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SPECIAL
de Dan Olteanu

n primãvara anului 2015,
în prezenþa ambasadorului chinez la Bucureºti,
Xu Feihong, premierul României de la acea vreme, Victor Ponta, punea simbolic piatra de temelie la viitorul cartier de locuinþe de pe strada
Caracal, un proiect de peste
35 de milioane de euro dezvoltat de firma Shandong
Ningjiang Construction
Group, ce ar fi trebuit sã reprezinte „cartea de vizitã“ a
firmei chineze care visa sã-ºi
facã intrarea pe piaþa din Uniunea Europeanã. De menþionat este faptul cã, exact cu
ºase luni înainte de demararea lucrãrilor, proiectul primise „binecuvântarea“ inclusiv
din partea guvernului chinez,
care, prin intermediul Bãncii
de Dezvoltare a Chinei, semnase un memorandum cu Primãria Craiova ºi firma Shandong Ningjian Construction
Group pentru finanþarea investiþiei. ªi, cel puþin la început, lucrurile pãreau a merge
în direcþia potrivitã, ºantierul
de pe strada Caracal miºunând de muncitori ºi utilaje.
Doar cã minunea n-a durat
prea mult ºi, încet-încet, atât
muncitorii cât ºi utilajele au
început sã disparã din peisaj,
alungate de întârzierile tot
mai mari cu plata facturilor de
cãtre chinezi. Aºa se face cã,
dupã nici jumãtate de an de
la începerea lucrãrilor, construcþia cartierului s-a blocat.
ªi au rãmas aºa pânã în vara
anului trecut, când, pentru o
scurtã perioadã, ºantierul s-a
animat din nou. A fost însã
doar un foc de paie care s-a
stins imediat ce bruma de bani
intratã în bugetul constructorului s-a evaporat.

Î

Diversiunea
China Railway
Presaþi de timp ºi de autoritãþile locale, reprezentanþii
Shandong Ningjian Construction Group au încercat,
în primãvara acestui an, un
ultim truc, cerând rãgaz pentru a preda proiectul unui alte
firme chineze. Aºa a fost introdusã în ecuaþie firma China Railway 14th Bureau
Group Co. Ltd., una dintre
cele mai mari unitãþi de profil de pe continentul asiatic,
care ar fi fost de acord sã finalizeze proiectul. „Compania noastrã (China Railway
14th Bureau Group Co. Ltd.
2 - 8 august 2017
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La fix doi ani de când Indiscret în Oltenia publica, în exclusivitate, un articol în care dezvãluia faptul cã dezvoltatorul cartierului de locuinþe de pe strada Caracal avea mari probleme
financiare, care puneau în pericol finalizarea investiþiei, compania Shandong Ningjian Construction Group Investment Romania a anunþat marþi - 1 august - cã a decis sã predea municipalitãþii întreaga investiþie executatã pânã acum, estimatã la
8 milioane de euro, dupã ce nu a reuºit sã obþinã încã finanþarea necesarã pentru finalizarea proiectului în termenul acordat de autoritãþile locale, termen care a expirat la sfârºitul sãptãmânii trecute. Într-un comunicat de presã, chinezii au încercat sã arunce vina pentru acest fiasco pe spinarea problemelor financiare întâmpinate de firma mamã - Shandong Ningjian Construction Group co. LTD, pe cãderea bursei din China ori chiar pe „procedurile birocratice complexe din ambele
þãri“, lãsând sã se înþeleagã cã ar putea obþine banii necesari
pentru continuarea lucrãrilor dacã primãria i-ar mai pãsui
vreo douã luni. Dincolo de explicaþii, eºecul firmei Shandong
Ningjian ridicã mari semne de întrebare cu privire la capacitatea firmelor chineze de a derula proiecte serioase în România, mai ales în domenii sensibile precum cel energetic ori transporturile.
n.red.) a hotãrât sã cumpere
compania þintã (SC Shandong
Ningjian Construction Group
Investment România SRL
n.red.), precum ºi proiectul þintã al acesteia (Cartierul Chinezesc din Craiova n.red.). (…) de
la data de 24 martie a.c., datã la
care v-am confirmat începerea
demersurilor legale, (…) am
realizat deja urmãtoarele proceduri: Due diligence financiar,
fiscal ºi legal, Evaluarea internã ºi aprobarea conducerii, precum ºi a consiliului de administraþie, negocieri purtate cu acþionarul companiei þintã (SC
Shandong Ningjian Construction n.red.) ºi încheierea unui
acord provizoriu (…), semna-

Victor Ponta, atunci premier,
punea simbolic piatra de temelie la viitorul cartier

rea unui protocol de due diligence, audit financiar ºi evaluarea activelor ºi demararea procedurilor“, se menþiona într-o
scrisoare transmisã de compania chinezã municipalitãþii craiovene prin care se solicita o
prelungire cu 60 de zile a termenului de graþie oferit de autoritãþile locale pentru reluarea
lucrãrilor. În ciuda numeroaselor promisiuni ºi „scrisori de
garanþie“, lucrãrile n-au mai fost
reluate, termenul pânã la care
chinezi urmau sã vinã cu bani
ºi sã reînceapã lucrul expirând
la sfârºitul sãptãmânii trecute.

Problema se mutã
în curtea primãriei
Sãtui de promisiuni deºarte,
reprezentanþii municipalitãþii au
refuzat sã acorde un alt termen,
astfel cã pãrþii chineze nu i-a rãmas decât un singur lucru: sã
predea municipalitãþii întreaga
investiþie executatã, aºa cum era
prevãzut în contractul încheiat
cu Primãria Craiova. „Compania Shandong Ningjian Construction Group Investment Romania S.R,L., având ca acþionar
unic compania Shandong Ningjian Construction Group co.
LTD. din R.P. Chinezã, a participat, în urmã cu trei ani, la o
licitaþie publicã organizatã de
Primãria Municipiului Craiova,
având ca scop finanþarea ºi construcþia unui proiect de 1819
unitãþi locative precum ºi alte
spaþii complementare în valoa-

re de aproximativ 55 milioane
de euro, întreaga sumã urmând
a fi asiguratã integral de cãtre
compania noastrã. Dupã obþinerea autorizaþiilor, construcþia a
demarat foarte bine însã, la sfârºitul anului 2015, au fost suspendate lucrãrile datoritã problemelor financiare cu care se confrunta acþionarul unic al companiei
în R.P. Chinezã. De atunci ºi
pânã în prezent, au fost fãcute
demersuri consistente pentru gãsirea unor soluþii pentru rezolvarea problemei finanþãrii proiectului. Procedurile birocratice
complexe din ambele þãri, analizele de lungã duratã ale bãncilor care au fost solicitate sau ºiau oferit serviciile pentru creditarea proiectului, cãderea bursei
chineze din 2015-2016, sunt
doar câteva dintre elementele
care au complicat ºi mai mult
situaþia noastrã.
În urmã cu aproximativ 5
luni, compania China Railway
l-4th Bureau Group Co., Ltd din
Shandong ºi-a manifestat intenþia de a prelua ºi continua acest
proiect. Au început demersurile, însã fiind o companie chinezã de stat, auditul financiar, raportul de due diligence juridic,
raportul de audit intern, precum
ºi celelalte proceduri naþionale
de avizare a investiþiei în strãinãtate, necesitã o lungã perioadã de timp. În paralel, acþionarul majoritar al companiei noastre a reuºit sã primescã acordul
unei bãci din Hong Kong pentru accesarea unui credit care sã
acopere financiar terminarea
proiectului. Ambele variante
sunt în prezent în derulare ºi mai
au nevoie faþã de cele douã luni
aprobate de Consiliul Local de
încã aproximativ 30-40 zile
pentru a fi finalizate ºi pentru a
transfera în contul societãþii
suma necesarã pentru a respecta Actul adiþional la contractul
de concesiune încheiat cu Primãria Municipiului Craiova.
Am solicitat aceastã prelungire
de termen, dar Primãria Municipiului Craiova a decis sã nu o
aprobe. În aceastã situaþie, acþionarul unic al companiei Shanoong Ningjian Construction
Group Investment Romania
S.R.L. a decis sã respecte decizia primãriei, cât ºi prevederile
contractului ºi sã predea municipalitãþii întreaga investiþie
executatã pânã acum.
www.indiscret.ro

Am sperat cã vom gãsi înþelegera necesarã din partea
administraþiei locale pentru a
ne ajuta sã depãºim acest moment financiar dificil cu care
ne confruntãm, având în vedere ºi perioada foarte scurtã
în care ne puteam redresa,
însã recunoaºtem dreptul autoritãþii contractante de a solicita respectarea integralã a
contractului asumat. Compania noastrã pierde astfel cei
aproximativ 8 milioane de
euro care au fost investiþi în
proiectul din municipiul Craiova.
Mai mult decât atât, în
semn de respect faþã de locuitorii municipiului Craiova,
am hotarât sã transferãm cu
titlu gratuit Proiectul Tehnic,
Studiul de Fezabilitate, detaliile de execuþie, autorizaþia
de construire, precum ºi toate celelalte elemente tehnice,
astfel încât lucrãrile sã poatã
fi continuate imediat dupã ce
va fi gãsitã o soluþie de finanþare. Ne cerem scuze pe
aceastã cale tuturor craiovenilor, în special celor peste
2000 de familii înscrise pe lista de aºteptare a Primãriei,
pentru aceastã situaþie neplãcutã, dar avem convingerea
cã acest proiect se va finaliza, iar municipiul Craiova se
va mândri în scurt timp cu
aceastã investiþie, cea mai
mare în domeniul rezidenþial
din România, dupã Decembrie 1989.
Vã asigurãm de onestitatea
ºi bunele noastre intenþii, pe
care le-am avut încã de la început ºi ne dorim ca în viitorul apropiat compania noastrã sã poatã avea ºansa sã revinã în frumoasa dumneavoastrã þarã“, se aratã în comunicatul semnat de Wang
Jian, reprezentantul legal al
Shandong Ningjian Construction Group.

Ce urmeazã?
Prezentat pânã nu demult
drept un „proiect de succes“
de fosta administraþie, cartierul de locuinþe de pe strada
Caracal a sfârºit prin a deveni
un fiasco total care ar putea
atârna greu în bãtãlia electoralã de peste trei ani. Tocmai
din acest motiv, actuala conducere a Primãriei Craiova va
face tot posibilul pentru a vedea finalizat acest proiect. Cel
mai probabil, în urma unor
noi licitaþii vor fi alese alte
firme care sã construiascã
cele 1.800 de locuinþe. Deºi
nu existã informaþii certe în
acest moment, se pare cã
municipalitatea va merge pe
varianta lotizãrii celor 23 de
blocuri pe care le prevede
proiectul, pentru a evita astfel un nou episod stânjenitor
de genul celui abia încheiat.
www.indiscret.ro
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Angajaþii Consiliului
Judeþean Vâlcea
primesc, de la 1 iulie
a.c., salarii mai mari
cu peste 40%. Luni, 31
iulie, consilierii judeþeni au votat proiectul
de hotãrâre privind
stabilirea salariilor de
bazã aferente funþiilor
publice ºi contractuale ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeþean Vâlcea,
conform Legii 253/
2017. Iar grila oferã
câteva surprize.

Salarii
spectaculoase
la Consiliul
Judeþean Vâlcea
de Marielena Popa

C

onform anexei votate,
preºedintele Consiliului Judeþean, Constantin Rãdulescu, va avea un salariu de bazã de 13.050 lei pe
lunã, iar cei doi vicepreºedinþi,

Valer Tudor ºi Adrian Buºu, câte
11.600 lei.
De salarii de bazã foarte mari
beneficiazã consilierii preºedintelui. Majoritatea sunt tineri ºi
aduºi de la partid. Salariile acestora pornesc de la 6.763 lei ºi
ajung la 8.422 lei. Spectaculos!
Salarizarea funcþiilor publice
de conducere oscileazã între
7.130 lei ºi 10.150 lei. Pentru
funcþiile publice de execuþie au
fost votate salarii ce pornesc de
la 2.569 lei ºi ajung la 7.035 lei.

2.839 lei, salariul
de bazã pentru ºofer
Îngrijitorii, muncitorii necalificaþi ºi ºoferii vor avea salarii de bazã între 2.074 lei ºi
2.839 lei. În mediul privat, pentru majoritatea absolvenþilor de
studii superioare un salariu de

2.839 lei este doar o aspiraþie.
Personalul care exercitã activitate de control financiar preventiv beneficiazã de o majorare a salariului de bazã de 10%.
Personalul care deþine titlul ºtiinþific de doctor beneficiazã de o
indemnizaþie lunarã de 50% din
nivelul salariului de bazã minim
brut pe þarã garantat în platã,
dacã îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul pentru care deþine titlul. Pentru condiþii periculoase
sau vãtãmãtoare, funcþionarii
publici ºi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean
Vâlcea pot beneficia, dupã caz,
de un spor de pânã la 15% din
salariul de bazã.
Creºte ºi îndemnizaþia consilierilor judeþeni, care vor primi
10% din salariul preºedintelui
Consiliului Judeþean Vâlcea.
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Matei Bogdan, senator
PSD de Vâlcea, profesor de sport, are o
variantã surprinzãtoare în ce priveºte
controversatul manual
pentru disciplina
Educaþie fizicã ºi
sport. El spune cã
acesta le va fi de mare
ajutor profesorilor,
care, în genere, sunt
foarte slab pregãtiþi, ºi
mai puþin util elevilor.

fizicã este pentru
profesori, sunt
slab pregãtiþi”

Vã zic eu, îl citesc 20-30%!
Dacã elevii vor citi în proporþie
de 10-20% manualul de sport,
eu sunt mulþumit. O vor face cei
cu adevãrat interesaþi de subiect!”.

chet, jumãtate de fotbal. Are lauri în cap, prin asta încurajãm
ºi interdisciplinaritatea, trimiterea cãtre istorie, cãtre olimpism.
Laura este un personaj feminin
care, în loc de rochiþã, are pene
de fluturaº de badminton.
(…) Staþi, avem ºi elemente
de regulament sportiv. Avem ºi
un decalog fãcut pentru sport.
Citate. Motto-uri. Sunt fãcute
pentru copiii curioºi, pentru cei
care chiar vor sã citeascã! Probabil, urma sã mã întrebaþi de
cãratul manualelor la ºcoalã. O
sã fie aduse de maximum douã
ori! Ce, credeþi cã la matematicã citesc toþi copiii manualul?

de Marielena Popa
”Manualul e bine-venit ºi,
pânã la urmã, nu este pentru
copii, ci pentru profesori. La ora
actualã, profesorii de Educaþie
fizicã ºi sport ies din facultate
foarte slab pregãtiþi, nu ºtiu nimic. Aºa cã le va fi de folos!”, a
afirmat parlamentarul vâlcean.
Recent, Dorin Stoican, unul
dintre autorii celei mai dezbãtute variante a manualului de
Educaþie fizicã ºi sport, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor
despre conþinutul cãrþii, criticile de pe internet ºi dedesubturile redactãrii acesteia. Potrivit lui
Stoican, manualul este gândit
pentru mintea grupului þintã,
adicã a copiilor de clasa a V-a.
Iatã câteva pasaje:
“LAUR ARE LAURI ÎN
CAP, ÎNCURAJÃM INTERDISCIPLINARITATEA”
”Am încercat sã-l facem atrãgãtor. Am conceput ºi douã personaje, Laur ºi Laura, care sã-l
conducã pe copilul de clasa a
5-a prin lumea sportului. Laur
este o minge, jumãtate de bas-

Nivelul unui profesor
de sport nu sare
de clasa a V-a?
Conform senatorului sportiv
Bogdan Matei, nivelul de pregãtire al multor profesori de
Educaþie fizicã ºi sport este sub
nivelul clasei a V-a. Prin urmare, pentru a aprofunda, aceºtia
trebuie sã înveþe pe sistemul
”laur are lauri în cap”. Concluzie: ori habar nu avea despre
subiect, ori, din experienþa sa de
11 ani de profesor de Educaþie
fizicã ºi sport, ºtie ce vorbeºte.
Cã doar n-o fi rãmas tot la Legile lui Hammurabi, când, dupã
un sondaj-capcanã în Parlament, a dobândit ”notorietate”.

Matei
Matei
Matei Bogdan
Bogdan
Bogdan

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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deea renaºterii fotbalului
craiovean i-a venit Liei
Olguþa Vasilescu în preajma campaniei electorale din
2012. Iubitoare de sport, senatoarea a realizat nu numai impactul social al fenomenului
fotbalistic în Craiova, dar ºi potenþialul electoral al acestei idei.
Primul pas a fost unul câºtigãtor pe termen scurt, însã lipsit
de orice fel de perspectivã pe
termen mediu ºi lung: o alianþã
cu Adrian Mititelu prin care senatoarea, deja candidatã la Primãria Craiova, îi asigura controversatului om de afaceri toate condiþiile legale pentru ca
acesta sã reînscrie în campionat
echipa Universitatea Craiova.
Numai cã socoteala politicienei
nu s-a potrivit deloc cu caracterul lui Mititelu, motiv pentru
care proiectul a eºuat lamentabil. Totuºi, Olguþa are meritul
de a nu fi depus armele ºi, peste
noapte, a scos din joben un grup
de investitori potenþi financiar,
în frunte cu Mihai Rotaru, care
ºi-au asumat rolul de salvatori
ai fotbalului craiovean. În fapt,
acesta a fost primul pas spre
construcþia unei arene la standarde europene în Craiova.

Lia Olguþa Vasilescu
a mers pe mâna
lui Ponta
În paralel cu evoluþia noii
echipe, una entuziasmantã pe
fondul unor investiþii financiare importante, Lia Olguþa Vasilescu a început demersurile la
Bucureºti în vederea construcþiei noii arene. La vremea aceea deja primar cu buget municipal pe mânã, ea ºi-a dat seama cã municipalitatea nu poate
suporta reconstrucþia arenei
„Ion Oblemenco“ ºi a decis sã
apese pe „butoanele“ politice
care îi erau la îndemânã, respectiv relaþia extraordinarã pe care
o avea cu premierul Victor Ponta, pentru a obþine finanþare guvernamentalã pentru acest proiect. ªi brusc, peste noapte,
practic, anunþul construirii unei
noi arene a entuziasmat un oraº
întreg. Teoretic, aici ar fi trebuit
sã se opreascã intervenþia primãriþei Vasilescu, pentru ca în
scenã sã intre specialiºtii Companiei Naþionale de Investiþii,
cea care urma sã finanþeze construcþia. Ceea ce realizase Lia
Olguþa Vasilescu era ceva fãrã
precedent, chiar dacã, sã nu uitãm, Craiova a dat þãrii câþiva
miniºtri importanþi, care însã, de
multe ori, au uitat de unde au
plecat.

CON-A a trecut sub
tãcere numeroase
deficienþe de proiectare ºi finanþare
Numai cã, din acest punct, a
www.indiscret.ro
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Epopeea
unui coºmar
Deºi frumoasã la început, istoria construcþiei modernei arene „Ion Oblemenco“ din Craiova naºte pe zi ce trece tot mai
multe controverse. Nãscut din dorinþa ºi orgoliul unui politician care a vrut ºi în parte a reuºit sã îºi punã amprenta pe
istoria recentã a urbei, fostul primar ºi actualul ministru Lia
Olguþa Vasilescu, stadionul este departe de a fi funcþional, chiar
dacã termenul de finalizare este de mult depãºit. Arãtaþi mai
mereu cu degetul pentru întârzieri, constructorii edificiului ºiau asumat oprobriul public chiar dacã, de fapt, pe lângã partea lor de vinã, la originea întârzierii stau ºi factori imputabili
autoritãþilor, fie ele centrale sau locale. În cele ce urmeazã, vom
detalia povestea neromanþatã a celei mai importante investiþii
în sport care s-a fãcut în Craiova în ultimii cincizeci de ani.
început un heirupism menit parcã sã arunce în derizoriu întregul proiect. Pe repede înainte,
s-a întocmit un caiet de sarcini
ºi s-au fãcut niscai studii geotehnice lipsite total de relevanþã. În baza acestor documente,
s-a demarat licitaþia ºi, aºa cum
era de aºteptat, CON-A a câºtigat la pas. Curios, firma sibianã ºi-a asumat un termen de finalizare a lucrãrilor în mod evident nerealist, chiar dacã, pe
surse, în ultimul an a lãsat sã
rãzbatã numeroase vorbe nu
tocmai plãcute despre documentaþia în baza cãreia a câºtigat licitaþia. Chiar dacã au pornit în trombã, lucrãrile de fundaie au dovedit o datã în plus
aiuritoarele studii geodezice ºi
au determinat o oarecare întârziere care avea sã se multiplice
exponenþial odatã ce investiþia
avansa. Deºi nevinovatã pânã la
un punct, firma sibianã a ales
sã nu divulge public problemele reale ale proiectului ºi ºi-a
asumat o mare parte din întârzierea investiþiei. „Era clar cã
lucrãrile nu merg în ritmul preconizat, iar de vinã nu era neapãrat lipsa forþei de muncã, aºa
cum încerca sã se acrediteze pe
piaþã. Proiectul a fost fãcut întro oarecare mãsurã neglijent,
motiv pentru care a fost nevoie
de numeroase modificãri“, nea declarat o sursã bine informatã de pe piaþa construcþiilor craiovene. Nici finanþarea de la
Bucureºti nu a curs aºa cum ar
fi trebuit. Deºi la nivel oficial
lucrarea pãrea sã se bucure de
o prioritate financiarã absolutã, surse din interiorul Primã-

riei Craiova ne-au mãrturisit cã
au existat întârzieri destul de
mari la decontarea lucrãrilor:
„Au fost ºi cred cã mai sunt în
continuare întârzieri cu banii.
Nu a curs numai lapte ºi miere
între CON-A ºi CNI! Evident,
atunci când nu aveau bani sã
plãteascã, reprezentanþii CNI
refuzau la platã diverse lucrãri
pe motiv cã nu erau însoþite de
documente justificative corect
întocmite. Ãsta e un truc vechi
al celor de la CNI. Când n-au
lichiditãþi, cautã nod în papurã“. Mai nou, au apãrut discuþii

cu privire la modul de îmbinare a unor componente ale acoperiºului stadionului. Pe net,
circulã câteva fotografii foarte
elocvente în acest sens. Un specialist din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcþii ne-a
explicat ºi care este motivul:
„Atunci când faci construcþii
din cadre metalice, primul lucru pe care trebuie sã îl finalizezi este scheletul acelei lucrãri.
Practic, trebuie sã îmbini toate
profilele acelea ºi sã le sudezi.
Este ca un puzzle. Chiar ºi aºa,
faþã de proiect mai apar diferenþe, însã acestea pot fi remediate
uºor. Abia apoi te apuci ºi acoperi scheletul cu tablã. La stadion nu s-a fãcut aºa, iar motivele cred cã þin mai degrabã de
imagine decât de neºtiinþã. Cineva a vrut sã arate cã se lucreazã ºi investiþia este în grafic...
Sibienii s-au apucat ºi au pus
tabla pe partea de sud a stadionului, fãrã a aºtepta sã se înceie
de construit întregul schelet
metalic al acoperiºului ºi lateralelor. ªi-au asumat riscul de

a nu se mai îmbina cum trebuie, cred eu cã mai mult forþaþi
de autoritãþi. Acum au pe cap o
mare problemã, pentru cã le va
fi greu sã remedieze abaterile
care au apãrut. Iar noi vom controla la sânge aceastã construcþie, nu vrem sã ne jucãm cu vieþile oamenilor!“

O excepþionalã
realizare a unei
clase politice
încã imature
În tot acest timp, deºi avea
cunoºtinþã de întârzierile proiectului, primarul Olguþa Vasilescu punea presiune pe constructori cu diverse declaraþii
publice care mai de care mai
fanteziste în ceea ce priveºte
data finalizãrii investiþiei. La
început, lucrarea era anunþatã ca
finalizatã pentru luna noiembrie
2016, apoi pentru martie 2017,
iar în prezent se vorbeºte despre
sfârºitul lunii august. Numai cã,
evident, nu va fi gata la sfârºitul acestei veri. Iniþial, realist,
actualul primar al Craiovei,
Mihai Genoiu, a recunoscut
acest lucru, îndemnând înþelept
la rãbdare. A revenit asupra declaraþiilor, forþat de o clasã politicã încã imaturã. Pânã la
urmã, cu un an în plus sau în
minus, construcþia acestei arene este un lucru extraordinar
pentru oraº ºi, din pãcate, jongleriile publice ale unor lideri
politici locali nu fac altceva decât sã arunce în derizoriu propria lor realizare.

Publicitate

de Cosmin Pretorian
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Ce ar fi însemnat 95 de ani
cu Marin Preda?

A

dmiþând cã timpul,
foarte îngãduitor câteodatã, ar fi avut rãbdare cu Marin Preda, autorul
”Moromeþilor” ar fi împlinit,
la 5 august, 95 de ani. Prelungindu-i imaginar firul vieþii, nu
ne rãmâne decât sã citim în stele ce alte opere de Preda ar fi
înnobilat literatura românã.
Am menþionat nu întâmplãtor
”Moromeþii” (vol.I,1955; vol.II, 1967) fiindcã fãrã arta desãvârºitã a autorului în repoziþionarea satului românesc interbelic, acesta nu ni s-ar fi revelat în toatã complexitatea. Sa spus cã prin moartea lui Marin Preda, în urmã cu 37 de ani,
a mai murit o datã clasa þãrãneascã. Sã nu ne mire cã la
Siliºtea-Gumeºti ºi-l revendicã doar o placã ruginitã, un
bust ridicat de sculptorul
Panaite Chifu ºi ograda invadatã de vegetaþie care figureazã pe lista monumentelor istorice din judeþul Teleorman.
Unul dintre primarii de-acolo
se confesa uimit cã oamenii îl
iubesc mai mult pe el, pentru
cã s-a îngrijit de drumuri ºi
podeþe, decât pe cel ce i-a fãcut celebri în lume. În ”Moromeþii – ultimul capitol”, de
Sorin Preda, nepotul de frate
al prozatorului, se menþioneazã cã în Siliºtea-Gumeºti, deºi
mai trãiesc bãtrâni, despre
Marin Preda puþini îºi amintesc. L-au onorat cu vrute ºi
nevrute la apariþia ”Moromeþilor”, înverºunaþi cã a amestecat numele ºi amplasamentul funciar al unora dintre personaje. La începutul anilor 70,

când Nicolae Ceauºescu ne
bãgase la îngheþ cu Tezele din
aprilie, ilustrul siliºtean, îngrijorat de ceea ce ar fi putut sã
se întâmple, a avut curajul de
a riposta, avându-l scut pe bardul de la Bârca: ”Domnule
preºedinte, eu trebuie sã vã
spun cã am aflat ceva ºi nu pot
sã nu vã spun. Dacã vreþi sã
introduceþi realismul socialist,
eu, Marin Preda, mã sinucid!”
Nu s-a sinucis, pentru cã realismul socialist nu a fost repus pe tapet, dar avea sã-ºi
batã un cui la sicriu prin apariþia romanului ”Delirul”, în
care îl trateazã pe mareºalul
Ion Antonescu într-o altã cheie decât cea uzitatã oficial.
Întrucât în etapa premergãtoare celui de-al doilea volum al
”Delirului” (la care avea sã
renunþe) i s-au pus piedici, el
a mutat ºi mai periculos pentru regim cu Victor Petrini –
”Cel mai iubit dintre pãmânteni” (1980), o frescã în apã
tare a ”obsedantului deceniu”
(1947-1958), al formãrii cadrelor de partid, plin de beþivi,
bolnavi ºi cãlãi. La 16 mai
1980, în camera 6 de la Palatul Mogoºoaia, dupã o zi scãldatã în alcool, Marin Preda a
decedat. A decedat sau a fost
ajutat s-o facã. Cezar Ivãnescu, Mariana ªipoº, C. Turturicã ºi Sorin Preda au elaborat cãrþi-document pe tema
morþii violente a lui Marin
Preda, datoratã asfixiei mecanice prin astuparea orificiilor
respiratorii. Ce ar fi însemnat
95 de ani cu Marin Preda, vã
las pe fiecare sã meditaþi.
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Bani pentru
cadastrare pentru
105 primãrii din Dolj
Oficiul de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã
(OCPI) Dolj a încheiat
contracte de finanþare
cu 105 primãrii din
judeþ, din tot atâtea
primãrii eligibile,
pentru realizarea
lucrãrilor de înregistrare sistematicã pe
sectoare cadastrale.
Sumele necesare sunt
asigurate din veniturile proprii ale Agenþiei
Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI).

U

nitãþile AdministrativTeritoriale (UAT) primesc în 2017, pentru
realizarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã, suma de
150.000 de lei/UAT, faþã de
135.000 de lei/UAT, în 2016.
Totodatã, potrivit Legii nr. 7/
1996 a cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare, începând cu
anul 2017 bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnã cã primãriile nu pierd banii dacã nu
finalizeazã lucrãrile pânã la
sfârºitul anului.
Procedura de achiziþie a serviciilor de înregistrare sistema-

ticã va fi organizatã de UAT-uri,
iar plãþile cãtre primãrii vor fi
efectuate dupã deschiderea cãrþilor funciare aferente imobilelor recepþionate. Finanþarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã la nivel de sectoare cadastrale din extravilan ºi, prin excepþie, din intravilan, se realizeazã în baza unui contract încheiat
de UAT cu oficiul de cadastru ºi
publicitate imobiliarã de pe raza
judeþului în care se aflã.
Potrivit legii, primãriile au
obligaþia sã selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care
cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructurã de interes naþional ºi terenuri agricole subvenþionate de Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA).
Obiectivul principal al Programului naþional de cadastru ºi
carte funciarã 2015-2023
(PNCCF) este înregistrarea gratuitã a tuturor imobilelor (terenuri, clãdiri ºi apartamente) din
România în Sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã.
PNCCF este finanþat din veniturile proprii ale ANCPI - peste
patru miliarde de lei, dar ºi din
fonduri externe obþinute prin
Programul Operaþional Regional, în cuantum de peste 300 de

milioane de euro. De asemenea,
în cadrul acestui proiect, altã
sursã de finanþare poate fi bugetul local.
În prezent, situaþia lucrãrilor
de înregistrare sistematicã în
judeþul Dolj este urmãtoarea:
Lucrãri finalizate la nivel de
UAT: 2 – Mischii ºi Drãnic;
Lucrãri finalizate la nivel de
sector cadastral: 5 – Almãj, Cerãt, Orodel, Ostroveni, Valea
Stanciului;
Lucrãri în derulare la nivel de
UAT: 1 – Goicea;
Lucrãri în derulare la nivel de
sector cadastral: 51 UAT-uri Afumaþi, Amãrãºtii de Jos,
Amãrãºtii de Sus, Apele Vii,
Bãileºti, Bîrca, Bechet, Bistreþ,
Botoºeºti Paia, Brabova, Braloºtiþa, Bratovoeºti, Bucovãþ,
Cãlãraºi, Calopãr, Cârcea, Cârna, Carpen, Castranova, Cernãteºti, Cioroiaºi, Ciupercenii
Noi, Dãbuleni, Daneþi, Desa,
Dioºti, Fãrcaº, Galicea Mare,
Gîngiova, Gherceºti, Gighera,
Giubega, Giurgiþa, Gogoºu,
Greceºti, Întorsura, Izvoare,
Leu, Mãceºu de Jos, Mãceºu de
Sus, Negoi, Podari, Radovan,
Robãneºti, Rojiºte, Sãlcuþa,
Seaca de Câmp, Seaca de Pãdure, ªimnicu de Sus, Þuglui,
Vârvoru de Jos.
www.indiscret.ro

Veniturile aleºilor ºi 7
ale angajaþilor plãtiþi
de la buget au explodat
Am ajuns la v
or
ba lui Băsescu, omul “gr
as” de la s
ta t
vo
rba
“gras”
st

ANALIZÃ

brut. Sunt exceptaþi cei care ocupã funcþii de demnitate publicã,
alese sau numite.

ªomerii nu mai vor
decât locuri de
muncã plãtite
ca la stat

de Mihaela Bobaru
ncepând cu luna trecutã, au
intrat în vigoare prevederile legii salarizãrii unitare.
Scopul declarat al acesteia a fost
de a pune capãt discrepanþelor
majore în salarizarea personalului din sistemul public. Cum
drepturile câºtigate nu puteau fi
reduse, legea a acþionat în direcþia scopului propus prin majorarea veniturilor mici. Ideea în
sine nu este rea, doar cã modul
cum s-a încercat sã se îndrepte
unele nedreptãþi a fost eronat.
Astfel s-a ajuns ca în sistemul
public angajaþi cu ºcoalã puþinã sã fie plãtiþi asemenea specialiºtilor din multinaþionale.
Poala de bani cu care s-au trezit pe negândite mare parte dintre salariaþii bugetari creeazã
probleme nu doar bugetului de
stat, ci ºi în mediul privat. Economiºtii de prestigiu susþin cã
aceastã lege, în loc sã facã bine,
face mai mult rãu societãþii româneºti.

Î

Aleºii neamului
ºi-au tãiat ”partea
leului” din tortul
veniturilor salariale
Cea mai mare creºtere a veniturilor se înregistreazã în cazul parlamentarilor ale cãror
indemnizaþii au crescut de 2,5
ori. Uitându-ne spre statele de
platã ale aleºilor olteni, constatãm cã suma cea mai mate de
bani intrã în contul deputatului
Florin Iordache. Nu pentru cã
ar fi cel mai vechi parlamentar
al judeþului ºi nici pentru cã are,
contestatã sau nu, cea mai prolificã activitate în Parlament, ci
pentru cã deþine cea mai importantã funcþie: cea de vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor.
Venitul pe care-l va încasa demnitarul se situeazã în jurul a
15.000 lei. Bani puþini nu vor
primi nici restul deputaþilor ºi
senatorilor. Suma minima ce va
intra în contul lor va fi de
13.050 lei. Aceºti bani vor ajunge la aleºii fãrã funcþii în Senat
ºi Camera Deputaþilor. Mare
parte dintre ei sunt fie chestori,
preºedinþi de comisii sau vicepreºedinþi, cu toþii vor avea un
plus de câteva sute de lei sau
www.indiscret.ro

chiar peste 1.000 de lei. Sumele cu care sunt rãsplãtiþi parlamentarii, mulþi dintre ei doar
pentru prezenþã ºi ridicat mâna,
sunt de 2,5 ori mai mari decât
cele încasate în prima sesiune
din aceste mandate, care s-a încheiat la 1 iulie, când au intrat
în vacanþã.

Fãrã numãr,
fãrã numãr ºi pentru
aleºii mai mici
de la nivel local
Bani în plus vor primi ºi toþi
aleºii de la nivel local ºi judeþean. Astfel, Marius Oprescu,
preºedintele CJ Olt, va avea un
salariu brut de 13.050 lei. Acelaºi venit îl va avea ºi edilul
municipiului Slatina, Emil Moþ.
Cei doi vor primi în mânã aproximativ 9.500 de lei. Salarii frumoase vor primi ºi vicepreºedinþii CJ Olt, Ioan Ciugulea ºi
Virgil Delureanu, dar ºi cei doi
viceprimari ai Slatinei, Gigi Ernes Vâlceleanu ºi Claudiu Stãncioiu. Potrivit prevederilor noii
legii a salarizãrii unice, în dreptul lor, pe statul de platã, va fi
trecutã suma de 11.600 lei. Evident, tot brut. Potrivit actului
normativ invocat, un primar de
comunã cu pânã la 3.000 de locuitori va primi un salariu de
4.350 de lei. Nici ceilalþi aleºi
din judeþ nu au de ce se plânge
dupã intrarea în noul act normativ. Veniturile lor au crescut considerabil, în majoritatea cazuri-

lor veniturile vor fi duble. Concomitent cu creºterea indemnizaþiilor primarilor ºi ale preºedinþilor de CJ, cresc ºi indemnizaþiile de ºedinþã ale consilierilor locali sau judeþeni, prevãzute de legiuitor la 10% din veniturile ºefilor de administraþii.
Deputaþii au adoptat ºi amendamentul care prevede un spor de
25% pentru primarii care gestioneazã fonduri europene, ºi
unul de 50% pentru angajaþii
care gestioneazã fondurile comunitare indiferent de numãrul
proiectelor.

Ce bine e sã fii angajat la stat. Muncã
puþinã, bani cu
nemiluita
Salarii mãrite vor primi din
aceastã lunã, conform actului
normativ amintit, toþi angajaþii
din administraþie sau instituþiile
subordonate primãriilor ºi consiliilor judeþene. Veniturile celor mai mulþi dintre ei au fost
majorate cu cca 500 lei, dar
existã ºi angajaþi care vor primi
în plus la leafã chiar ºi peste
1.000 de lei. Dar sã o luãm pe
categorii. Un director de instituþie subordonatã administraþiei
judeþene, indiferent de mãrimea
ei sau de importanþã, primeºte
peste 7.000 de lei. Mai exact
între 7.000 ºi 8.500 de lei, în
funcþie de gradul deþinut. Nici
adjuncþii acestora nu stau mai
prost la capitolul salarizare ac-

tualã. Pe statul de platã, ei vor
avea un salariu brut cuprins între 6.000 ºi 7.400 de lei. ªefii
de serviciu vor avea avea venituri cuprinse între 5.500 lei (gradul I) ºi 6.737 lei (gradul II), iar
cele ale ºefilor de birouri salarii
se vor încadra între 5.000 lei,
gradul I, ºi 6.258 lei, gradul II.
ªi restul angajaþilor din administraþia publicã localã sau judeþeanã au motive de bucurie
datoritã noilor salarii. Astfel,
persoanele care ocupã funcþii
publice de execuþie pot atinge
venituri de pânã la 4.797 lei pe
lunã, în funcþie de poziþia ocupatã ºi gradaþie. Noua lege a salarizãrii nu are grijã doar de
funcþionarii publici bine pregãtiþi sau care deþin funcþii ºi responsabilitãþi. Salarii frumoase
vor primi ºi salariaþii contractuali. Dacã e sã ne uitãm
bine pe ceea ce prevede legea,
un îngrijitor, cu cel mult studii
medii, va primi începând cu
luna iulie a.c. un salariu cuprins
între 1.650 ºi 1.800 lei, iar un
administrator se va putea lãuda
cu un salariu de peste 2.100 lei,
în timp ce un ºofer de instituþie
nu va primi mai puþin de 2.000
de lei, cam cât un învãþãtor. Ca
nu se spunã cã guvernanþii nu
sunt mãrinimoºi cu angajaþii din
sistemul bugetar, ei au “trecut la
vot” un alt amendament la amintita lege, care prevede ca angajaþii din sectorul public sã beneficieze de indemnizaþii de vacanþã, de la 1 decembrie 2018,
în cuantumul unui salariu minim

Ionuþ este un tânãr de 32 de
ani din Slatina. Susþine cã îºi
cautã de muncã ºi ar face orice
pentru un loc de muncã stabil.
Totul cu o singurã condiþie: sã
fie plãtit bine, ca la stat. “Îmi
caut un post de ºofer. Am carnet categoria B. Altceva nu ºtiu
sã fac, am terminat profesionala, dar ºtiþi cum este, teoria e
teorie, practica e altceva. Nu mã
intereseazã pentru cine lucrez.
Vreau carte de muncã ºi un salariu de minimum 2.000 de lei,
cã aºa este ºi la stat”, ne-a mãrturisit tânãrul. El ne-a mai precizat cã, deºi cautã de mult un
loc de muncã, nu a gãsit pentru
cã majoritatea patronilor plãtesc
prost. “Majoritatea celor la care
am fost mi-au oferit salariul
minim pe economie pe motiv cã
nu ºtiu meserie”, a susþinut tânãrul ºomer. La fel ca el gândesc foarte mulþi tineri care preferã ºomajul în locul unui job
stabil, deºi nu foarte bine plãtit.
Ei sunt, de acum încolo ºi mai
deciºi sã nu accepte slujbe prost
plãtite ºi spun cã se vor raporta
la salariile de la stat ori de câte
ori vor trebui sã aleagã între a
accepta sau nu o slujbã. Patronii susþin cã modificãrile aduse
salarizãrii bugetarilor de la începutul acestui an, odatã cu
majorarea salariului minim pe
economie la 1.450 lei, au mari
probleme. Pe de o parte cu eficientizarea activitãþii economice, iar pe de altã parte cu pretenþiile financiare ale celor aflaþi
în cãutarea unui loc de muncã.
“Nu ºtiu cum ºi-au fãcut guvernanþii ãºtia calculele, de unde or
sã dea salariile acestea umflate,
cert este cã pe noi, cei din mediul privat, ne-au îngropat efectiv. Sincer, nu ºtiu cât mai rezist cu astfel de cheltuieli când
investiþiile stagneazã. Nici nu
poþi sã te încurci sã iei lucrãri
pentru cã nu gãseºti angajaþi, iar
dacã dai peste un meseriaº îþi
cere cât un angajat de la o multinaþionalã. Nu e posibil aºa
ceva”, ne-a declarat patronul
unei firme de construcþii. Potrivit acestuia, nu se mai gãsesc
nici angajaþi zilieri. “Toþi cer
100 de lei pe zi, mâncare, bãuturã ºi ceva pe lângã ºi tot nu te
poþi baza pe el cã îl ai de fiecare datã când e nevoie”, a spus
patronul.
2 - 8 august 2017
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Ordine
în banii
publici

O

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
lunar. Decizia de a plafona
aceastã indemnizaþie la 1.800
de euro lunar este de asemenea binevenitã (ea rãmânând
ºi în aceste condiþii cea mai ridicatã din Europa, alãturi de
indemnizaþia omoloagã din
Germania, cea mai dezvoltatã
þarã a Europei !!!).
Respectul pentru banii publici înseamnã ºi modul în care
ei sunt gestionaþi în direcþia
producerii de efecte multiplicatoare în economie. Nu investiþi aiurea. Nu lãsaþi în buget din lipsã de viziune sau incompetenþã managerialã ºi/sau
administrativã.
O nouã abordare în materie
de colectare a banilor la buget este de asemenea esenþialã pentru a aduce ordine în
zona banilor publici. Din
aceastã perspectivã, iniþiativele Ministerului Finanþelor
de a scoate la luminã bani
publici ”ascunºi” de mari
companii ºi bãnci sub preºul
pierderilor artificial create
pentru a nu se plãti impozit
pe profit sunt de asemenea de
salutat. (70% dintre bãncile
care activeazã în România nu
au plãtit impozit pe profit în
ultimii cinci ani!).
Astfel de mãsuri se vor vedea în creºterea încasãrilor la
buget. În pofida tuturor cârcotaºilor ºi a vânãtorilor de ”profit politic” nemeritat, iatã, pe
luna iulie, ANAF a realizat cel
mai mare plan de încasãri din
toatã istoria sa!!! Argument
concret cã bãtãlia pentru menþinerea la finele anului a unui
deficit în þinta asumatã are toate ºansele sã fie câºtigatã.
Mergând pe acest drum, al
ordinii ºi respectului pentru
banii publici, România îºi va
gãsi drumul cãtre statutul la
care aspirã: de þarã modernã ºi
dezvoltatã. ªi pe care dã semne cã îl ºi meritã.

de Marielena Popa

P

Publicitate

rdinea în banii publici
este esenþialã pentru o
societate care aspirã la
dezvoltare pe termen lung. Fie
cã sunt din Bugetul de stat sau
din Bugetul Asigurãrilor Sociale de Stat, banii publici, din
taxele, impozitele ºi contribuþiile cetãþenilor, trebuie respectaþi mai mult. În primul rând
de cãtre statul însuºi.
Iniþiativele recente în acest
sens ale guvernului din care
ALDE face parte sunt lãudabile. Cu atât mai lãudabile dacã
ele vor fi duse pânã la capãt...
Respectul pentru banii publici înseamnã în primul rând
utilizarea lor raþionalã în materie de cheltuieli publice. Din
aceastã perspectivã s-au acumulat în ultimii zece ani - ºi
nu numai - anomalii care trebuie urgent eliminate.
Nu este normal ca pensiile
de serviciu/speciale sã fie actualizate în funcþie de creºterile salariale, în vreme ce pensiile normale actualizate cu
rata inflaþiei. Aºa am ajuns la
un raport monstruos de 1 la 70
în privinþa pensiilor din sectorul public. Decizia ca toate
pensiile sã fie indexate cu rata
inflaþiei este un prim pas corect. Al doilea pas ar fi o reformã a legii pensiilor care sã
acrediteze un raport european,
decent, raþional, între pensia
minimã ºi cea maximã din sectorul public.
Nu este normal ca pensia
unui om sã fie mai mare decât
valoarea netã a salariului obþinut în timpul activitãþii. Decizia de a plafona acest raport la
valoarea maximã de 1 la 1,
dacã ar fi luatã, ar putea fi una
justã.
Nu este normal ca în aproape cea mai sãracã þarã din Europa sã plãtim ca stat indemnizaþii pentru mame de 35.000,
20.000, 10.000, 5.000 de euro
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rimãria Râmnicu Vâlcea
a inaugurat luni, 31 iulie, Cãminul pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni,
despre care primarul Mircia
Gutãu a declarat cã este ”cel
mai frumos cãmin de bãtrâni
din þarã”.
„Cu o capacitate de 80 de locuri, o suprafaþã de 4.300 mp
parter ºi etaj, cu camere cu douã
ºi trei paturi, cu baie proprie ºi
terasã, cu un cabinet medical,
unul stomatologic ºi un altul de
kinetoterapie, cu bibliotecã,
club, coafor-frizerie, capelã interioarã, precum ºi o bisericã
aflatã în curtea cãminului, Cãminul pentru Persoane Vârstnice este în acest moment complet funcþional. În prezent, în
spaþiile sale sunt deja cazaþi
cinci vârstnici, iar mai multe alte
dosare sunt în lucru în consecinþa aprobãrii, sãptãmâna trecutã, în Consiliul Local, a procedurilor de intrare în aceastã
instituþie. Cãminul oferã ºi cazarea unor vârstnici pe perioade scurte, astfel încât aparþinãtorii sã poatã pleca liniºtiþi în
concedii ºtiind cã pãrinþii sau
bunicii lor nu rãmân singuri acasã, ci sunt îngrijiþi într-o instituþie specializatã, unde primesc
ºi medicaþia specificã”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Primãriei Râmnicu Valcea, Daniel
Ionescu.
La eveniment au participat
prefectul Florian Marin, preºedintele Consiliului Judeþean,
Constantin Rãdulescu, parlamentari, consilieri locali, consilieri judeþeni ºi reprezentanþi ai
unor societãþi comerciale.
www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea:
A fost inaugurat
Cãminul de lux
pentru Persoane
Vârstnice

9

ACTUALITATE

Contribuţia lunară de într
eţiner
e es
.982 lei
întreţiner
eţinere
estte de 1
1.982

La 97 de ani,
o nouã casã
Ion Diaconu are 97 de ani ºi
este unul din primii cinci locatari ai Cãminului Ostroveni. A
adus cu el, de acasã, numai câteva lucruri dragi, printre care
ºi Diploma Aniversarã de Patriot Român pentru meritele din
cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial. A lucrat multã vreme în
armatã, apoi în comerþ.
Îi era din ce în ce mai greu sã
trãiascã singur în casa din Râmnicu Vâlcea, aºa cã a ales Cãminul Ostroverni. „ Îmi place
aici, este cel mai bun loc din
câte am vãzut ºi am vãzut vreo

www.indiscret.ro

patru-cinci. Am doi copii, dar ei
nu locuiesc în oraº ºi este dificil sã mã îngrijeascã. Pentru
mine este clar, de aici voi pleca
într-o zi pe drumul fãrã de întoarcere. Dar, sã ºtiþi, e mare
lucru sã pleci dincolo, dintr-un
loc frumos” .

Proiect anunþat:
un atelier
de picturã
Vârstnicii de la Cãminul Ostroveni vor beneficia în viitor de
activitãþi care sã le ocupe timpul ºi sã le ofere o viaþã activã
ºi fericitã. Gheorghe Dican, preºedintele Filialei Vâlcea a Uni-

unii Artiºtilor Plastici, a declarat cã doreºte sã creeze aici un
atelier de picturã: „Trebuie sã
se simtã utili, sã aibã preocupãri
plãcute ºi consider cã un atelier
în care sã înveþe sã picteze le
va fi de folos ºi le va face plãcere”. Potrivit hotãrârii Consiliului Local din 26.07.2017,
contribuþia lunarã de întreþinere este de 1.982 lei pe beneficiar.
Aflaþi care sunt condiþiile de
admiterea precum ºi cele de ieºire, din acest cãmin pe ediþia
online a sãptãmânalului nostru
- www.indiscret.ro
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Cel mai mar
e târ
g rregional
egional dedicat bunurilor de lar
g
mare
târg
larg
consum şi ser
viciilor
serviciilor

Târgul de Comerþ
al Olteniei, ediþia a II-a,
se deschide la Craiova
în perioada 13-15
octombrie
2017
Club de lecturã
la Biblioteca
Aman
CULTURÃ

Luni, 31 august,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” a iniþiat un
nou proiect estival
dedicat elevilor din
ciclurile primar ºi
gimnazial. Delia
Marinela Radu ºi
Maria Cristina Gelep,
doctorande în cadrul
Universitãþii din
Craiova, vor desfãºura în cadrul proiectului de voluntariat
Clubul de lecturã
activitãþi interactive
cu ajutorul cãrþilor
din colecþiile Bibliotecii Aman.

I

Publicitate

niþiativa organizãrii unui
Club de lecturã pe durata vacanþei de varã reprezintã o continuare a activitãþilor desfãºurate frecvent
de Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” de-a
lungul anului ºcolar. Principala activitate a Clubului de
lecturã va consta în selectarea unor texte cu tâlc, amuzante, din literaturile romanã
ºi universalã, pe care voluntarii le vor citi participanþilor.
În finalul lecturii, copiii vor
fi invitaþi sã discute pe marginea subiectului ales. Prin
textele alese, se va încerca sti-

mularea curiozitãþii copiilor.
„Ne face o deosebitã plãcere
sã atragem la bibliotecã tineri,
liceeni ºi studenþi, în calitate
de voluntari. Clubul de lecturã este o acþiune derulatã de
voluntari ºi se vrea o îniþiativã vie ºi interactivã, lipsitã de
îngrãdiri ºi formalism, în mãsurã sã-i incite pe copii la lecturã ºi dragoste de carte. Iniþiativa noastrã se armonizeazã cu toate celelalte programe
ºi activitãþi a cãror desfãºurare este în curs. Le derulãm în
aceastã perioadã cu speranþa
cã timpul liber al copiilor,
vacanþa de varã, deci, este o
oportunitate nemaipomenitã
pe care noi o preþuim ºi încercãm sã o valorificãm prin diverse programe. Educaþia copiilor nu este doar apanajul
tandemului familie-ºcoalã.
Biblioteca Aman, prin resursa umanã ºi mijloacele tehnice de care dispune, reprezintã de ani buni un veritabil
sprijin pentru pãrinþi ºi copii
deopotrivã”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Clubul de lecturã se va desfãºura în zilele de luni ºi vineri, începând cu ora 10.00, la
American Corner/Mediatecã,
pânã la finalul lunii august. În
cadrul fiecãrei întâlniri va fi organizatã o expoziþie de cãrþi
pentru copii.

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.
2 - 8 august 2017

Cel mai mare eveniment expoziþional din
Oltenia dedicat bunurilor de larg consum ºi
serviciilor, aflat la a IIa ediþie, se va desfãºura pe parcursul a
trei zile, în perioada
13-15 octombrie 2017,
în incinta Centrului
Multifuncþional Craiova.

V

or fi prezenþi expozanþi
ce activeazã în domenii
le: industrie, alimentaþie, construcþii, comerþ cu articole de îmbrãcãminte-încãlþãminte ºi articole pentru copii,
servicii, industria auto ºi
asigurãri. 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. Nu vor lipsi prezentãri
de produse, degustãri ºi
momente artistice care sã
trezeascã interesul vizitatorilor.
Târgul de Comerþ al Olteniei va fi organizat în paralel cu Agro Oltenia, târg
dedicat agriculturii ºi industriei alimentare, asigurându-se creºterea numãrului
de vizitatori ºi de expozanþi.
Ca amplasament, Târgul
de Comerþ va fi concentrat
în pavilionul principal al
Centrului Multifuncþional
Craiova, iar Agro Oltenia
va fi amplasat în parcarea
din jurul Centrului Multifuncþional.
Se estimeaza un numar
de 8.000 de vizitatori, în
creºtere faþã dei cei 5.500
prezenþi la ediþia de anul
trecut. Organizatorii au bugetat o creºtere de 80%

pentru campania de promovare în comparaþie cu ediþia anterioarã. Vor fi panotaje stradale în toate judeþele Olteniei,
patru radiouri vor difuza spoturi dedicate evenimentului,
articole în presa scrisã ºi online ºi emisiuni TV dedicate
care vor ajuta la promovarea
evenimentului.
Pe toatã durata celor trei zile
de târg vor fi puse la dispoziþia
vizitatorilor autobuze ce vor
asigura curse gratuite din Craiova cãtre Centrul Multifuncþional ºi retur. Va fi editat un catalog al târgului cu firmele expozante ce va fi oferit gratuit
vizitatorilor.
Evenimentul este promovat ºi

în afara graniþelor þãrii, astfel se
aºteaptã expozanþi ºi vizitatori
din Bulgaria, Serbia, Ungaria,
Italia, Spania, Anglia ºi Israel.
Pãstrând tradiþia, organizatorii vor acorda o bursã pentru cel
mai merituos student al Facultãþii de Mecanicã din cadrul
Universitãþii din Craiova.
Vizitatorii interesaþi de acest
eveniment vor putea accesa siteul dedicat târgului: www.targdecomertoltenia.ro ºi pagina
de facebook: Târgul de Comerþ
al Olteniei sau vor putea cere
informaþii la adresa: Craiova,
Calea Unirii nr. 30, telefon:
0723.183.909; e-mail: office@targdecomertoltenia.ro.

www.indiscret.ro
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Memorialul Preot Dumitru Bãlaºa,
la Arhiepiscopia Râmnicului
L

uni, 31 iulie, Sala Iosif
Episcopul a Casei Sfântul Ierarh Calinic a gãzduit Memorialul Preot Dumitru
Bãlaºa „Patriarhul de Drãgãºani”.
Manifestãrile au debutat prin
slujba de pomenire a Pãrintelui
Dumitru Bãlaºa, fiind continuate cu evocarea personalitãþii, a
operei ºtiinþifice ºi activitãþii
sale de cercetare, de cãtre cei
care l-au cunoscut ºi l-au sprijinit în proiectele desfãºurate:
preoþi, profesori universitari,
oameni de culturã.
În cadrul memorialului, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, a
transmis cuvântul de binecuvântare intitulat Pãrintele Dumitru Bãlaºa - mãrturisitor al
Mântuitorului Hristos în perioada ateismului roºu, cuvânt
ce a fost transmis de cãtre Pãrintele ªtefan Zarã, Consilier
Cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului:
„În contextul Anului comemorativ Justinian Patriarhul ºi
al apãrãtorilor Ortodoxiei în
timpul comunismului în Patriarhia Românã, personalitatea
Pãrintelui Dumitru Bãlaºa nu
poate fi trecutã cu vederea, Pãrintele Dumitru fiind unul dintre preoþii cei mai activi în plan
misionar ºi cultural din Vâlcea,
ca mãrturisitor al Adevãrului, în
acea grea perioadã pentru Biserica noastrã.
Pãrintele Dumitru Bãlaºa,
preot jertfelnic ºi patriot, a fost
un apreciat folclorist ºi istoric,
care ºi-a dedicat întreaga viaþã
www.indiscret.ro

cercetãrii cu o rãbdare impresionantã a etnogenezei poporului
român ºi a strãmoºilor noºtri
daci. A activat în cadrul Asociaþiei Slaviºtilor din România, a
fost secretar al Institutului de
Istorie Naþionalã, filiala Oltenia; a activat de asemenea ca
redactor la revistele Foi
literare, Celula, Oltenia ºi Mitropolia
Banatului.
A publicat sute de studii, articole ºi numeroase cãrþi. A strãbãtut o serie de sate olteneºti ca
sã cerceteze mentalitatea ºi obiceiurile locale. A crescut numeroºi ucenici, preoþi, istorici ºi
cercetãtori care-l cinstesc aºa
cum se cuvine ºi care-i continuã munca de cercetare.
Înainte de a fi cercetãtor, istoric ºi folclorist, Pãrintele Dumitru Bãlaºa a fost preot ºi lucrul acesta a fost prioritar în viaþa sfinþiei sale. El este un exemplu strãlucit de preot misionar
ce trebuie urmat astãzi de cãtre
orice preot de parohie. A împletit în chip admirabil activitatea
cãrturãreascã cu cea misionarpastoralã, neuitând nicio clipã
cã este slujitor al lui Dumnezeu
ºi al semenilor sãi. ªi-a jertfit
întreaga sa viaþã pentru semenii sãi, punându-ºi viaþa pe deplin în mâna lui Dumnezeu.
În timpul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, Pãrintele Dumitru Bãlaºa a fost la solicitarea sa trimis pe front ca preot
militar.
Noul regim politic, instaurat
în þara noastrã dupã încheierea
Rãzboiului, i-a adus pãrintelui
Bãlaºa multã suferinþã, fiind

Preotul Dumitru Bãlaºa
închis de cãtre regimul comunist timp de cinci ani, între 1959
ºi 1964, la Aiud, Jilava ºi Piteºti,
acuzat de activitate legionarã.
„La Aiud, povesteºte Pãrintele Dumitru Bãlaºa, am ajuns în
1961 toamna. La început ne-au
bãgat la un salon, la grãmadã.
Dormeam pe jos, ca animalele,
fãrã pat, fãrã nimic. La urmã ne-

au repartizat la celule, unde eram în patru paturi, aºa, puse
unul peste altul. ªi noi ne organizaserãm acolo, þineam conferinþe, în cadrul celulelor, în saloane. Apoi pe noi ne-au izolat.
Pe mine, pe pãrintele Dumitru
Stãniloae – am stat cu el, dar am
stat puþin –, Valeriu Anania. Dar
ne-au þinut puþin ºi ne-au des-

pãrþit cã au zis: „Ãºtia sunt capii!”, cã noi vorbeam, mai þineam câte o conferinþã, povesteam ºi ne turnau, tot dintre noi.
Ascultau însã ºi ei la uºã acolo,
aveau aparate… La urmã m-au
izolat. M-au bãgat într-o camerã de unul singur. Aveam alãturi acolo unul care înnebunise
din bãtaie”.
Predica lui, chiar ºi dupã eliberarea din închisoare, a continuat sã fie plinã de substanþã,
în ea descoperindu-se iubirea
Pãrintelui: Biserica ºi neamul
sãu. De aceea, pânã la Revoluþia din anul 1989 a continuat sã
fie supravegheat ºi, nu de puþine ori, atenþionat de cãtre Securitate, confiscându-i-se biblioteca personalã în anul 1983.
De exemplul Pãrintelui Bãlaºa avem cu toþii mare nevoie
astãzi, pentru cã puþini sunt preoþii care mai ºtiu sã împleteascã atât de echilibrat cercetarea
cu slujirea ºi activitatea misionar-pastoralã, aºa cum a fãcuto sfinþia sa, fiind unul dintre
cele mai luminoase chipuri de
preoþi mãrturisitori din Vâlcea,
în perioada ateismului roºu.
Astfel, Pãrintele Bãlaºa este ºi
trebuie sã fie astãzi un model
autentic de viaþã, de trãire în
Hristos, pentru Bisericã ºi neamul Sãu.
Binecuvântãm cu pãrinteascã
dragoste pe toþii participanþii la
aceastã a XIII-a ediþie a memorialului Pr. Dumitru Bãlaºa, rugându-l pe Bunul Dumnezeu sã
ne întãreascã pe toþi în mãrturisirea Adevãrului, aºa cum Pr.
Dumitru Bãlaºa a fãcut-o!”.
2 - 8 august 2017
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Activitate SC APAVIL SA în
sãptãmâna 24 – 28 iulie
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în sãptãmâna 24 – 28 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 Republicii,
Danil Ionescu, Popa ªapcã,
ªtirbei Vodã nr. 251, Cerna nr.
14, Gib Mihãescu, Ion Referendaru ºi General Praporgescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 3 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Aranghel nr. 21, Poenari nr.
36 ºi Cartier Feþeni nr. 38.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere în zonele
Ostroveni I, II, III, IV, V, VI, 1
Mai I, II, Zãvoi, Nord (strada
Republicii), Traian, Sud ºi Centru;
- s-a montat piesã suport cu
ramã ºi capac carosabil pe bulevardul Tineretului, în parcarea
Catedralei „Înãlþarea Domnului”;
- s-a ridicat la cotã cãmin de
canalizare ºi s-a refãcut suprafaþa carosabilã pe strada Radu
de la Afumaþi;
- s-au executat lucrãri de reparaþie reþea de canalizare pe
strada 1 Mai la blocul 2;
- s-a înlocuit tronson de canalizare pe strada Popa ªapcã
la Colegiul Naþional „ Mircea
cel Bãtrân”;
- s-au înlocuit racorduri de
canalizare pe strada Danil Ionescu;
2 - 8 august 2017

- s-au continuat lucrãrile de
înlocuit reþea apã potabilã ºi
branºamente pe Calea lui Traian la blocurile S20, S24, S26 –
Grãdiniþa Oltchim;
- s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu;
- s-au finalizat lucrãrile de înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în
pãmânt a þevilor de canalizare
DN 250 mm;
- s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare menajerã între bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni –
Baza de Agrement;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile A1, A2,
C0, sc. B, C10, A16, sc. A, B,
C18, sc. B, C, D, B12, C29 sc.
B, A7, sc. B, S2 sc. A, B, A64,
A62, sc. A, B, C29, sc. B, A27/
II, A27/III, A28/III, sc. B, C ºi
pe strãzile Ostroveni la ºtrandul
Ostroveni ºi ªtrandului nr. 34);
- Centru (strãzile Maior V.
Popescu, Gib Mihãescu la blocul A7, sc. A, B, C, General
Magheru la blocul S3 ºi Splaiul
Mircea Vodã la blocul P1);
- Nord (Calea lui Traian la
Spitalul de Urgenþã nr.1);
- precum ºi pe strãzile Toporaºilor, Antim Ivireanu nr. 26,
Calea lui Traian nr. 236B, Mãrului, Buna Vestire, Maior
Georgescu nr.18 ºi Petriºor.
52 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 52 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 21 de
documentaþii tehnice.

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
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ADMINISTRAÞIE

bandajat bugetul de salarii
Prioteasa:
”E cazul sã se vadã
o schimbare!”

De legea salarizãrii unitare ºi de majorãrile
salariale pe care le presupune se discutã
de o jumãtate de an, dar nu toatã lumea a
fost pregãtitã sã dea piept cu costurile
bugetare. Trei dintre instituþiile din subordinea CJ au nevoie de ajutor sã treacã
strada salarizãrii unitare. Aleºii judeþeni au
aprobat la ultima ºedinþã rectificarea
bugetului propriu, printre mãsurile adoptate aflându-se ºi suplimentarea fondurilor
pentru salarii la instituþiile rãmase în impas.

de Nicuºor Fota

D

Publicitate

irecþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului
Dolj, Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj ºi Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa U
Craiova au solicitat ºi au primit de la CJ bani pentru a face
faþã cu plata salariilor pânã la
sfârºitul anului. Administraþia
judeþeanã a aprobat în ºedinþa extraordinarã de sãptãmâna trecutã rectificarea bugetului propriu, printre prevederile supuse votului ºi aprobate de consilierii judeþeni
aflându-se suplimentarea sumelor încasate de CJ Dolj din
cotele ce-i revin din impozitul pe venit, ori banii alocaþi
prin PNDL II proiectelor derulate de CJ. Peste 4 milioane de lei noi au fost rezervate
însã finanþãrii cheltuielilor salariale din 2017 în contextul
noii legi, pentru cele trei instituþii din ograda Consiliului
Judeþean.

www.indiscret.ro

Cea mai mare tranºã bugetarã a fost solicitatã de Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, cãreia
îi revin, prin hotãrârea adoptatã
de aleºii judeþeni, aproape 3
milioane de lei. „Cheltuielile de
personal ale Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj pentru anul
2017 se majoreazã cu 2.962.000
lei, sumã necesarã aplicãrii Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din
fonduri publice”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii
CJ Dolj. O sumã consistentã primeºte, de asemenea, Direcþia
Judeþeanã de Pazã ºi Servicii a
CJ Dolj, acesteia revenindu-i la
rectificarea bugetului judeþean
1.250.000 lei tot pentru asigurarea salariilor pânã la sfârºitul
acestui an. De rectificarea bugetului judeþean la capitolul
cheltuieli salariale a beneficiat
ºi Clubul Sportiv Judeþean
ªtiinþa U Craiova, care a primit
la rectificarea votatã pe 27 iulie
numai 20.000 de lei.

La ºedinþa extraordinarã a
CJ Dolj în care au fost aprobate rectificarea de buget mai
sus pomenitã, creºterile salariale pentru aparatul administraþiei judeþene ºi al mai multor instituþii din subordine,
dar ºi majorarea indemnizaþiilor pentru consilierii judeþeni, preºedintele Ion Prioteasa a menþionat cã aleºii judeþeni au prevãzut încã de la
aprobarea bugetului propriu
cã va veni momentul creºterii cheltuielilor salariale, îndemnându-i în schimb pe
subordonaþi sã-ºi îmbunãtãþeascã prestaþia la serviciu pe
mãsura suplimentelor salariale primite. „Eu am tot discutat ºi cu sindicatele ºi cu colegii noºtri, chiar ºi ieri am
avut o ultimã ºedinþã cu toþi
angajaþii, ºi le-am spus ceea
ce vã spun acum ºi dumneavoastrã. Creºterile sunt consistente ºi trebuie sã se vadã
ºi la noi o schimbare. Este
cazul ca fiecare sã-ºi facã o
privire retrospectivã ºi sã
vadã ce are de îndreptat pentru cã, înainte de toate, suntem umilii servitori ai cetãþenilor, în al doilea rând cu respect faþã de instituþie ºi, în
ultimul rând, cu respect de
sine fiecare dintre noi ºi sã se
vadã ceva schimbat în atitudinea noastrã. Nu e nevoie sã
stea cineva cu camera ascunsã ºi sa facã evaluãri sau nu
ºtiu ce sã facã. Este cazul sã
ne uitãm la ceea ce câºtigãm, pentru cã de multe ori
ne uitãm ºi la ceea ce câºtigã vecinul ºi ne scoate
din elanul pe care ni-l propusesem ºi de aceea încã
o datã le transmit tuturor
colegilor, toþi cei care au
avut creºteri de salarii, sã
ne uitãm cu respect la cetãþean, sã rezolvãm problemele cu celeritate ºi cu
maximum de solicitudine”, a spus Ion Prioteasa
la ºedinþa de joi a CJ Dolj.
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ACTUALITATE
Belgia

Tipul de relaþie stat – culte.
Sunt recunoscute ºase culte; de
facto, Biserica Catolicã are întâietate.
Salarizarea clerului se face
integral de cãtre stat. Salariile
ºi pensiile personalului de cult
sunt plãtite de la bugetul de
stat, diferenþiat în funcþie de
dimensiunile comunitãþii.
Finanþarea lãcaºurilor de
cult. Construcþia ºi repararea
lãcaºurilor de cult sunt finanþate de stat.
Capelani în instituþii publice. Capelanii din instituþiile
publice (armata, penitenciare,
dar nu ºi cei din spitale), în primul rând catolici, sunt salarizaþi integral de stat.
Scutiri de taxe ºi impozite.
Statul scuteºte cultele recunoscute de impozitul pe veniturile
provenite din administrarea
imobilelor cu caracter de cult,
precum ºi de alte taxe ºi impozite.
Alte forme de finanþare. Autoritãþile locale asigurã clericilor o locuinþã ºi acoperã cheltuielile legate de aceasta. Autoritãþile locale pot oferi susþinere financiarã suplimentarã
comunitãþilor religioase. Finanþarea altor activitãþi (caritabile etc.) se poate face indirect, prin înfiinþarea de asociaþii nonprofit. Statul asigurã finanþarea parþialã a ºcolilor confesionale private. Finanþarea
privatã pe bazã de colecte sau
donaþii de la credincioºi are o
pondere limitatã.
Educaþia religioasã în ºcoalã. În ºcolile publice, pe toatã
durata ºcolarizãrii obligatorii,
sunt oferite cursuri de educaþie confesionalã (una dintre
confesiunile recunoscute) sau
de moralã non-confesionalã
(secularã), la alegere, cu posibilitatea de scutire totalã de
participare (la cerere).
Învãþãmântul teologic /confesional. În universitãþile publice nu funcþioneazã facultãþi de
teologie/studii religioase. Universitãþile ºi institutele/facultãþile de rang universitar ale cultelor recunoscute pot primi finanþare de stat (de la bugetul
federal sau al comunitãþilor federate), în grade variabile (în
cazul unor universitãþi catolice, pânã la 100%).

Germania

Tipul de relaþie stat – culte.
Funcþioneazã un regim de cooperare între stat ºi comunitãþile religioase, care pot beneficia de douã niveluri de recunoaºtere: corporaþii de drept
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public ºi culte de drept privat.
Sistemul juridic este reglementat pe douã niveluri, federal
(constituþional ºi legislaþie inferioarã) ºi al landurilor.
Finanþarea activitãþilor cultelor. Se face prin impozit bisericesc, subvenþii ºi scutiri de taxe.
„Impozitul bisericesc” (8-9%
din impozitul pe venit) este colectat de administraþia landurilor ºi asigurã circa 80% din veniturile cultelor care solicitã finanþare. Suma se reþine doar
membrilor bisericilor/cultelor
respective. Existã posibilitatea
de scutire de impozitul bisericesc sub forma unei declaraþii
scrise; în caz contrar, sumele
sunt reþinute automat din veniturile obþinute. În majoritatea
bisericilor protestante, renunþarea la plata impozitului bisericesc echivaleazã cu pierderea
calitãþii de membru al bisericii.
Salarizarea clerului. Se face
diferenþiat, potrivit regulilor fiecãrui cult. Pe bazã de acord ºi
în funcþie de regiune, statul poate oferi o contribuþie la salariile
personalului.
Finanþarea lãcaºurilor de cult.
Autoritãþile locale pot acoperi
cheltuieli de construcþie a bisericilor ºi contribuie la restaurarea bisericilor monumente istorice.
Capelani în instituþii publice.
Pot fi plãtiþi de stat capelanii din
armatã, poliþie, penitenciare,
spitale, alte instituþii publice, pe
bazã de acord cu instituþiile vizate, prin contracte pe perioada
determinatã.
Scutiri de taxe ºi impozite.
Donaþiile cãtre culte ºi impozitul bisericesc se pot deduce din
impozitul pe salarii sau pe venit. Cultele beneficiazã de multiple alte scutiri de taxe ºi impozite.
Alte forme de finanþare. Autoritãþile publice alocã periodic
cultelor anumite sume, ca despãgubire pentru secularizãrile
succesive ale averilor bisericeºti
(mai ales cea din 1803). Cultele de mai mici dimensiuni se finanþeazã în mai mare mãsurã
prin donaþii de la credincioºi ºi
nu fac apel la sistemul impozitului bisericesc. ªcolile ºi grãdiniþele confesionale sunt finanþate parþial de stat, ca ºi celelalte instituþii de învãþãmânt privat. Spitalele bisericeºti ºi alte
instituþii sociale caritabile organizate de culte primesc subvenþii extinse de la stat, comparabile cu cele primite de alte instituþii cu statut de utilitate publicã; beneficiazã în plus de un
regim legal distinct în ceea ce
priveºte dreptul muncii (aplicat
cu respectarea normelor bisericeºti ale fiecãrui cult). Cultele

mai pot obþine în plus, sub diferite forme, donaþii sau contribuþii private.
Educaþia religioasã în ºcoalã.
Cu excepþia ºcolilor explicit
neconfesionale, în ºcolile publice educaþia religioasã este o disciplinã cu statut similar celorlalte discipline ºcolare. Educaþia religioasã este confesionalã,
programa fiind definitã în funcþie de opþiunile fiecãrui cult
(pentru educaþie confesionalã
strictã, istoria religiilor etc.).
Pãrinþii sunt cei care decid participarea copiilor la cursurile de
educaþie religioasã, în confesiunea pe care o aleg; dupã împlinirea vârstei de 14 ani, elevul hotãrãºte singur. ªcoalã publicã este obligatã sã organizeze cursuri de educaþie religioasã acolo unde existã cel puþin
12 elevi aparþinând unei anumite confesiuni.
Învãþãmântul teologic /confesional. În universitãþile publice
funcþioneazã facultãþi de teologie cu caracter confesional (mai
mult sau mai puþin legate instituþional de biserica de care aparþin din punct de vedere confesional). Pe lângã acestea, funcþioneazã ºi o serie de facultãþi de
teologie ºi universitãþi confesionale private.

Modele cu biserica
de stat sau dominantã
Danemarca

Tipul de relaþie stat – culte.
Existã trei niveluri: Biserica
Evanghelicã Luteranã – Folkekirche este recunoscutã ca Bisericã naþionalã, conform Art. 4
din Constituþie; mai funcþioneazã 11 comunitãþi religioase recunoscute, iar alte 90 de denominaþiuni au dreptul de a oficia
cãsãtorii cu efecte civile. Cultele care nu beneficiazã de recunoaºtere publicã sunt libere
sã funcþioneze. Principala instituþie responsabilã de gestionarea raporturilor dintre stat ºi
culte este Ministrul Afacerilor
Ecleziastice.
Finanþarea activitãþilor cultelor. Salarizarea clerului: statul
colecteazã de la toþi cetãþenii,
indiferent de confesiune, un
impozit bisericesc destinat finanþãrii Bisericii Evanghelice
Luterane. Din acest impozit ºi
din sume alocate de la bugetul
public, statul oferã o contribuþie (cca 40%) la salariile pãstorilor ºi plãteºte integral salariile episcopilor. Impozitul bisericesc asigurã cea mai mare parte a veniturilor Bisericii Evanghelice. Pãstorii Bisericii evanghelice sunt funcþionari publici.
Alte comunitãþi religioase nu

primesc sprijin financiar pentru
salarizarea clerului.
Finanþarea lãcaºurilor de cult.
Statul sprijinã financiar repararea bisericilor monumente istorice, întreþinerea monumentelor
ºi a mormintelor (pentru Biserica Evanghelicã).
Capelani în instituþii publice.
Statul poate finanþa prezenþa
unor capelani în instituþiile publice (pãstori sau persoane cu
formare teologicã), inclusiv în
contextul unor situaþii de urgenþã sau calamitãþi.
Scutiri de taxe ºi impozite.
Membrii comunitãþilor religioase recunoscute, altele decât Biserica Evanghelicã, pot obþine
deducerea din impozitul pe venit a contribuþiilor cãtre cultele
respective, iar comunitãþile religioase (altele decât Biserica
Evanghelicã) beneficiazã de o
serie de scutiri de taxe ºi impozite. Cultele cu drept de a oficia cãsãtorii cu efecte civile pot
beneficia, în anumite condiþii,
de scutiri fiscale pentru sumele
provenite din donaþii. Statul
acoperã aproximativ 12 la sutã
din bugetul Bisericii Evanghelice, în schimbul acestei sume,
BEL se ocupã ºi de administrarea cimitirelor, de registrul evidenþei populaþiei, prin înregistrarea naºterilor, cãsãtoriilor,
deceselor etc. Cealaltã parte a
bugetului bisericii, mult mai
consistentã, provine dintr-o taxã
(impozit bisericesc), plãtitã numai de membrii BEL, colectatã
însã tot de stat, laolaltã cu celelalte taxe. BEL este exoneratã
de impozitul funciar ºi de impozitul pe imobilele bisericeºti.
Alte forme de finanþare. Instituþiile sociale sau caritabile
organizate de comunitãþile religioase care colaboreazã cu instituþiile publice pentru prestarea de servicii de interes public
pot beneficia de subvenþii de la
stat.
Educaþia religioasã în ºcoalã.
În ºcolile publice sunt oferite
cursuri de „educaþie creºtinã”
sau „educaþie religioasã”. Cursurile sunt orientate în principal spre predarea învãþãturii ºi
istoriei Bisericii Evanghelice; la
clasele superioare sunt prezentate ºi alte credinþe ºi filosofii
de viaþã, relaþia dintre Bisericã
ºi stat în Danemarca ºi Europa.
Cursurile de educaþie religioasã sunt obligatorii pentru clasele I-X. Pentru clasele a VII-a ºi
a VIII-a, când în parohii sunt organizate cursuri speciale în vederea confirmãrii, elevii pot alege sã participe la acestea sau la
cursurile de educaþie religioasã
obiºnuite.
Învãþãmântul teologic / confesional. Douã facultãþi de teo-
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ªi biserica poate fi taxatã.
Cum este taxatã în Uniunea Europeanã

logie (pastoralã, pentru Biserica Evanghelicã) sunt integrate
în universitãþile publice. O facultate de teologie a unei universitãþi private a fost acreditatã pentru alte confesiuni protestante. Mai funcþioneazã ºi alte
douã instituþii de învãþãmânt
teologic superior cu caracter
privat, dar diplomele acestora
nu sunt recunoscute de stat.

Modele de separare
Franþa

Tipul de relaþie stat – culte.
Funcþioneazã un regim de separare netã dintre stat ºi culte (cu
excepþii teritoriale: în Alsacia ºi
Mosella, unde funcþioneazã un
regim de recunoaºtere a cultelor ºi în teritoriile non-europene ale Franþei, unde existã forme de subvenþionare a cultelor).
Raporturile dintre stat ºi culte
sunt gestionate în principal prin
intermediul Ministerului de Interne.
Finanþarea activitãþilor cultelor. Finanþarea directã a activitãþilor de cult este interzisã, cu
excepþiile amintite. Finanþarea
cultelor se face în cea mai mare
parte din fonduri proprii (fie din
donaþii directe, fie prin instituirea de fundaþii).
Salarizarea clerului. În general, cultele asigurã salarizarea
personalului de cult numai din
fonduri proprii. În Alsacia ºi
Mosella (departamentele HautRhin, Bas-Rhin ºi Moselle), salariile clerului aparþinând cultelor recunoscute sunt plãtite de
stat.
Finanþarea lãcaºurilor de cult.
Statul sau autoritãþile locale asigurã întreþinerea lãcaºurilor de
cult catolice (restaurarea ºi consolidarea acestora, precum ºi
cheltuielile de funcþionare) construite înainte de 1905 ºi confiscate prin Legea de separare a
Bisericii de stat. Asociaþiile subordonate Bisericii Româno-Catolice pot beneficia de fonduri
publice. Statul poate garanta
împrumuturile contractate de
asociaþiile de cult/diecezane
pentru construirea de noi biserici. Statul poate pune la dispoziþia asociaþiilor de cult clãdiri
cu destinaþie de cult în schimbul unei chirii simbolice.
Capelani în instituþii publice.
Capelanii din spitale ºi penitenciare pot fi plãtiþi de statul francez. În spitale, aceºtia sunt angajaþi prin contract de conducerea instituþiei. Capelanii din penitenciare primesc o indemnizaþie forfetarã, în funcþie de serviciile prestate. Asistenþa religioasã în armatã este asiguratã
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sional. Învãþãmântul teologic se
organizeazã în afara învãþãmântului public. Diplomele instituþiilor de învãþãmânt superior
confesionale nu sunt recunoscute de cãtre statul francez, însã
acesta autorizeazã acordurile
între instituþiile de învãþãmânt
public ºi cele de învãþãmânt privat care le permit studenþilor
obþinerea unor diplome din partea ambelor instituþii.

Spania

Potrivit Concordatului din
1979, subvenþiile de stat pentru
Biserica Româno-Catolicã erau
înlocuite cu o contribuþie din
partea credincioºilor, care puteau alege sã direcþioneze 10%
din impozitul pe profit cãtre bisericã. În 1987, acest procent a
fost coborât drastic, la numai
0,52%, cu condiþia ca statul sã
compenseze diferenþa cu o subvenþie directã în urmãtorii trei
ani. Subvenþia a continuat sã fie
acordatã însã ºi dupã acei trei
ani, pânã în 2006, când, în urma
unei noi înþelegeri cu guvernul,
procentul din impozitul pe venit a fost ridicat la 0.7, în schimbul unei reduceri semnificative
a subvenþiei directe.
ªapte alte culte religioase deþin statutul de cult înrãdãcinat
în societate, iar trei dintre acestea (comunitatea protestantã,
evreiascã ºi musulmanã) au încheiate acorduri cu statul, care
le conferã o serie de beneficii
fiscale (asimilabile entitãþilor
non-profit), dreptul de a numi
profesori de religie în ºcolile
publice ºi capelani în unele instituþii publice, precum ºi acces
la unele subvenþii financiare directe pentru proiecte culturale,
educaþionale ºi sociale. Autoritãþile regionale ºi cele locale
pot, la rândul lor, sã suplimenteze acest sprijin oferit de organismele federale.
Între beneficiile fiscale acordate acestor culte se numãrã
scutirea de la plata impozitului
pe venit, dacã scopul în care
sunt folosite veniturile sunt cele
declarate ca obiective statutare,
neimpozitarea activitãþilor de
producere a publicaþiilor ºi obiectelor religioase, precum ºi
neimpozitarea lãcaºurilor de
cult. În cazul Bisericii RomanoCatolice, nicio clãdire – nici
chiar cele folosite în scop comercial – nu este impozitatã,
deºi aceastã prevedere este foarte des contestatã, pe fondul crizei economice actuale.

Ungaria

Cetãþenii pot direcþiona 1%
din impozitul pe venit cãtre comunitatea sau asociaþia religioasã din care fac parte, iar în cazul comunitãþilor statul contribuie cu finanþare directã egalã
celei obþinute de la credincioºi.
Asociaþiile religioase pot ºi ele
primi finanþare directã, dar nu
în mod constant, ci mai degra-

bã pe baza unor proiecte sau
pentru nevoi punctuale. O altã
diferenþa constã în faptul cã
numai comunitãþile religioase
au dreptul de a folosi aceºti
bani pentru plata salariilor personalului (clerical ºi neclerical). În plus, personalul clerical este scutit de la plata impozitului pe venit. Atât comunitãþile cât ºi asociaþiile religioase pot administra ºcoli confesionale, statul subvenionândule la acelaºi nivel cu ºcolile
publice. Totuºi, ºcolile administrate de comunitãþi religioase pot beneficia ºi de o subvenþie suplimentarã.
Guvernul alocã, de asemenea, o serie de fonduri comunitãþilor religioase pentru întreþinerea clãdirilor de patrimoniu, sprijinirea clericilor din
satele mici, pentru activitãþi
culturale ºi asistenþã religioasã în unitãþi militare ºi penitenciare. Mare parte din aceste
fonduri (peste 90%) sunt încasate de cele patru „religii istorice” ale Ungariei: Biserica
Romano-Catolicã, Biserica
Reformatã, Biserica Luteranã
ºi comunitatea mozaicã.
Principala sursã de finanþare a cultelor este totuºi venitul
din exploatarea proprietãþilor
imobiliare, mare parte din ele
fiind retrocedate, iar pentru
cele încã neretrocedate statul
plãteºte o despãgubire anualã
cãtre foºtii proprietari, pânã la
soluþionarea definitivã. Finanþarea indirectã este realizatã în
principal prin exonerarea de
taxele pe transferul de proprietate a bunurilor imobile, pentru impozitul funciar ºi de taxe
de timbru pentru proceduri administrative.
Nota autorului. Acest articol nu se doreºte a fi o recomandare pentru/contra unui
anume tip de impozitare a Bisericii, ci doar o trecere în revistã a modurilor în care diferitele state relaþioneazã cu Biserica. De aceea, concluziile cu
privire la o posibilã impunere
a veniturilor BOR sau la modul de calcul al acestei taxãri
nu aparþin jurnaliºtilor, fiind o
decizie eminamente politicã.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Declicul european

iitorul, FCSB (în preliminariile Champions
League), Dinamo, CS
Universitatea Craiova ºi Astra
(în Europa League) s-au remontat în contact cu fotbalul mare
ºi promit în retur scoruri care sã
le facã emergente pe cele din debut. Cârlanii de la Ovidiu ºi ce
mai e prin herghelia lui Gicã au
trecut cu 1-0 de Apoel Nicosia.
Acum viseazã cu ochii deschiºi
la play-off, ceea ce le-ar asigura prezenþa în competiþia continentalã nr.2 ºi un consistent câºtig financiar. ªanse existã ºi trebuie valorificate. Ciprioþii, cu
un nou antrenor, aºteaptã pe insulã pasul greºit al campioanei,
care, pe ruta internã, a clacat de
douã ori din trei încercãri: cu
CFR Cluj ºi Dinamo. În etapa a
treia am fost martorii unei ratãri monumentale a lui Þucudean, din doi metri, cu latul,
ceva de cascadorii râsului, opusul eurogolului înscris de Ganea cu Apoel. Cârtitorii de serviciu n-au decât sã insinueze
un blat de toatã frumuseþea,
atacantul ratangiu al Viitorului
cãlcând cu ani în urmã ºi prin
Groapa din ªtefan cel Mare.
FCSB, 2-2 pe Arena Naþionalã
cu Plzen, vicecampioana Cehiei, a efectuat transferuri importante în sezonul precompetiþional, minus Larie, preferatul fãrã acoperire al finanþatorului. Dar cu Alibec nepus la
punct fizic, cu Budescu accidentat ºi cu un Dicã depãºit de
exigenþele fotbalului de performanþã, FCSB merge la Plzen ca
mielul la tãiere. Era cât pe-aci

s-o pãþeascã în derby-ul de acasã cu oltenii, care au condus cu
1-0 (Bãluþã), dar s-au vãzut
egalaþi (Gnohere), nerefãcuþi
dupã epicul de la Pod. Starea
de spirit a elevilor lui Mangia
a fost la înãlþime, inclusiv în
partida inegalã din start cu AC
Milan (0-1), ei declarând cu
tupeu pozitiv cã vor sã zguduie San Siro. Nu ºtiu nici ei dacã
vor putea, dar în caracter le stã.
În campionatul intern, nebunia
asta va þine. Astra nu a scos
decât 0-0 cu Olexandria, la
Giurgiu, dupã un meci cu destule blancuri privind calificarea. S-au scurs trei etape în
Liga lui Gino, iar fotoliul de
lider e ocupat, surprinzãtor, de
FC Botoºani, urmarea lui 5-1
cu pârâta Sepsi Sf. Gheorghe.
Pe locul secund a urcat CFR
Cluj, spectatoare de lux în cupele europene. Da, existã un
declic european, o rãbufnire de
orgoliu, în evoluþia reprezentantelor noastre, o revigorare
mentalã ºi de atitudine. Câte
dintre ele vor merge mai departe? Am cãutat în Nostradamus
ºi n-am gãsit. Poate patru, poate trei, poate douã… De bun
augur ar fi ca aerul ponosit al
campionatului Ligii I sã cedeze aerului proaspãt venit dinspre Italia, Cipru, Spania, de ce
nu Cehia ºi Ucraina. Pãcat însã
cã aceastã nouã resurecþie de
sorginte europeanã nu are a
face cu Mondialul rusesc, în
preliminariile cãruia ni s-a înecat ºi ultima corabie. Putem
ajunge acolo cu avioanele, dar
numai ca turiºti.

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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de capelanii militari (cu regim
juridic diferit: fie cu statut de
ofiþeri, fie angajaþi pe bazã de
contract, fie benevoli). Este permisã instituirea de capelani în
ºcoli, la cererea pãrinþilor ºi cu
permisiunea administraþiei ºcolii, însã activitatea acestora nu
este finanþatã de stat, ci din cotizaþiile pãrinþilor ºi din fondurile proprii ale cultelor care îi
susþin.
Scutiri de taxe ºi impozite. În
anumite limite, donaþiile cãtre
entitãþi de interes public (inclusiv asociaþiile culturale ºi diecezane, pentru sumele alocate
întreþinerii edificiilor de cult sau
activitãþilor de interes general)
pot fi deduse din impozit. Legea restrânge dreptul de moºtenire al clericilor (aceºtia nu pot
primi moºteniri din partea persoanelor cãrora le acordã asistenþã religioasã pe patul de
moarte).
Alte forme de finanþare. Statul poate finanþa parþial ºcolile
private, inclusiv ºcolile confesionale ºi instituþiile de învãþãmânt superior aparþinând unor
culte. Asociaþiile cu profil religios (inclusiv cele administrate
de personal bisericesc) constituite sub regimul general al asociaþiilor pot beneficia de statutul de utilitate publicã ºi primi
subvenþii din fonduri publice,
dacã desfãºoarã activitãþi de interes general (sociale, filantropice, culturale, de educaþie etc.).
Educaþia religioasã în ºcoalã.
Învãþãmântul public este laic.
Este interzisã organizarea de
cursuri de educaþie religioasã în
instituþiile de învãþãmânt public.
Mai mult, legea francezã interzice personalului clerical accesul la calitatea de profesori în
învãþãmântul public primar ºi
secundar. Portul însemnelor religioase vizibile în instituþiile de
învãþãmânt public este interzis
atât profesorilor ºi personalului
administrativ, cât ºi elevilor. În
cadrul altor discipline se organizeazã cursuri privind fenomenul religios (studiat din perspectiva neconfesionalã). La ciclul
primar este prevãzut în orar un
spaþiu liber pentru a le permite
elevilor sã participe la cursuri
de educaþie religioasã (la alegerea pãrinþilor) organizate în afarã spaþiului instituþiilor publice
de educaþie. În Alsacia ºi Mosella, statul asigurã educaþia religioasã a elevilor din ciclurile
primar ºi secundar (educaþie
confesionalã pentru elevii aparþinând cultelor recunoscute) ºi
poate plãti salariile profesorilor
de religie (mulþi dintre aceºtia
sunt voluntari). Educaþia religioasã are statut similar celorlalte discipline, însã notele nu
sunt luate în considerare pentru
evaluarea generalã a elevului.
Participarea elevilor la cursurile de educaþie religioasã se face
pe bazã de înscriere.
Învãþãmântul teologic/ confe-
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Ajutoare de urgenþã
de la Guvern pentru vâlcenii
cu probleme

Ameninþãri
între Patriarh
ºi comunitatea
popilor gay
Zvon: scandal la Patriarhie, zilele trecute. Patriarhul
Daniel, susþinut de mitropoliþii din Sinod, ar fi ameninþat ”în plen” cã toþi înalþii
ierarhi care vor fi dovediþi
homosexuali vor fi trimiºi la
mãnãstire. Cicã unul dintre
cei vulnerabili i-ar fi spus
Patriarhului aºa: ”Ba, poate
cã te vei îmbolnãvi tu ºi vei
ajunge la mãnãstire!”. Aoleu! Cum vulnerabilitãþile
sunt reciproce, iar imaginea
BOR este deja ºifonatã, nu
este exclusã o superbã batistã pe þambal.

Incredibil!
O angajatã a magazinului
DM din hipermarketul Cozia spune cã în urmã cu douã
sãptãmâni a trãit o întâmplare incredibilã: ”O tuciurie
mi-a furat telefonul mobil ºi
portofelul. Am chemat poliþia, am recuperat telefonul,
dar hoaþa pasase deja banii
unei fetiþe, aºa cã nu i-am
mai vãzut. Dar, fiindcã am
apostrofat-o pe cea care mã
furase, am fost amendatã, tot
eu, cu 800 de lei. Cicã pentru discriminare!!”
Un gigant a pus ochii pe
Râmnic ºi Craiova
Râmnicu Vâlcea ºi Craiova, alãturi de alte oraºe cu
potenþial infracþional, sunt
þintele unei ironii savuroase
al site-ului de satirã ”Ponturi fierbinþi”. Iatã textul:
Gigantul japonez Yakuza
e interesat sã investeascã în
România!
Investitorii japonezi se
aratã interesaþi de România!
Corporaþia niponã Yakuza a
avut deja primele contacte la
nivel înalt cu guvernul Romaniei ºi sunt aºteptate ne-

gocieri oficiale în aceastã
primãvarã. Cu o cifrã anualã de afaceri estimatã la câteva miliarde de dolari ºi cu
peste 100.000 de angajaþi,
corporaþia Yakuza, deºi
aproape necunoscutã în România, este un jucãtor important pe piaþa japonezã.
Nu este prima datã când
Yakuza încearcã sã intre pe
piaþa româneascã. O tentativã similarã a mai avut loc
ºi în 2003, când s-au derulat primele negocieri neoficiale cu guvernul Nãstase.
Discuþiile au fost abandonate însã din cauza unor divergenþe legate de birocraþie.
În România grupul Yakuza
este interesat în special de
piaþa creditelor ilegale, de
târgurile auto, asigurãri ºi
recuperãri de credite, comerþul cu þigãri de contrabandã, piaþa cãrnii vii ºi alte
sectoare mai puþin importante. Prima investiþie este
posibil sã fie fãcutã în Bucureºti, dar ºi în Constanþa,
Timiºoara, Craiova sau Vâlcea. Practic, în orice punct
din þara în care existã suficient potenþial infracþional.
Deºi guvernul considerã cã
orice investitor este binevenit, existã ºi voci critice
care spun cã japonezii de la
Yakuza ar putea face concurenþã neloialã jucãtorilor
autohtoni de pe aceste pieþe. Nu e deloc bine cã li se
va permite deschiderea unor
filiale aici. Vor distruge total producãtorii autohtoni.
Veniturile noastre vor scãdea, va fi tot mai greu sã
muncim ºi unii dintre noi
vor fi nevoiþi sã ia calea
strãinãtãþii sau chiar sã se
lase de meserie, a declarat
Nuþu Cãmãtaru, liderul patronatelor din industria neagrã din România”. Pentru
cei mai puþin cunoscãtori,
Yakuza înseamnã mafia japonezã. Bunã!!

C

ele opt familii din localitatea Alunu care au
fost afectate de alunecãrile de teren, din cauza deplasãrii haldei de steril, dar ºi alþi
vâlceni, primesc ajutoare de
urgenþã de la Guvern, conform
Prefecturii Vâlcea. Printr-o hotãrâre recentã, Guvernul a acordat astfel de ajutoare pentru 463
de familii ºi persoane singure
din întreaga þarã.
”În Monitorul Oficial nr. 618,
partea I, din 31 iulie 2017, a fost
publicatã Hotãrârea de Guvern,
adoptatã în baza Legii nr. 416/
2001, prin care au fost aprobate ajutoarele de urgenþã pentru
sprijinirea unui numãr de 463
de familii ºi persoane singure,
conform anexei, în valoare totalã de 1.272.700 lei.
Prefectul judeþului Vâlcea,
domnul Florian Marin, face pe
aceastã cale cunoscut faptul cã
un numãr de 25 de familii ºi
persoane din judeþul Vâlcea vor
beneficia de ajutoare a cãror
valoare este cuprinsã între suma
de 1.000 pânã la 7.000 lei.
Printre aceºti beneficiari se
numãrã ºi cele 8 familii din localitatea Alunu, ce au fost afectate de alunecarea de teren produsã în punctul Gropile, pentru care Instituþia Prefectului,
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acordãrii sprijinului financiar
de cãtre Guvernul României”,
a anunþat Prefectura Vâlcea.
(M.P.)

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

Dai un ban,
dar face!
Foarte bune spectacolele
ªofer/Pictor cu Maia Morgenstern ºi N-ai tu treabã, cu
Marcel Iureº, în cadrul Festivalului de teatru Ariel
Râmnic Fest. Câte 3.000 de
euro, atât ar fi plãtit festivalul celor doi actori. Au meritat, pe deplin!

judeþul Vâlcea, a fãcut demersurile legale prin Agenþia Judeþeanã pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã - Vâlcea, în vederea

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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