
acesta, organizatã sub coordonarea prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, reuneºte absolvenþi ai
Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã –
I.L. Caragiale Bucureºti.

Personalitate marcantã a teatrului ºi filmului românesc, actorul Florin Zamfirescu ºi-a fãcut ucenicia pe scena Casei de
Culturã din Cãlimãneºti, cãreia, începând cu 8 mai 2009, i-a
fost atribuit numele de Casa de
Culturã ”Florin Zamfirescu”.
Proiect iniþiat în anul 2009,
din dorinþa maestrului Florin
Zamfirescu de a contribui la
dezvoltarea activitãþii culturale
locale, ediþia din acest an a Taberei de creaþie invitã la participarea ºi implicarea celor interesaþi în atelierele de dezvoltare personalã prin teatru, ateliere de dans, ateliere de teatru ºi
pãpuºi, sã se bucure de spectacole de teatru în aer liber ºi statui vivante. De asemenea, concursul de dans pe perechi, iniþiat anul trecut, ºi prima ediþie a
concursului de recitare îmbogãþesc ºi oferã ocazia iubitorilor
de muzicã, dans ºi poezie de aºi pune în valoare talentul.
Vã invitãm sã participaþi la
desfãºurarea acestor activitãþi.
PRIMAR,
Dr. FLORINEL
CONSTANTINESCU
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Delicatesa
bunicii,
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o amintire bãnoasã
REPORTAJ

de Mihaela Bobaru

D

in ce în ce mai mulþi olteni încep sã renunþe la
culturile tradiþionale
pentru unele de niºã. Cei mai
mulþi s-au orientat spre arbuºtii
fructiferi. Existã însã ºi olteni
mult mai curajoºi care fac pionierat în agriculturã, alegând sã
cultive flori. Este ºi cazul familiei unui fost poliþist care cultivã trandafiri pentru dulceaþã.
Surprinºi de frumuseþea ºi producþia bunã încã din primul an,
soþii Florescu intenþioneazã sã
punã bazele unei afaceri dulci
ºi parfumate.

”O afacere care sã
ne bucure sufletul”
Stela Florescu este dispecer
de când se ºtie. ªi tot de atât
timp a fãcut o pasiune pentru
trandafirii ºi dulceaþa pe care
i-o pregãtea bunica în copilãrie, din frumoasa floare care se
cãþãra pe prispa de la intrarea
în locuinþã. Acum, când a moºtenit o bucatã de teren, a decis
sã o cultive cu trandafiri pentru dulceaþã, sã producã delicatesa bunicii. ,,Prima dulceaþã ºi cea mai bunã am mâncato când eram copil, pregãtitã de
bunica. Avea un trandafir care
se cãþãra pe prispa casei. Când
era bine înflorit, ea culegea
trandafirii ºi ne fãcea dulceaþã.
Era specialã. Aveau un parfum
ºi un gust pe care nu-l voi uita
niciodatã. Acum, când am primit moºtenire aceastã bucatã de
pãmânt, am vrut sã o vindem.
Banii care ne-au fost oferiþi au
fost prea puþini ºi am renunþat.
Ne-am consultat ce sã cultivãm
sã nu lãsãm pãmântul nelucrat,
sã ne arate oamenii cu degetul.
Dupã mai multe idei, am optat
pentru trandafiri. Mulþi ne-au
privit cu suspiciune, dar au rãmas cu ea. Eu sunt mulþumitã
de ce am reuºit. Uitaþi-vã cum
aratã ºi au doar câteva luni.
Sunt plantaþi abia în toamna
trecutã, târziu”, ne-a mãrturisit
Stela Florescu. ,,La început am
fost sceptic. Mã gândeam cã nu
se vor prinde, cã nu vom
reuºi... Acum sunt mulþumit ºi
încântat. Mã bucur cã am avut
încredere în soþie ºi sunt convins cã vom putea face din
aceastã iniþiativã o afacere de
familie, care sã ne suplimenteze bugetul. O afacere care sã
ne bucure sufletul ºi sã ne
creascã veniturile”, a susþinut
Costache Florescu.
12 - 18 iulie 2017

Pasiunea
transformatã
în afacere
De la ideea de a cultiva trandafiri pe terenul moºtenit ºi
pânã la înfiinþarea culturii a trecut puþin timp. A fost însã unul
intens în cãutãri. ,,Mai întâi am
început sã ne interesãm dacã
mai existã persoane care cultivã trandafiri pentru dulceaþã, sã
aflãm cât mai multe lucruri despre aceste flori, ce soiuri existã, ce avantaje are unul, ce avantaje prezintã altul. Dupã câteva
luni de cãutãri ºi informãri, am
mers ºi am cumpãrat butaºii
necesari”, a mai spus doamna
care vrea sã-i impresioneze pe
români cu dulceaþa de trandafiri. Soþii Florescu au plantat pe
cei 10 ari de teren moºtenit, în
noiembrie anul trecut, 500 de
butaºi de trandafiri pentru dulceaþã, care i-au costat 3.000 de
lei. Producþia de flori este, încã
din primul an, peste aºteptãri.
Prima recoltã de petale au obþinut-o la început de mai. Deºi
primele flori erau mai mici decât ar fi trebuit, iar florile destul de rare faþã de acum, au reuºit sã obþinã 8 kg de petale pe
care sã le transforme în dulceaþã. Iar aceastã activitate de colectare a florilor de trandafir
pentru dulceaþã se repeta din
douã în douã zile. ,,La fiecare
douã zile venim aici, la grãdinã, cum spunem noi, ºi înarmaþi
cu douã foarfece, tãiem florile
pe care le aºezãm cu grijã în
coºuri. Când terminãm de recoltat, ne apucãm de dulceaþã. ªi
tot aºa. Deocamdatã, producem
dulceaþã pentru noi, pentru prie-

teni ºi cunoscuþi. O oferim gratuit, promoþional. Vrem sã vedem cum li se pare. Testãm piaþa, cum se spune”, ni s-a destãinuit femeia care doreºte sã-ºi
transforme pasiunea pentru
trandafiri ºi dulceaþa bunicii
într-o afacere de succes.

Începutul este
dãtãtor de speranþe
Munca la plantaþia de trandafiri nu este deloc atât de uºoarã
pe cât este de plãcutã. Cel mai
greu a fost la plantatul butaºilor.
Uºor nu este nici la recoltat, dar
gustul dulceþii îi face sã uite de
greutatea muncii la... câmpul cu
flori frumoase ºi cu parfum îmbietor. ,,Când am plantat butaºii
era o vreme urâtã, era frig ºi parcã burniþa. Amândoi, cu cazmaua în mâini, fãceam gropi ºi puneam trandafirii. Ca sã nu îngheþe, i-am acoperit cu pãmânt. Am
tras din greu, cu speranþa cã va

fi bine. ªi... a fost. Spre surprinderea noastrã, toþi butaºii s-au
prins iar în primãvarã câmpul
arãta foarte frumos”, a declarat
pentru Realitatea Oltului, Stela
Florescu. ,,Acum sunt puþine
flori, chiar dacã sunt mai multe
decât ne aºteptam. Cu cât plantele se vor dezvolta, cu atât ºi
numãrul florilor va creºte. La
anul vor fi mult mai multe flori
ºi vor fi mult mai mari, iar producþia va fi pe mãsurã. Cât despre priveliºte, ce sã vã spun...
Este o plãcere sã munceºti aici,
printre trandafiri”, a susþinut
domnul Florescu.

Delicatesã
olteneascã pentru
europeni
Încurajaþi de primele producþii de petale de trandafiri ºi de
gustul special a delicatesei obþinute din acestea, soþii Flores-

cu îºi fac planuri pentru dezvoltarea afacerii iniþiate. ,,Vrem sã
creºtem numãrul de butaºi de
trandafir pentru dulceaþã. De ce
nu, sã aducem ºi alt soi pentru
cã fiecare are un miros al lui ºi
astfel ºi dulceaþa are alt gust. Ne
dorim sã producem dulceaþa de
trandafir noi, aici ºi sã nu vindem petalele altor întreprinzãtori. Deocamdatã, noi am obþinut aprobãrile necesare pentru
comercializarea petalelor de
trandafiri. Nu le-am vândut, ci
am produs noi dulceaþa, chiar
dacã doar pentru consumul familiei ºi al prietenilor. Ne dorim sã facem aici o cãsuþã cu
spaþii special amenajate în care
sã facem, sã pãstrãm ºi sã valorificãm dulceaþa”, ne-a mãrturisit fostul poliþist, îndrãgostit
de trandafirii de dulceaþã. Mai
visãtoare din fire, soþia merge
mai departe cu dorinþele. Ea
sperã ca anul viitor, de Crãciun,
sã-ºi valorifice dulceaþa de trandafiri, dar ºi siropul din regina
florilor în târgul de la Viena.
,,Fiica noastrã lucreazã pentru
o multinaþionalã ºi cãlãtoreºte
mult prin Europa. Uneori ne ia
ºi pe noi. Am fost impresionatã
de târgul de Crãciun de la Viena. Îmi doresc din suflet sã le
arãt europenilor ce dulceaþã extraordinarã fac românii”, ni s-a
destãinuit Stela Florescu.
Reþeta pentru delicioasa dulceaþã de trandafiri nu am aflato, dar vã putem spune cã pentru un borcan de dulceaþã sunt
necesare 30 de grame de petale
de trandafiri. Din aceeaºi floare se mai poate face sirop. Dacã
borcanul de dulceaþã de 200 de
grame costã în medie 10 lei, o
sticluþã cu 250 ml de sirop costã 13 lei.

Soþii Stela ºi Costache Florescu
www.indiscret.ro

de Virgil Dumitrescu
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u puþini sunt ºoferii
care s-au plâns de asigurãtori cã tãrãgãneazã dosarele de daune ºi cu lunile, dar acest lucru nu se va
mai întâmpla, dupã ce sãptãmâna viitoare va intra în vigoare Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de
rãspundere civilã auto pentru
prejudicii produse terþilor prin
accidente de vehicule ºi tramvaie.
Potrivit legii RCA, termenul
de soluþionare a unui dosar se
va reduce de la 90 de zile la
doar 30 de zile.
„În termen de 30 de zile de
la data înaintãrii cererii de despãgubire de cãtre asigurat ori
de cãtre partea prejudiciatã,
asigurãtorul RCA este obligat:
a) fie sã rãspundã cererii pãrþii solicitante, formulând în
scris o ofertã de despãgubire
justificatã, transmisã cu confirmare de primire, în cazul în
care se dovedeºte rãspunderea
asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost
cuantificat; b) fie sã notifice
pãrþii prejudiciate în scris, cu
confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat,
www.indiscret.ro

în totalitate sau parþial, pretenþiile de despãgubire”, scrie în
lege.
În cazul în care cel care ar
trebui sã îþi „aibã spatele” în caz
de accident nu se deranjeazã sã
rezolve în 30 de zile ºi nu anunþã
partea prejudiciatã cã i-a fost
respinsã cererea de despãgubire, atunci acesta va fi obligat sã
plãteascã despãgubirea.

Plata în 10 zile
de la soluþionare
„Despãgubirea se plãteºte de
cãtre asigurãtorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptãrii ofertei de despãgubire prevãzutã la alin. (1) lit. a) sau de
la data la care asigurãtorul RCA
a primit o hotãrâre judecãtoreascã definitivã sau acordul entitãþii de soluþionare a litigiului cu
privire la suma de despãgubire
pe care este obligat sã o plãteascã”, potrivit legii.
Mai mult, dacã asigurãtorul
care vã deþine poliþa RCA nu îºi
bate capul sã îºi îndeplineascã
obligaþiile este bun de platã, dar
de data aceasta la penalitãþi.
Astfel cã, printre altele, dacã
diminueazã nejustificat despãgubirea sau întârzie achitarea

despãgubirii, acesta este obligat la plata unor penalitãþi de
0,2% pe zi de întârziere, calculate la nivelul sumei de
despãgubire cuvenitã sau la
diferenþa de sumã neachitatã.
„Plata penalitãþilor se face
odatã cu plata despãgubirii”,
potrivit noului act normativ.

Acte necesare
Pe de altã parte, în proiectul de normã privind asigurãrile auto din România, ce a
fost pus recent în dezbatere
publicã, dosarul de despãgubire va trebui sã aibã anumite acte. Iar aici vorbim despre
dreptul de proprietate asupra
bunului avariat sau orice probe pe baza cãrora poate fi
dovedit dreptul la despãgubire, rãspunderea civilã a proprietarului sau a conducãtorului vehiculului asigurat în
producerea pagubei, întinderea prejudiciului ºi legãtura
dintre întinderea prejudiciului ºi modul de producere al
evenimentului.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc
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Crampoane

Liga I Orange
sunã adunarea

ineri, 14 iulie, odatã cu
partida CSU Craiova –
Poli Iaºi, se dã startul
noii ediþii de campionat al Ligii
I Orange, dupã numele sponsorului. Apoi, pe durata a încã trei
zile, se vor înºirui celelalte partide: Concordia – Poli Timiºoara, Juventus Bucureºti, FCSB –
FC Voluntari, Astra – Sepsi Sf.
Gheorghe, FC Botoºani – CFR
Cluj ºi FC Viitorul – Gaz Metan. Impresia este cã echipele nu
ºi-au încheiat încã pregãtirile
pentru bãtãlia inauguralã, dat
fiind cã au au plecat ºi au venit
antrenori, au plecat ºi au venit
jucãtori, cum se întâmplã de regulã. Va fi un campionat de anduranþã, rupt în douã, a doua
parte ºi cea mai tensionatã constituind-o play-off-ul ºi playout-ul, cu finalitate în iunie. Se
anunþã o luptã strânsã la vârful
piramidei, îndeosebi, pentru titlul de campioanã ºi participarea în cupele europene, dar ºi la
poalele campionatului, pentru
obiectivele cunoscute. Îmbucurãtor, agenþiile de pariuri ºi factorii media o plaseazã ºi pe CS
Universitatea pe ”acoperiºul”
blocului de 14. Echipa simbol
a Craiovei ºi a Olteniei ia startul cu un nou tehnician pe bancã, italianul Devis Mangia, ºi cu
câteva transferuri de bun augur
în completare. De reþinut cã titlul nu a mai poposit în Bãnie
din 1991, în tandem cu o nouã
Cupã a României. Antrenor pe
atunci era Nicolae Zamfir, iar
printre combatanþi se aflau Prunea, Sãndoi, Badea, Craioveanu, Agalliu (ce vremuri!). Alte
pretendente la titlu ar fi FCSB,

CFR Cluj, Dinamo, Viitorul,
primele douã investind cel mai
mult în transferuri. Cât calitativ ºi cât cantitativ, vom vedea.
Dan Petrescu, noul tehnician al
Clujului, surprinde când afirmã
cã elevii sãi aduºi de curând
sunt în parte exotici ºi au nevoie de timp pentru a performa. Una peste alta, e de parcurs o lungã varã fierbinte, accentuatã ºi de evoluþia reprezentantelor noastre în cupele
europene: Viitorul ºi FCSB în
Champions League, Astra, Dinamo ºi CSU Craiova în Europa League. Mai avem un clinci,
decizia TAS de zilele acestea
cu privire la campioana României. Dacã pe habotnicul finanþator al FCSB îl înþeleg, pe
Hagi mai puþin spre deloc
atunci când declarã cã naºul
sãu încearcã sã-i fure titlul,
bãgând în aceeaºi oalã ºi Tribunalul de Arbitraj Sportiv:
”Noi suntem campionii, restul
se cumpãrã”. În fond, aºa e în
democraþie: oricine poate cere
orice, dar nu e ordin sã i se ºi
dea. În elita fotbalului românesc nu prea e concordie lucrativã, Liga se tot ia la harþã cu
Federaþia. Ar trebui sã se ia la
harþã ºi în chestiunea arbitrajelor scandaloase, în jurul cãrora se þese o întreagã teorie a
conspiraþiei. Nu facem referire la greºelile omeneºti, scuzabile, ci la greºelile telefonate
parcã din altã civilizaþie sau
lipsã de civilizaþie. Ce e în gura
antrenorilor, a jucãtorilor ºi a
formatorilor de opinie, dupã
fiecare etapã de campionat, am
vãzut ºi am auzit cu toþii.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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Acþiune amplã de
igienizare în comuna
vâlceanã Vlãdeºti

În parcul de agrement nu se vor
mai face înhumãri
Primarul Mircia Gutãu dã
asigurãri cã nu se vor face
alte înhumãri în parcul de
agrement din Ostroveni, ce
pãrea sã se transforme în cimitir. „Cât sunt eu primar,
nu vor mai fi acolo alte înmormântãri. Mã bucur cã ºi
IPS Varsanufie îmi împãrtãºeºte aceastã pãrere”. Modernizat de Primãria Râmnicu Vâlcea cu 1,638 milioane lei, parcul are, în afara
unor spaþii de relaxare , fitness ºi promenadã ºi patru
morminte ale unor ”ctitori”
ai lãcaºului de cult. Asta se
vedea la suprafaþã, „jos” era
ºi mai ºi: „Existau încã ºapte
cripte, le-am închis. Poate cã
am ºi pãcãtuit, dar acela e
un parc!”, a mai spus Mircia Gutãu.

Pocnealã amicalã!
Se aude cã un angajat al
Consiliului Judeþean Vâlcea
ar fi pocnit, la un chef, un
director al unei instituþii
subordonate. Hm, sunt
amici, se împacã!

Bãieþi de la ALDE,
aþi plãtit?

Un proces care
ar putea ”muºca”
enorm din bugetul
local

Conºtient cã nicio
localitate nu poate fi
civilizatã dacã nu este
curatã, primarul
interimar al comunei
Vlãdeºti, Adrian
Cosac, a demarat o
amplã acþiune de
igienizare a comunei,
cu largã participare:
angajaþi ai primãriei,
beneficiari ai Legii
416 ºi mulþi voluntari.

Procesul în care rudele
unor victime ale câinilor
vagabonzi au dat în judecatã Primãria Râmnicu Vâlcea, cerând 1 milion de euro
daune morale ºi materiale,
se apropie de final în prima
instanþã. Judecãtoria Râmnicu Vâlcea a fixat un nou
termen pe 20.09.2017, iar
primarul Gutãu nu este optimist în privinþa sentinþei.
El a declarat la începutul
acestei sãptãmâni cã se impune o lege fermã în privinþa câinilor vagabonzi: „Este
nevoie de o lege foarte clarã, niciunde în Europa nu
vezi câini pe stradã. Sunt
unul dintre primarii care au
fãcut investiþii foarte mari
pentru câinii vagabonzi, în
adãpostul de la Feþeni, dar
nu e suficient. Consumãm
anual sume imense. De
exemplu, numai pentru medicul care îi trateazã cheltuim 90.000 de lei pe an”, a
mai spus primarul. Momentul a avut ºi o parte ilarã.
Cineva din salã a propus ca
noua vedetã politicã localã,
deputatul Neaþã, sã facã legea pentru câinii vagabonzi,
cã e rapid ºi se pricepe.
Chiar aºa, încercãm?
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gunoaie”, spune Adrian Cosac.
(foto) Acesta a mai declarat cã
în curând va deveni funcþional
ºi un drum forestier aflat în
zona Urzicari, pe care a crescut vegetaþia.

Nouã proiecte care
însumeazã circa 200
miliarde lei vechi

de Marielena Popa
”Îmi place curãþenia, aº putea
spune cã sunt chiar obsedat.
Desfãºurãm în prezent o amplã
activitate de igienizare ºi modernizare în cele cinci sate ale comunei. Am pornit o acþiune de
succes pentru închiderea unor
gropi de gunoi în diferite zone
din Vlãdeºti. Am adunat tot ce
se depunea acolo, am montat ºi
plãcuþe de avertizare, am amplasat conteinere pentru colectare.
O datã la douã sãptãmâni trece
maºina firmei Urban ºi adunã
toate gunoaiele. Curãþãm buruienile care au crescut din abundenþã, facem curãþenie cu bene-

Fair-play!

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

Tãriceanu se fereºte sã
spunã vorbe grele despre
Victor Ponta. Întrebat la recenta conferinþã de presã
susþinutã la Râmnicu Vâlcea, ce ºanse îi dã lui Ponta
sã joace ºi în viitor în politica de vârf, liderul ALDE a
fãcut o pauzã, apoi a spus:
„Nu ºtiu. Am guvernat alãturi de Victor Ponta ºi am
avut o colaborare bunã”. Eh,
asta chiar a fost o atitudine
de fair-play!

ficiarii ai Legii 416, cu angajaþi
ai primãriei, cu voluntari. La una
din acþiuni, într-un sat, au participat circa 35 de voluntari ºi
aceasta mã bucurã foarte mult.
Le-am fãcut ºi vestuþe reflectorizante cu numele primãriei. Încercãm astfel sã dãm o notã de
civilizaþie unei acþiuni pentru civilizare. Se pare cã acest demers
este de succes, deoarece de trei
sãptãmâni nu mai aruncã nimeni

Primãria Vlãdeºti aºteaptã finanþare pentru nouã proiecte
care însumeazã circa 200 de
miliarde lei vechi. Primarul
Cosac a precizat cã astfel vor fi
rezolvate toate problemele de
infrastructurã a localitãþii.
”Pe OUG 28 sunt depuse
nouã proiecte, din care trei proiecte mari, principale, pe infrastructurã de drumuri, care însumeazã 18 kilometri de asfalt,
poduri, podeþe, un pod peste
râul Olãneºti, modernizare centru civic. Toate cele nouã proiecte înseamnã circa 200 miliarde bani vechi. ªi astfel se cam
rezolvã toatã infrastructura localitãþii. Prioritare ar fi proiectele pe infrastructurã de drumuri ºi de modernizare ºi dotare a ªcolii Vlãdeºti, care are 220
de elevi”, a spus Adrian Cosac.

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

Publicitate

Pentru cã jurnaliºtii Indiscret sunt incomozi, ALDE
Vâlcea a decis sã nu îi invite la conferinþa de presã susþinutã de Cãlin Popescu Tãriceanu sãptãmâna trecutã, la Râmnicu Vâlcea. Nicio
problemã, am participat la
aceastã conferinþã ºi fãrã
preþioasa lor invitaþie. Dar
ce îºi ºoptea cuplul de succes Lovin-Buºu când am
intrat în salã: „Ce cautã, bã,
asta aici, cine a invitat-o?”.
„Eu nu, poate tu!” Mãi bãieþi, cine v-a spus cã un jurnalist se împiedicã de astfel
de ifose? Cã veni vorba:
ALDE Vâlcea a plãtit sala
de la Muzeul Simian în care
l-aþi dus pe Tãriceanu pentru conferinþa de presã? Dar
pe cea de la Casa Memoria-

lã I.G. Duca, în care tot Tãriceanu a þinut o conferinþã
de presã în campania electoralã pentru parlamentare?

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

