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Râmnicu Vâlcea:
Liceele „Henri
Coandã” ºi „Oltchim”,
propuse pentru
divizare totalã 14-15

Investiþii
2
ADMINISTRAÞIE importante
în comuna Gighera
Gighera a continuat, ºi în
2017, seria investiþiilor
menite sã transforme localitatea de la malul Dunãrii întro comunã modernã. O grãdiniþã nouã, canale pentru apa
pluvialã, drumuri pietruite ºi
un nou sistem de iluminat
stradal sunt doar câteva
dintre activitãþile derulate
de edilul comunei, Florea
Neacºu, ºi echipa sa formatã
din executiv ºi consilieri
locali în anul care stã sã se
încheie.
de Valentin Zarea

S

ituatã la aproape 70 de kilometri
de Craiova, aproape de malul
Dunãrii, comuna Gighera a început, în anul 2012, odatã cu alegerea
lui Florea Neacºu în funcþia de primar,
un susþinut proces de modernizare. Rând
pe rând, numeroase proiecte, cele mai
multe cu finanþarea nerambursabilã de
la Uniunea Europeanã sau Guvernul
României, au schimbat în bine faþa localitãþii. Iar anul 2017 nu a fãcut excepþie. Printre altele, autoritãþile locale au
reuºit finalizarea construirii unei noi grãdiniþe, atât de necesare pentru comunitate. „Copiii sunt viitorul acestei comune! Investind în educaþia lor nu facem
altceva decât sã ne asigurãm cã Gighera
va avea un viitor mai bun decât prezentul. Credeþi-mã, dincolo de orice considerent, aceastã investiþie este cea mai
importantã!“, a declarat Florea Neacºu.
De asemenea, au fost pietruiþi câte 3
kilometri de drumuri comunale în fiecare dintre satele care aparþin de Gighera,
o investiþie de aproximativ 700.000 de
lei, ºi a fost asfaltat un drum agricol, o
investiþie în valoare de un milion de euro

proveniþi din fonduri europene ca urmare a câºtigãrii unui proiect deosebit de
important. În plus, administraþia localã
a investit în iluminatul public stradal prin
montarea a 120 de becuri LED ºi a finalizat, la periferia satului Gighera, un canal de scurgere a apelor pluviale, rezolvând astfel o problemã care dãdea mari
bãtãi de cap locuitorilor din acea zonã a
comunei.

Planuri mari pentru viitor
Aºa cum îi stã bine oricãrui gospodar
care se respectã, edilul comunei Gighera ºi-a stabilit deja planurile pentru viitor. Astfel, Florea Neacºu spune cã a
depus ºi i-au fost aprobate în acest an
nu mai puþin de patru proiecte prin
PNDL (Planul Naþional de Dezvoltare
Localã), în valoare totalã de 14,5 milioane de lei. Acestea vizeazã sistemul de
canalizare în toate cele trei sate, extinderea reþelei de apã în satul Zãval, precum ºi reabilitarea grãdiniþelor din satele Zãval ºi Nedeia. De asemenea, edilul comunei ºi-a propus sã depunã un
proiect prin care sã obþinã finanþarea
necesarã pentru asfaltarea a ºase kilometri de drumuri comunale, dar ºi sã
investeascã în siguranþa cetãþenilor prin
montarea de lãmi stradale ºi camere de
luat vederi în punctele cheie ale localitãþii. „Echipa formatã de mine, împreunã cu consultanþii noºtri, a reuºit sã obþinã aprobarea pentru patru proiecte prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã. A fost un triumf al profesionalismului, a fost rezultatul unor eforturi titanice ale tuturor persoanelor implicate. Proiectele depuse au fost impecabil
întocmite ºi justificate, motiv pentru
care celor de la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale le-a fost imposibil sã nu le
accepte. Va fi un an plin de surprize plãcute pentru cetãþenii noºtri!“, a mai spus
Neacºu.

Florea Neacºu
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D

eputatul PNL Nicolae Giugea
criticã în termeni foarte duri
construcþia bugetarã propusã
de Guvernul PSD-ALDE pentru anul
2018, catalogând-o drept ostilã dezvoltãrii ºi modernizãrii României, fiind previzibilã accentuarea decalajelor de dezvoltare în interiorul þãrii:
”Nimeni sã nu-ºi facã iluzia cã anul
urmãtor va trãi mai bine, cãci va fi
tare amãgit. Nu existã niciun motiv
serios sã ne pãcãlim singuri cã lucrurile se vor schimba. Cel mai clar
exemplu este proiectul de buget pentru anul 2018, care, deºi a fost trimis
cu întârziere în Parlament, este ºi mai
slab construit decât în anul 2017.
Aceasta este dovada supremã a incompetenþei Guvernului PSD-ALDE
în a profita de contextul economic
favorabil, de creºterea economicã
mare, pentru a stimula investiþiile
publice ºi a susþine modernizarea
României. ªi anul urmãtor, investiþiile publice vor fi sacrificate din nou,
pentru a nu ºtiu câta oarã, deºi ei
spun cã economia ”duduie”. Pãi,
dacã aºa tare ”duduie” economia, de
ce trebuie sã tot taie din cheltuieli
publice, de ce continuã sã nu aplice
legi, cum ar fi legea pensiilor, adicã
sã majoreze punctul de pensie de la 1
ianuarie sau de ce nu respectã legea
educaþiei, punând în aplicare finanþarea cu 6% din PIB a educaþiei. Curios este faptul cã aceastã creºtere
economicã nu se vede practic în nimic: majorarea salariilor pentru profesori ºi medici se mai amânã încã o
datã, cheltuielile instituþiilor sunt tãiate cu 10%, achiziþii ºi angajãrile
sunt interzise, unele drepturi ale angajaþilor, cum ar fi tichete sau prime,
sunt amânate, iar pentru unele servicii sociale pentru preºcolari ºi ºco-

lari nu sunt bani nici anul viitor. Despre investiþii, chiar nu mai are sens
sã discutãm, pentru cã ele au fost primele sacrificate. Pentru majoritatea
proiectelor de investiþii aflate deja în
derulare se alocã sume modice, din
care nu se poate face nimic. În unele
cazuri chiar nu se alocã nimic. Vã pot
da exemplul unor obiective de investiþii importante din judeþul Dolj, cum
ar fi infrastructura de la portul din
Calafat, modernizarea DN 56 Craiova-Calafat sau Centura ocolitoare a
Craiovei, pentru care Guvernul Tudose a alocat niºte mãrunþiº care nu va
ajunge nici pentru vopsirea marcajelor rutiere! La fel de puþin important
pentru PSD-ALDE este ºi realizarea
spitalului regional de la Craiova sau
investiþiile în infrastructura ºcolarã.
Aºadar, acest guvern ne trimite sã ne
tratãm tot cu leacuri bãbeºti, iar pe
elevi sã înveþe în ºcoli prin care nici
cu var pe pereþi nu s-a mai dat. Se vede
treaba cã pe doamna Olguþa Vasilescu nu o ia nimeni în serios în propriul
partid dacã a ajuns Doljul sã aibã
printre cele mai mici alocãri investiþionale din þarã. Poate s-o fi prins
domnul Dragnea cã-i þinteºte scaunul.
Este condamnabil cã luptele lor din
partid îi înfundã ºi mai tare pe olteni
în sãrãcie ºi subdezvoltare. Aºadar,
românii primesc de la Guvernul PSDALDE: salarii mãrite doar pe hârtie,
nu ºi în buzunare, drumuri ºi autostrãzi tot pe hârtie, nu ºi în realitate,
iar ºcolile noi ºi spitalele regionale
vor rãmâne ºi anul viitor tot în stadiul de proiect, adicã tot pe hârtie. La
PSD-ALDE totul e pe hârtie! Sã sperãm cã nu le ia ”statul paralel” ºi
hârtia, cãci atunci nici promisiuni nu
mai au pe ce face”, a precizat deputatul PNL Nicolae Giugea.
www.indiscret.ro
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Tibi Pãtru

SPECIAL

(1958-2017)

Mulþumesc mult,
maestre!
de Cosmin Pretorian
Era varã, nu iarnã mohorâtã ca acum. Pãrul þi-era negru,
barba aºijderea. Ochii erau aceiaºi, doar privirea parcã altfel... Stãteai în spatele biroului, cu un Carpaþi fumegându-þi în
faþã. Îmi pãreai inabordabil, pur ºi simplu mi-era greu sã deschid gura. „Eu sunt Pretorian, îl caut pe domnul Pãtru“, am
reuºit sã murmur, cãutând din priviri sprijin la o domniºoarã
blondã ºi simpaticã din stânga ta. Aveam emoþii, iar uitãtura
ta de sub sprâncenele stufoase nu mã ajuta deloc. „Tu eºti bãiatul lui Nelu?“, m-ai întrebat. „Da“. „ªi vrei sã te faci ziarist?“ „Da“, þi-am rãspuns. „Vrei sã scrii pe sport? Îþi place
fotbalul?“ „Îmi place, dar nu vreau sã scriu pe sport. Orice
altceva“, þi-am rãspuns mai curajos, simþind, poate, cã e un
moment important, dar cu siguranþã neimaginându-mi cã
aceastã scurtã ºi înfricoºãtoare pentru mine întâlnire avea sãmi defineascã viitorul. „Cautã-l pe...“, nu mai reþin exact în
braþele cui m-ai aruncat, „ºi spune-i sã vorbeascã cu reporterii sã te duci de mâine cu ei pe teren“. Douã sãptãmâni m-ai
lãsat sã gravitez în jurul lui Mihai Tudor, al Danei Staicu, al
Mãdãlinei Bãlan sau al Alinei Mirea, dupã care, brusc, într-o
ºedinþã matinalã de redacþie, þi-ai întors privirea scrutãtoare
spre mine: „Tu când te-apuci de scris?“ „Ãããã, astãzi“.
Am scris, þi-a plãcut, ºi în urmãtorii zece ani te-ai strãduit sã
mã faci un ziarist bun. M-ai învãþat tot ce ºtiai tu mai bine ºi,
fãrã sã vrei, m-ai învãþat ºi cum sã mã feresc de greºelile pe
care tu le fãceai ca urmare a incredibilei naivitãþi care te caracteriza. Ai avut rãbdare cu mine, aºa cum în cei douãzeci ºi
ceva de ani ai avut cu zeci de foºti ºi actuali jurnaliºti cãrora
le-ai pus condeiul între degete. Ai picurat speranþã în fiecare
dintre noi. Ne-ai deschis drumuri în viaþã pe care unii dintre
noi mai pãºim ºi în prezent. Unii þi-au mulþumit când încã trãiai, alþii îþi mulþumesc acum. Eu, ranchiunos, cum mã ºtii, am
zis cã mai am timp s-o fac. N-am luat în calcul cã, de multe ori,
timpul nu mai are rãbdare cu noi. Mergi cu grijã, domnu‘ Tibi,
ºi din când în când dã-ne câte-un semn sã ºtim cã eºti bine!
Mulþumesc mult, maestre!
www.indiscret.ro

Drum lin,
domn‘ Tibi!
de Dan Olteanu
L-am cunoscut pe Tibi Pãtru în urmã cu 16 ani, când, printro serie bizarã de coincidenþe, am poposit în redacþia cotidianului „Ora“, una dintre numeroasele publicaþii pe care le-a înfiinþat de-a lungul anilor. Eram (încã) un adolescent bezmetic,
aºa cum îi stã bine oricãrui tânãr pe care sistemul de educaþie
românesc îl îndeasã cu informaþii total irelevante pentru realitatea de afarã, care habar nu avea ce vrea sã facã în viaþã. „Lasã
cã te facem ziarist“, mi-a spus domn` Tibi, aºa cum i se adresau
cei mai mulþi oameni din redacþie, dupã vreo trei zile în care
am scris, în gol, câteva zeci de ºtiri. O lungã perioadã n-am
realizat cã, de fapt, acesta era marele sãu talent: sã creeze ziariºti. A pus pe picioare ziare, a publicat articole de impact, a
avut colaborãri de excepþie cu giganþi media pe plan mondial,
dar oamenii din jurul sãu au fost mereu pe primul loc. Þinea la
ziariºti. La toþi ziariºtii. Mereu ne lua apãrarea, indiferent de
situaþie. Îi plãcea sã ne dea sfaturi, cum sã abordãm anumite
subiecte, cum sã ne raportãm la personajele din articolele noastre. ªi nu uita sã laude atunci când veneai cu un material bun.
Un adevãrat dascãl pentru zeci de ziariºti care au modelat presa craioveanã în ultimele douã decenii. De sâmbãtã însã, presa
craioveanã este mai sãracã. ªi mai tristã. Tibi Pãtru a dus presa boemã la Ceruri!
13 - 19 decembrie 2017
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POLITICÃ

V

gatorii din sarcina angajatorului în salariul brut lunar al salariatului este beneficã pentru
acesta. Sunt unul dintre parlamentarii PSD cu expertizã în
zona drepturilor salariale, care
am studiat cu mare atenþie acest
aspect ºi, dupã ce am procedat
la simularea calculelor pentru
diverse mãrimi de salariu, începând cu cel minim pe economie
ºi comparând procedura actualã cu ceea ce se va aplica începând cu 1 ianuarie 2018, am
constatat cã salariaþii români
vor avea cel puþin urmãtoarele
avantaje:
z Creºterea salariului brut lunar va duce la creºterea numãrului de puncte pentru pensie,
deoarece numãrul de puncte de
pensie se calculeazã prin raportarea câºtigului salarial brut lunar la câºtigul salarial mediu brut
pe economie comunicat lunar de
Institutul Naþional de Statisticã;
z Creºte în sumã absolutã
nivelul contribuþiei individuale

la fondul de sãnãtate;
z Creºte în sumã absolutã
nivelul contribuþiei individuale
la fondul individual de pensie,
inclusiv la fondul individual din
Pilonul II de pensie;
z Creºte salariul net lunar,
aceasta ca urmare atât a creºterii nivelului deducerii personale, cât ºi ca urmare a reducerii
impozitului pe venitul salarial
de la 16% la 10 %.
Am convingerea cã angajatorii vor gãsi soluþii de menþinere
în 2018 cel puþin a salariului net
lunar individual avut la 31 decembrie 2017 ºi, dupã analize
atente, vor gãsi soluþii de compensare a eventualelor creºteri
ale fondului de salarii lunar.
Asigur românii cã toate prevederile din OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal
au fost fãcute pentru binele românilor ºi al României”, susþine deputatul Cocoº într-o declaraþie politicã.
(M.P.)

Publicitate

asile Cocoº, deputat
PSD de Vâlcea, afirmã
cã prin mãsura trecerii
contribuþiilor sociale obligatorii în salariul brut lunar angajaþii vor avea beneficii ºi nu se vor
confrunta cu dezavantaje, aºa
cum se vehiculeazã adesea în
spaþiul public. Parlamentarul
social democrat gireazã aceste
afirmaþii cu expertiza sa în zona
drepturilor salariale.
„În ultimele sãptãmâni, s-a
vorbit foarte mult în spaþiul public despre cât de rãu va fi pentru salariaþii români dacã se vor
introduce în salariul lunar brut
individual contribuþiile sociale
obligatorii ale angajatorului.
Dupã ce Guvernul României a
adoptat, miercuri, 8 noiembrie
2017, Ordonanþa de urgenþã nr.
79 privind unele modificãri la
Codul fiscal, mass-media, catalogând aceste modificãri drept
o Revoluþie fiscalã, o mare parte a românilor a înþeles cã aceste modificãri sunt necesare ºi
bine-venite. În speþã, introducerea contribuþiilor sociale obli-

Deputatul Vasile Cocoº explicã
beneficiile trecerii contribuþiilor
sociale în salariul brut
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Târgul de Crãciun
Craiova 2017
C

raiova intrã în atmosfera Sãrbãtorilor de
Iarnã. De sâmbãtã,
25 noiembrie 2017, craiovenii se pot bucura de evenimentele pregãtite de Primãria Craiova pentru Gala Sãrbãtorilor de Iarnã 2017: spectacole, expoziþii cu vânzare
de produse specifice Crãciunului, patinoar ºi Orãºelul
Copiilor, din dorinþa ca locuitorii Craiovei sã petreacã
împreunã cele mai frumoase
sãrbãtori de peste an.
Acþiunile pregãtite de autoritãþile locale craiovenilor
vor avea loc, în acest an, atât
în Piaþa Mihai Viteazu, unde
sunt amplasate Târgul de
Crãciun, patinoarul ºi scena,
cât ºi pe esplanada Teatrului
Naþional Marin Sorescu,
unde va fi montat Orãºelul
Copiilor.
Pentru prima oarã, Târgul
de Crãciun din Craiova îºi
deschide porþile mai devreme, pe 25 noiembrie 2017,
ºi într-o nouã locaþie: Piaþa

5

ACTUALITATE

jatã, craiovenii vor avea ocazia
sã-i admire pe copiii ºi artiºtii
de la Palatul Copiilor din Craiova, de la Opera Românã Craiova, Ansamblul Folcloric Maria Tãnase, Casa de Culturã a
Studenþilor, Filarmonica Oltenia Craiova, Liceul de Artã
Marin Sorescu, Seminarul Teologic, Colegiul Naþional Carol
I, Casa de Culturã Traian Demetrescu, dar ºi pe Rafaela, pe
folkiºtii din Generaþia Folk (coordonaþi de Mãdãlina Amon)
sau pe tinerii soliºti de la ªcoala de Muzicã Dan ªincai. Vineri, 1 decembrie 2017, scena
din Piaþa Mihai Viteazu este rezervatã artiºtilor invitaþi în cadrul Festivalului Internaþional
Adrian Pãunescu.
Mai multe detalii, programul
Târgului de Crãciun ºi al spectacolelor din luna decembrie
2017 vor fi actualizate pe pagina de facebook a Primãriei Craiova @facebook/Primaria-Municipiului-Craiova, pe pagina
Târgului de Crãciun @facebook/TargdeCraciunCraiova2017
ºi pe site-ul www.primariacraiova.ro.

Mihai Viteazu. Pânã pe 7 ianuarie, Primãria Craiova, Consiliul Local ºi partenerii invitã
craiovenii sã trãiascã împreunã
spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã cu
spectacole, colinde, patinoar,
expoziþie cu vânzare de diverse
produse (gastronomice, tradiþionale, artizanale, ornamente de
Crãciun etc.) ºi alte surprize, la
Târgul de Crãciun Craiova
2017.
Spectacolul de inaugurare al
Galei Sãrbãtorilor de Iarnã 2017
ºi aprinderea oficialã a luminiþelor de Crãciun sunt programate sâmbãtã, 25 noiembrie, în Piaþa Mihai Viteazu, începând cu
ora 18.00, când artiºtii CASUAL
BAND, RAOUL, DINU IANCU SÃLÃJANU ºi CORINA
CHIRIAC vor încãlzi atmosfera
ºi vor da startul sezonului alb.
Concertele ºi spectacolele iniþiate de Primãria Craiova, cu
sprijinul partenerilor, vor continua în Piaþa Mihai Viteazu, în
zilele de 2, 8, 9, 15, 16 ºi 21
decembrie 2017, orele 18.00 –
20.00. Pe scena special amena-

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.

www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Crimã cu autori în ceaþã

A

cum, când trupul neînsufleþit al ultimului
rege al României se
pregãteºte pentru a primi þãrâna eternitãþii, pe mulþi dintre
noi i-a cutreierat întrebarea
”ce-ar fi fost dacã?...” Adicãtelea ce-ar fi fost dacã, la 20
mai 1990, în locul lui Ion Iliescu, l-am fi ales pe Regele Mihai I. Pãi ar fi fost de patru ori
mai bine pentru þarã. I-am fi
evitat pe primul preºedinte republican cu tot ce a însemnat
el, pe al doilea, pe al treilea,
pe al patrulea. Am fi salvat
destule miliarde nejumulite
din ghearele acumulãrii sãlbatice, fabrici ºi uzine inventariate ca fiare vechi, multe din
bogãþiile vânturate pe nimic
ale subsolului. Am fi aruncat
la gunoi reflexele comunistoide ºi securistoide, am fi fost o
naþiune mai demnã faþã cu naþiunea dezbinatã de astãzi. La
fel de important, o naþiune mai
sãnãtoasã la trup ºi la minte.
N-am fi avut parte de rãzboiul
româno-român în care suntem
târâþi, din afarã ºi dinãuntru, cu
mari repercusiuni în viitor. Am
fi avut mai mulþi codri fraþi ºi
mai puþine cozi de topor. Mai
puþine lichele ºi mai mulþi intelectuali neînregimentaþi. Am
fi mulþumit cu sufletul deschis
eroilor din decembrie 1989,
datoritã cãrora gustãm din capitalism ca dintr-un cozonac
rumenit. Întrebarea ”ce-ar fi
fost dacã?...” este, din pãcate,
una lipsitã de fundament, fiindcã trebuia ales democratic
un nou legislativ care sã supunã referendumului o nouã

constituþie, ceea ce, de fapt, sa ºi întâmplat în 1991. Aceasta e cronologia faptelor. Nici
în naturã nu se trece brusc de
la iarnã la varã. Peste 14 milioane de oameni, temãtori, nepregãtiþi sã azvârle cojocul republican ºi sã îmbrace cãmãºuþa cu mâneca scurtã a primãverii regaliste, l-au ”încoronat”, cu 86% din opþiuni, pe
contracandidatul lui Câmpeanu ºi Raþiu. Comunismul adus
pe ”glorioasele” ºenile sovietice operase din 1944 astfel
încât nimic din sãmânþa monarhicã sã nu încolþeascã. Dar
ce-au cãutat tancurile ruseºti în
România? Au cãutat exact ce
le-a împins sã facã nazismul de
sorginte europeanã, de la Est
la Vest încã. Întoarcerea armelor, la 23 august 1944, prin
care rãzboiul a fost scurtat cu
ºase luni, i-a adus Regelui
Mihai I decoraþia ”Pobeda”
(Ordinul Victoriei), de pe care
amprentele lui Stalin nu s-ar
ºterge nici cu acid. Cum nu sa ºters din hronic pagina condamnãrii la gulag a celor peste 140.000 de soldaþi români,
din cauzã cã parafarea armistiþiului avea sã treneze pânã pe
12 septembrie 1944, la Moscova. Nu-i vorbã, chiar ºi
Montgomery a fost distins cu
”Pobeda”, chiar ºi Eisenhower. Regelui Mihai I nu i s-a
facilitat de niciun lider marcant de atunci ºi de niciun fante smiorcãit de astãzi sã preia
frâiele regalitãþii. Securitatea
abia îºi primise cadoul de Crãciun, clasa politicã bâjbâia. Nu
se ridicase ceaþa.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ACTUALITATE
Un bãrbat în vârstã de
48 de ani a murit, iar
un coleg al sãu a
ajuns în stare gravã la
spital, ca urmare a
unui accident de
muncã petrecut la
Combinatul Oltchim
din Râmnicu Vâlcea în
dimineaþa zilei de 12
decembrie. Potrivit
informaþiilor preliminare, cei doi s-au
intoxicat cu vapori de
azot, dupã ce au intrat
în vasul 501 de propenoxid care era gol ºi
la care se fãceau
revizii tehnice.
de Marielena Popa

S

urse din Combinatul
Oltchim spun cã operatorul chimist care a decedat se numeºte Florin Bobleagã. Acesta ar fi intrat în vasul
în care urma sã facã intervenþii
ºi, dupã ce a coborât câteva
trepte, i s-ar fi fãcut rãu ºi ar fi
cãzut de pe scarã. ªeful de secþie Ionel Bejenariu (59 de ani)
a încercat sã îl salveze, dar vaporii l-au afectat puternic ºi pe
el. În cazul lui Florin Bobleagã
nu s-a mai putut face nimic,
decesul fiind declarat la ora
10.41. Rãmâne de vãzut dacã
furtunul de aerisire era în regulã ºi dacã au fost folosite mãºti
pentru protecþie respiratorie.

Vâlcea:
Un muncitor de
la Combinatul
Oltchim a murit
într-un vas
de propenoxid
unui accident de muncã la combinatul Oltchim. Poliþia ºi ambulanþa s-au deplasat la faþa locului. Unul dintre cei doi bãrbaþi implicaþi a decedat, nu a
rãspuns manevrelor de resuscitare. Se pare cã cei doi au coborât într-un recipient pentru a
face o reparaþie, dar au fost intoxicaþi de la emanaþiile de gaze
ale substanþelor depozitate anterior în recipient. (...). S-a înregistrat un dosar pentru ucide-

re din culpã, art.349 ºi art.350
Cod Penal“, a precizat IPJ Vâlcea.

Conducerea Oltchim
anunþã o comisie
internã
Conducerea Oltchim a anunþat într-un comunicat de presã
cã la nivelul companiei a fost
constituitã o comisie internã
pentru a analiza acest incident.

Celãlalt angajat
se aflã la spital
în stare stabilã
Dus la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Vâlcea, Ionel Bejenariu a fost stabilizat. Medicul
Dan Ponoran, directorul acestui spital, a declarat marþi, la ora
15.30, cã la acel moment Bejenariu îºi revenise: ”Este stabil,
nu sunt probleme, cel puþin nu
acum”.

IPJ Vâlcea: S-a
înregistrat un dosar
penal pentru
ucidere din culpã
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Vâlcea a anunþat cã în
aceastã situaþie s-a înregistrat
un dosar pentru ucidere din culpã: ”La data de 12 decembrie
în jurul orei 9.30 am fost sesizaþi cu privire la producerea
www.indiscret.ro
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Proiect de lege
în sprijinul
condamnaþilor
pentru corupþie
Persoanele condamnate pentru corupþie
ar putea primi dreptul
de a putea fonda
societãþi private,
acesta fiind interzis în
prezent de normativele în vigoare. Iniþiat de
Cãtãlin Marian Rãdulescu, deputat PSD de
Argeº, ºi susþinut de
59 de aleºi socialdemocraþi, proiectul
de modificare a Legii
Societãþilor a fost
depus la Camera
Deputaþilor pe 7
decembrie a.c.

de Marielena Popa

ACTUALITATE

fel: “Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile ori care au fost condamnate pentru infracþiuni
contra patrimoniului, prin nesocotirea încrederii, delapidare, infracþiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscalã, infracþiuni prevãzute de Legea 656/
2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi pentru instituirea unor
mãsuri de prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism, republicatã, sau pentru
infracþiunile prevãzute de prezenta lege”.
Printre semnatarii proiectului
se aflã ºi deputaþi din toatã zona
Olteniei.

”Considerãm cã interzicerea
a fi fondatorul unei societãþi
persoanelor care au fost condamnate pentru infracþiuni de
corupþie ar trebui eliminatã.
Faptele de corupþie au un subiect calificat ºi privesc exercitarea unor atribuþii în domeniul
public. Sãvârºirea unei infracþiuni care priveºte exercitarea
unor atribuþii într-o funcþie sau
demnitate publicã nu influenþeazã activitatea unei societãþi
din domeniul privat”, se aratã
în expunerea de motive.
Prin urmare, se propune modificarea Legii 31/1990, Legea
Societãþilor, Art.6, alin(2), ast-

Deputata Daniela Oteºanu –
întâlnire cu femeile în dificultate
de la Centrul Maternal Troianu
n contextul Zilei internaþionale pentru eliminarea violenþei împotriva femeilor,
doamnele din Organizaþia Femeilor Social Democrate Vâlcea
au vizitat, pe 25 noiembrie, Centrul Maternal Troianu, un loc în
care mãmici care nu au unde sã
se adãposteascã sau trec prin
perioade dificile au gãsit un cãmin cald pentru ele ºi copiii lor.
Iniþiatoarea acestei întâlniri a
fost deputata Daniela Oteºanu,
preºedinte al OFSD Vâlcea.
„25 Noiembrie -ziua internaþionalã pentru eliminarea violenþei împotriva femeilor! Împreunã cu prietenele mele din
OFSD ºi DGASPC Vâlcea, am
vizitat Centrul Maternal Troianu. Am stat de vorbã cu doamnele ºi domniºoarele din centru,
le-am ascultat poveºtile, le-am
prezentat filme cu subiecte comune cu ale lor, dar ºi cu soluþii
pentru anumite situaþii, le-am
împãrtãºit speranþele pentru o
viaþã de familie normalã. Mulþumim mult personalului din
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Daniela Oteºanu
centru pentru sprijin! Mulþumim Dianei Deaconeasa pentru
efortul depus în organizarea
acestei acþiuni”, a consemnat
Daniela Oteºanu pe pagina sa
de socializare.
Femeile aflate la Centrul Maternal Troianu au fost sfãtuite sã
aibã încredere în ele însele, dar

ºi în programele de prevenire ºi
combatere a violenþei în familie care le pot oferi atât lor cât
ºi copiilor lor o viaþã mai bunã.
ªi, la un pahar de suc ºi o prãjiturã, femeile greu încercate au
primit diplome de curaj, dar ºi
încurajãri cã nu sunt singure.
(M.P.)
13 - 19 decembrie 2017
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CULTURÃ

C

deul Dolj. Donaþiile se pot aduce la Muzeul Olteniei, sediul
Secþiei de istorie – arheologie,
str. Madona Dudu nr. 14 sau la
Grãdiniþa Little Diamonds, str.
Amaradia nr. 5A.
Lucrãrile confecþionate de
copii în cadrul atelierului vor
face obiectul unei expoziþii
amenajate în holul Muzeului
Olteniei, unde pãrinþii, bunicii
sau prietenii copiilor pot rãscumpãra obiectele acestora,
donând bani ce vor fi folosiþi la
achiziþionarea de rechizite ºcolare, jocuri, jucãrii pentru copiii grãdiniþelor din Valea Stanciului, judeul Dolj, Moº Crãciun ajungând la ei cu toate darurile strânse vineri, 22 decembrie 2017.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

F

Bugetul ºi Cugetul

aptul cã PNL ºi USR au
depus împreunã peste
600 de amendamente la
proiectul de buget nu aratã nici
pe departe o preocupare de
fond a lor pentru acesta. Dimpotrivã, este mai degrabã o încercare de blocare a dezbaterii
ºi adoptãrii lui într-un orizont
de timp util pentru buna finanþare a activitãþii în România.
Critica unui proiect de buget este binevenitã de oriunde
ar veni ea dacã sensul acesteia
este îmbunãtãþirea lucrurilor,
nu blocarea lor.
Bugetul este al României, al
oamenilor ºi al comunitãþilor,
nu al Puterii sau Opoziþiei.
Constat, din pãcate, din miezul lucrurilor cã dorinþa Opoziþiei de a bloca, de a nega, de
a se împotrivi fãrã a cugeta la
orice vine din partea guvernului este mai mare decât dorinþa de a contribui la construcþie, la un minim consens atât
de necesar mai ales în aceastã
chestiune a Bugetului.
Fãrã o analizã minuþioasã a
Proiectului, fãrã un dram de
cuget, deja s-au ºi aruncat de
cãtre lideri ai opoziþiei acuze
apocaliptice despre iminenta
catastrofã ce va fi deschisã de
acest Buget.
Eu sper ca în perioada urmãtoare colegii parlamentari
din PNL ºi USR sã dea dova-

dã de minima moralia ºi sã
contribuie la o dezbatere echilibratã care sã ajute la finalizarea proiectului de buget.
Tocmai pentru cã este Bugetul României.
Pe fond în privinþa bugetului, modelul economic pe care
îl propunem împreunã, guvernul actual, coaliþia de guvernare, pentru 2018, este pãstrarea creºterii economice, creºterea veniturilor cetãþenilor,
creºterea nivelului investiþiilor.
Creºterea economicã din
2017 ne va ajuta sã asigurãm
o creºtere a nivelului de trai al
românilor, dar ºi sã facem investiþii. Noul buget va avea o
componentã care se va axa pe
susþinerea investiþiilor publice.
În anul 2018 cheltuielile destinate investiþiilor însumeazã
38,5 miliarde lei, reprezentând
aproximativ 4,2% în PIB, pentru ca în anul 2020 acestea sã
fie estimate la 53,3 miliarde
lei, în anul 2021 estimarea se
situeazã la 54,4 miliarde lei ºi
o pondere în PIB de 4,8% din
PIB, înregistrându-se o creºtere de 0,6 puncte procentuale
faþã de anul 2018.
Bugetul va fi echilibrat ºi
va oferi siguranþã cetãþenilor
þãrii cã în 2018 nu vor apãrea
situaþii care sã punã în pericol
veniturile ºi calitatea vieþii lor.

Publicitate

u ocazia sãrbãtorilor de
iarnã, Muzeul Olteniei
Craiova, în parteneriat
cu Grãdiniþa „Little Diamonds”,
organizeazã, joi, 14 decembrie,
ora 10.00, la sediul Secþiei de
istorie – arheologie, str. Madona Dudu nr.14, atelierul “Crãciun pentru toþi”. În cadrul
acestui atelier, copiii grãdiniþei
vor confecþiona ornamente pentru brãduþul de Crãciun: coroniþe, globuleþe, steluþe, clopoþei.
Totodatã, anunþãm deschiderea Campaniei „Crãciun pentru toþi”, în cadrul cãreia cei
interesaþi pot dona bani, jucãrii
sau hãinuþe, beneficiarii acestor
donaþii fiind copiii celor 5 grãdiniþe din Valea Stanciului, ju-

Atelierul de creaþie
“Crãciun pentru toþi”,
la Muzeul Olteniei!

13 - 19 decembrie 2017
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Clasicul CULTURÃ
Literar Bulgar –
cunoaºtere
pentru toþi
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iblioteca Judeþeanã
”Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin Centrul
Transfrontalier de Informaþii ºi
Comunicaþii Dolj-Vratsa, alãturi de Lectoraratul Bulgar din
cadrul Facultãþii de Litere, Universitatea din Craiova, organizeazã miercuri, 13 decembrie, începând cu ora 12, manifestarea “Clasicul Literar
Bulgar - cunoaºtere pentru
toþi. Arhive necunoscute în context cultural”.
Datând de la sfârºitul secolului al XIV-lea, migraþia intelectualitãþii bulgare creºtine cãtre
nordul Dunãrii a reprezentat o
constantã a perioadei premoderne. Tendinþa s-a amplificat în
permanenþã pânã târziu în secolul al XIX-lea, atunci când Principatul Bulgariei îºi câºtiga statutul de autonomie. Intelectuali
de marcã ai culturii bulgare au
gãsit în România un teren prielnic atât pentru consolidarea tradiþiilor ºi obiceiurilor populare, cât ºi pentru organizarea luptei de emancipare.
Scopul manifestãrii constã
atât în promovarea accesibilitãþii ºi a tradiþiilor de comunicare
literarã între popoarele român ºi
bulgar, dar ºi în propunerea de
noi criterii ºi obiective în mãsurã sã întãreascã legãturile culturale ºi ºtiinþifice pe ambele
maluri ale Dunãrii.
Invitaþi:
- Dr. doc. Elka Traikova, Director al Institutului de Literaturã din cadrul Academiei de
ªtiinþe din Bulgaria;
- Prof. dr. Rumiana Damianova, Preºedinte al Senatului Universitãþii ºi Institutului de Literaturã din Sofia, Bulgaria;
- Dr. doc. Alexander Iordanov, Preºedinte al Consiliului
General al Institutului de Literaturã din Sofia, Bulgaria;
- Prof. dr. Dimitrinka Dimitrova, Lector în cadrul Lectoratului de limbã bulgarã al Universitãþii din Craiova;
- prof. dr. Daniela Andrei.
Participã:
- studenþi ai Universitãþii din
Craiova;

- elevii clasei a IX-a de la
Colegiul Naþional “Elena
Cuza”, coordonaþi de profesorii Ileana Trincã ºi Monica
Bunta.
Evenimentul se va desfãºura
la Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj
Vratsa, situat în municipiul Craiova, str. Jieþului, nr. 21.
*
Centrul Transfrontalier de
Informaþii ºi Comunicaþii
Dolj-Vratsa a fost inaugurat în
3 august 2016 ºi funcþioneazã
în cadrul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.
Rezultat în urma implementãrii unui proiect european finanþat prin Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013,
Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii DoljVratsa are ca obiective principale: crearea unei baze de date
prin digitizarea tuturor documentelor, hãrþilor, cãrþilor ºi
materialelor rare aflate în patrimoniul bibliotecii ºi al muzeelor din Craiova, la care se
adaugã fondurile partenerilor
din Vratsa, dar ºi crearea premiselor propice dezvoltãrii
oportunitãþilor de afaceri comune, a parteneriatelor publice la toate nivelurile, dar ºi a
schimburilor sociale ºi culturale între comunitãþile din Dolj
ºi Vratsa. Valoarea totalã a
proiectului a depãºit suma de
3 milioane de euro.
13 - 19 decembrie 2017
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Arhiepiscopia Râmnicului scoate
la concurs trei posturi de preot
n urma ºedinþei Permanenþei Con
siliului Eparhial al Arhiepiscopiei
Râmnicului, s-a hotãrât scoaterea la
concurs a urmãtoarelor posturi clericale:
Protoieria Râmnicu-Vâlcea postul vacant de preot de caritate în Centrele de plasament ale judeþului Vâlcea,
cu perioadã de candidare 08.01.2018 08.02.2018.
Protoieria Cãlimãneºti - postul vacant de preot paroh la Parohia Mlãceni,
com. Periºani, sat Mlãceni, cu perioadã
de candidare 08.01.2018 - 08.02.2018.
Protoieria Horezu - postul vacant de
preot paroh la Parohia Pãrãuºani, comuna Livezi, cu perioadã de candidare 08.01.2018 - 08.02.2018.
Dosarele candidaþilor ce îndeplinesc
condiþiile statutare se depun la Sectorul
Administrativ al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Arhiepiscopia Râmnicului

Î

POLITICÃ

ntr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, deputatul PSD de Vâlcea,
Eugen Neaþã, le transmite vâlcenilor mulþumirile sale pentru
votul pe care i l-au acordat în
urmã cu un an ºi îi asigurã cã
îºi va respecta toate promisiunile. În acest context, parlamentarul social-democrat face referire ºi la Legile justiþiei, despre
care afirmã cã sunt concepute
pentru o Românie corectã.
”Dragi vâlceni,
Data de 11 decembrie 2016 a
fost ºi este un moment de neuitat pentru mine!
A fost ziua în care dumneavoastrã, oameni minunaþi, miaþi acordat votul de încredere la
alegerile parlamentare ºi aþi decis sã vã reprezint ca deputat în
Parlamentul României.
Votul meu a fost pentru:
O Românie prosperã ºi puternicã!
A aduce la guvernare un partid care sã redea oamenilor respectul, demnitatea ºi liniºtea
socialã! Un partid care are dragoste de oameni, crede în români ºi în România!
Nu m-am înºelat ºi astãzi arãtãm prin ceea ce facem cã suntem aproape de oameni ºi lucrãm pentru a îndrepta lucrurile în þara noastrã!
Ieri, 11 decembrie 2017, la un
an de când am fost ales deputat, am votat în plenul Camerei

Î
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Deputaþilor pentru:
z Un statut al magistratului
european ºi modern;
z O justiþie corectã ºi imparþialã;
z Pentru ca toþi românii sã beneficieze de prezumþia de nevinovãþie;
z O justiþie înfãptuitã de profesioniºti;
z Un stat de drept ºi separarea puterilor în stat.
Celor care aveþi încredere în
mine vã transmit pe aceastã cale
cã votul meu a fost în cunoºtinþã de cauzã, a fost unul care sã
corecteze disfuncþionalitãþile
apãrute în înfãptuirea actului de
justiþie.
Pachetul legislativ “Legile
justiþiei” este fãcut pentru ca instituþiile statului sã funcþioneze
în interesul oamenilor ºi pentru
ca toþi sã beneficieze de o legislaþie corectã în care adevãrul ºi hotãrârea justã sã primeze.
Mulumesc tuturor celor care
credeþi în mine!
Vã reprezint aºa cum meritaþi:
cu cinste, respect ºi demnitate.
Cred în dumneavoastrã, îmi voi
respecta promisiunile, vã sunt
alãturi ºi sunt convins cã împreunã vom realiza lucruri pozitive pentru judeþul Vâlcea ºi România!
Vã doresc tuturor multã sãnãtate ºi toatã aprecierea mea pentru susþinere ºi încredere!”
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Deputatul Neaþã –
mesaj pentru
vâlceni la un an
de mandat
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Amendamentele
parlamentarilor 11
POLITICÃ
PNL Vâlcea la
Legea Bugetului de Stat
pe anul 2018

„Dezbaterea în Parlament a
Legii Bugetului de Stat pe anul
2018 reprezintã un bun prilej
pentru deputaþi ºi senatori de a
promova interesele judeþului pe
care îl reprezintã în Parlamentul României. Pe aceastã cale,
deputatul Cristian Buican ºi
senatorul Romulus Bulacu au
depus o serie de amendamente
la Legea Bugetului de Stat pe
anul 2018 în vederea asigurãrii
sumelor necesare pentru modernizarea ºi reabilitarea drumurilor naþionale ce traverseazã judeþul Vâlcea, considerând cã
realizarea unei infrastructuri
rutiere corespunzãtoare reprezintã principalul pas în vederea
asigurãrii unei dezvoltãri durabile reale”, anunþã PNL Vâlcea
într-un comunicat de presã.

Amendamente
pentru drumuri
naþionale ce
tranziteazã Vâlcea
„Deputatul Cristian Buican ºi
senatorul Romulus Bulacu considerã cã lipsa oricãror prevederi în Legea Bugetului de Stat
pe anul 2018 pentru modernizarea sau reabilitarea DN-urilor
ce tranziteazã judeþul Vâlcea
reprezintã condamnarea judeþului la subdezvoltare, prin privarea acestuia de o infrastructurã
rutierã naþionalã de calitate.
Astfel, cei doi parlamentari
PNL de Vâlcea au solicitat prin
amendamentele depuse modernizarea sau reabilitarea DN 7 D,
DN 7 A, DN 64, DN 65 C ºi
suplimentarea fondurilor pentru
modernizarea DN 67 B. Pentru
modernizarea DN 7 D, singurul drum de pãmânt din judeþul
Vâlcea, cei doi au solicitat fonduri în valoare de 216.000 mii
lei, sumã ce ar fi suficientã pentru finalizarea acestui obiectiv
de investiþii ºi ar transforma
Þara Loviºtei într-o perlã a turismului din România. Tot în
vederea dezvoltãrii turistice a
zonei de nord a judeþului Vâlcea, deputatul Cristian Buican
ºi senatorul Romulus Bulacu au
solicitat ºi suplimentarea bugetului Ministerului Transporturiwww.indiscret.ro

Romulus Bulacu
lor cu suma de 729.675 mii lei
pentru modernizarea DN 7A
Brezoi - Voineasa – Petroºani,
drum ce asigurã accesul dinspre
Valea Oltului ºi Petroºani cãtre
Transalpina, cel mai spectaculos drum de munte din România, ce atrage anual sute de mii
de turiºti, ºi cãtre cel mai nou
domeniu schiabil din România,
Transalpina Schi Resort. De
asemenea, cei doi parlamentari
liberali vâlceni au mai solicitat
suma de 217.638 mii lei pentru
modernizarea DN65 C între
Bãlceºti ºi Horezu ºi suma de
219.520 mii lei pentru modernizarea DN64, pe porþiunea ce
traverseazã judeþul Vâlcea, Olãneºti - Râmnicu Vâlcea - Drãgãºani. Un caz aparte îl reprezintã DN 67 B Scoarþa – Piteºti,
a cãrui reabilitare trebuia începutã încã din anul 2010, dar care
în Bugetul de Stat pe anul 2018
are prevãzutã doar suma de
1.897 mii lei, cu mult sub necesarul de finanþare de 661.061
mii lei. Având în vedere cã suma
propusã pentru lucrãrile din
anul 2018 pentru reabilitarea
DN 67 B reprezentau doar 0,3%
din necesarul de finanþare a întregii lucrãri, deputatul Cristian
Buican ºi senatorul Romulus

Bulacu au solicitat suplimentarea acestei sume la întreaga valoare a lucrãrilor necesare”, se
aratã în comunicatul de presã
amintit.

Senatorii ºi
deputaþii liberali amendamente
pentru autostrãzile
Sibiu-Piteºti ºi Târgu
Mureº-Iaºi-Ungheni
Potrivit acestui document,

de Bogdan-Alin Stoica,
Deputat,
Asociaþia Liga
Albanezilor din România

Dispariþia Regelui Mihai sfârºitul unei epoci

T

recerea la cele veºnice
a Regelui Mihai al României reprezintã, fãrã
doar ºi poate, un moment care
marcheazã sfârºitul unei epoci
nu doar în istoria României, ci
a întregii Europe. Odatã cu
dispariþia Majestãþii Sale, bãtrânul continent rãmâne ºi fãrã
ultimul ºef de stat de dinaintea cãderii cortinei de fier. Dar
dincolo de aceste borne istorice, pentru români, acest tragic moment trebuie sã reprezinte un ceas de reflecþie asupra destinului sãu, asupra
identitãþii ºi valorilor.
Vremurile tulburi au fãcut
ca anii monarhiei albaneze sã
nu se suprapunã domniei Regelui Mihai decât în perioada
regenþei (1927-1930). Totuºi,
date fiind strânsele relaþii interbelice dintre România ºi
Albania, se cuvine amintitã vizita de stat pe care Regele Zog
I a efecutat-o la Bucureºti ºi
Sinaia în anul 1939, la invitaþia Regelui Carol al II-lea.
În cursul zbuciumatei sale
domnii, Regele Mihai a dat
dovadã de curaj ºi demnitate,
într-un context intern ºi internaþional pe care cu greu îl putoþi parlamentarii PNL au hotãrât depunerea a douã amendamente care sã vizeze alocarea
sumelor destinate finalizãrii
documentaþiilor necesare pentru
cele douã autostrãzi ce traver-

Cristian Buican

tem înþelege în ziua de astãzi,
oricâte analogii am cãuta sã
facem. Dar la fel de demnã de
preþuire s-a dovedit atitudinea
Majestãþii Sale ºi în anii exilului, ataºamentul faþã de poporul român ºi sprijinul acordat României pe drumul integrãrii euroatlantice fiind edificatoare pentru seriozitatea ºi
responsabilitatea cu care Regele Mihai a înþeles sã-ºi îndeplineascã misiunea pentru
care s-a nãscut, chiar ºi dupã
evenimentele de la sfârºitul
anului 1947.
Astãzi, la încheierea unei
epoci complicate, considerãm
cã Regelui Mihai i se cuvin
respectul ºi recunoºtinþa
noastrã, ca unui fost ºef de
stat care ºi-a manifestat permanent dragostea pentru poporul sãu. Dezbaterea despre
monarhie ºi republicã este o
dezbatere eminamente politicã, iar Regele Mihai nu poate fi circumscris unui areal
atât de îngust pentru cã Majestatea Sa nu a fost o personalitate a vieþii politice, ci o
personalitate a istoriei României.
Dumnezeu sã-l odihneascã!
seazã Carpaþii:
„Amendamentele pe care un
grup parlamentar, în ansamblul
sãu, le depune la Legea Bugetului de Stat reprezintã ºi un bun
indicator al viziunii pe care acel
partid o are pentru dezvoltarea
României. În acest sens, toþi
deputaþii ºi senatorii PNL au
hotãrât depunerea a douã amendamente care sã vizeze alocarea sumelor destinate finalizãrii documentaþiilor necesare
pentru cele douã autostrãzi ce
traverseazã Carpaþii, Sibiu-Piteºti ºi Târgu Mureº-Iaºi-Ungheni. Astfel, parlamentarii grupului PNL au solicitat suma de
15.200 mii lei pentru actualizarea studiilor de fezabilitate pentru Autostrada Târgu MureºIaºi-Ungheni ºi suma de 14.000
mii de lei pentru finalizarea studiului de fezabilitate pentru
tronsoanele 2,3,4 ºi 6 din autostrada Sibiu-Piteºti”.
13 - 19 decembrie 2017
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Bal cu Niculina ºi
cam atât

ADMINISTRAÞIE

Balul Primãriei Râmnicu
Vâlcea, anunþat iniþial pentru
16 decembrie, va avea loc pe
17 decembrie, ca urmare a regulilor impuse de moartea regelui.
Se zvoneºte cã în acest nu
va mai fi aflux de artiºti, municipalitatea limitându-se la
Niculina Stoican ºi la un band.

Se asfalteazã o porþiune
din drumul care duce
spre Vârful Cozia
Au început lucrãrile
de asfaltare a DJ
703N, care duce spre
Vârful Cozia. Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, a
anunþat cã, începând
din 11 decembrie a.c.,
se executã lucrãri de
consolidare ºi turnare
a asfaltului pe tronsonul cuprins între
kilometrii 1+500 3+100 ai acestui drum.
de Marielena Popa
“Astãzi, 11 decembrie, pe
tronsonul cuprins între kilometrii 1+500 - 3+100 ai DJ 703N
Berislãveºti - Dângeºti - Releu
Cozia, se executã lucrãri de
consolidare ºi turnare covor as-

IPJ ºocheazã!

Indiscreþii
de Vâlcea
vrut sã concerteze fix la ora zero
pe scena din centrul oraºului,
însã cineva a convins-o cã nu e
o idee bunã: „Doamnã, cântaþi
mai devreme, publicul dumneavoastrã este deja beat la miezul
nopþii”.

Rãspuns ºocant al purtãtoarei de cuvânt a Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Vâlcea, dupã ce a fost întrebatã
din ce motiv nu a transmis un
comunicat de presã în legãturã cu accidentul mortal de
la Oltchim: „Noi nu scriem
comunicate de presã despre
orice”. E!!! Aºa, da!

Din culisele
Revelionului

faltic.
Pentru a mã convige cã vremea nu pune în pericol calitatea lucrãrilor ºi cã drumarii îºi
pot duce la bun sfârºit munca,
asfel încât drumul sã asigure
condiþii optime ºi siguranþã în
trafic celor care tranziteazã
zona, m-am deplasat în comuna Berislãveºti însoþit de directorul RAJDP Vâlcea, Nicolae
Vãlimãreanu.
Le mulþumesc drumarilor vâlceni care se strãduiesc sã finalizeze lucrãrile începute pe acest
sector de drum, chiar dacã vremea nu a fost deloc prietenoasã
cu aceºtia”, a precizat preºedintele CJ Vâlcea.
Drumul are o lungime de 22
de kilometri ºi reprezintã calea
de acces spre Staþia Meteorologicã a judeþului Vâlcea, Releul
Radio-TV ºi cabanele care se
aflã la cota 1.600.

În noaptea de Revelion, la
Râmnicu Vâlcea va cânta deja
tradiþionala Nineta Popa
(foto). Se aude cã Nineta ar fi

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.

Publicitate

Luni - Vineri 09.00 - 19.00

13 - 19 decembrie 2017

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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Vâlcea: Pârtia Vidra ar putea rãmâne
închisã toatã iarna
Preºedintele CJ Vâlcea anunþã cã se
cautã soluþii ca domeniul schiabil, cel mai
mare din România, sã
poatã funcþiona

C

onducerea Consiliului
Judeþean Vâlcea reacþi
oneazã dupã informaþia
cã este posibil ca în aceastã iarnã domeniul schiabil de la Vidra sã rãmânã închis din cauza
unor licitaþii de exploatare nedemarate la timp. ”Nu voi accepta ca pârtia sã stea închisã.
Joi, 14 decembrie a.c., vom
avea grup de lucru cu Prefectura, Primãria Voineasa ºi Consiliul Judeþean, pe aceastã temã!
Urmare a faptului cã existã unele semnale publice legate de
procedura de exploatare a pâr-

tiei Transalpina Ski Resort,
chiar dacã Prefectura ºi Consiliul Judeþean nu pot interveni
direct, am stabilit ca joi, 14 decembrie a.c., sã avem o întâlnire comunã cu Primãria Voineasa, beneficiar al acestei investi-

þii, pentru a identifica soluþia ca
pânã la finalizarea procedurii de
atribuire a administrãrii, domeniul schiabil de la Vidra sã fie
unul funcþional”, a anunþat preºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea, Constantin Rãdulescu.

ACTUALITATE

În iarna trecutã
pârtia a fost
deschisã
pe 5 ianuarie

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Construit la 2.000 de metri
altitudine, într-o zonã de o frumuseþe aparte, în care zãpada se
poate menþine ºase luni pe an,
domeniul schiabil de circa 10
kilometri, cel mai mare din România, a fost exploatat în iarna
trecutã numai trei luni ºi jumãtate (5 ianuarie-17 aprilie 2017).
(M.P.)

Ipocrizie marca PSD:
Partidul care l-a alungat
pe rege în anii ’90
a devenit regalist
peste noapte!
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are crede cineva din
þara aceasta cã mitingul organizat duminica trecutã la Craiova de
cãtre Partidul Social Democrat a fost cu adevãrat o manifestare prin care s-a dorit
sã se aducã un ultim omagiu
Regelui Mihai, ci nu doar o
încercare prin care PSD-ul a
vrut sã îºi arate capacitatea
organizatoricã ºi de manipulare a propriului electorat?!
Ipocrizia Partidului Social
Democrat a atins cote maxime în momentul în care au
anunþat cã vor aduce peste
8.000 de persoane sã transmitã un ultim omagiu regelui, ca pe timpul întrecerilor
socialiste, dezindividualizându-ºi propriii membri ºi aducându-i pe aceºtia la normã.
Sã nu-mi spunã cineva cã
întrecerea în scuipatul seminþelor, scurtarea garoafelor
pentru a încãpea în buzunare, transportul cu microbuzele puse la dispoziþie de partid, indiferenþa la faptul cã
bustul regelui din faþa Universitãþii era plin de mizerie,
sunt elemente din apanajul
monarhiºtilor adevãraþi!
Acum, când toatã opinia
publicã internaþionalã este cu
ochii aþintiþi asupra României, PSD nu va face nimic
altceva decât sã distrugã
identitatea noastrã naþionalã
ºi sã calce în picioare memoria suveranului care a trecut
þara prin cele mai grele momente ale existenþei noastre
naþionale.
Altfel, sâmbãtã 9 decembrie, Partidul Social Demo-

crat intenþiona sã organizeze la Craiova un miting prin
care, aºa cum anunþa propaganda lor, demonstra împotriva “statului paralel”, cât ºi
împotriva partenerilor internaþionali ai þãrii noastre.
Care “stat paralel”, doamnelor ºi domnilor socialiºti?!
Statul paralel din Teleormanul infractorului Liviu Dragnea?! Statul paralel din judeþul Olt al baronului Paul
Stãnescu?! Statul paralel al
minciunilor ºi manipulãrilor
Olguþei Vasilescu?! Statul
paralel al camarilei PSD, îmbuibatã de contracte cu statul?!
De ce le este fricã liderilor PSD de instituþiile europene?! Fiindcã dau socotealã pentru fraudarea fondurilor europene?! De ce le este
fricã liderilor PSD de partenerii americani?! Fiindcã
aceºtia militeazã pentru o
justiþie independentã ºi nu
permit lui Liviu Dragnea ºi
acoliþilor sãi sã subordoneze justiþia?! De ce le este fricã liderilor PSD de vocea
oamenilor liberi?! Fiindcã
aceºtia sunt tot mai activi ºi
sancþioneazã în stradã abuzurile PSD?!
Dupã ce preºedintele
PSD, infractorul Liviu Dragnea, a avut cinismul sã-ºi
sãrbãtoreascã ziua de naºtere chiar când se împlineau 2
ani de la tragedia din Colectiv, mitingul de duminicã
este o nouã mostrã a cinismului PSD ºi nu a fãcut altceva decât sã întineze memoria Regelui Mihai!
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ACTUALITATE
SC APAVIL SA – Centrul
Exploatare Vest a desfãºurat în
perioada 02-08 decembrie
2017 o serie de activitãþi în întreaga arie de operare.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- au fost identificate ºi înlocuite piesele ºi apometrele defecte ale branºamentelor de apã
pe strãzile Viorelelor ºi Andrei
Mureºanu din oraºul Bãile Govora;
- s-a montat branºament nou
de apã în satul ªerbãneºti, com.
Pãuºeºti-Otãsãu;
- s-a efectuat supravegherea
sistemului de alimentare cu apã
a rezervorului de înmagazinare
apã Pietrari;
- s-a efectuat igienizarea perimetrului, toaletarea copacilor
ºi refacerea cu macadam a drumului de acces de la staþia de
epurare Mihãeºti ºi igienizarea
perimetrului rezervorului de înmagazinare apã Palangine, Bãile Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti), la
staþiile de epurare Pietrari, Mihãeºti ºi Buneºti, ºi la staþiile de
repompare din Pãuºeºti – Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti - Otãsãu, Pietrari
ºi Frânceºti, cât ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul
Govora de la cele douã staþii de
epurare, Buneºti ºi Mihãeºti,
respectiv în râul Otãsãu de la
staþia de epurare Pietrari;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr.10 ºi nr. 17 din localitatea
N. Bãlcescu;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiilor de repompare apã
potabilã SP1-Romani, SP2- Pãdureþu din oraºul Bãbeni;
- s-au vidanjat cãminele staþiilor de repompare apã uzatã
din localitãþile ªirineasa ºi N.
Bãlcescu;
- s-a verificat rezervorul de
acumulare apã, de 300 mc, din
ªirineasa;
- s-au efectuat lucrãri de modificare traseu evacuare în cadrul staþiei de epurare ape uzate Valea Bãlceasca din loc. N.
Bãlcescu;
- s-au efectuat operaþiuni de
spãlare a staþiei de epurare ape
uzate Valea Bãlceasca din loc.
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N. Bãlcescu;
- s-au vidanjat cãminele staþiilor de repompare apã uzatã de
pe raza localitãþilor N. Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-au efectuat lucrãri la instalaþia staþiei de tratare ºi repompare apã potabilã Bonciu,
pentru amenajarea poziþiei debitmetrului care urmeazã a fi
montat;
- s-au efectuat lucrãri de reamenajare a ºenalului din cadrul
staþiei de captare, tratare ºi distribuþie apã ªirineasa;
- s-au efectuat lucrãri de
montare debitmetru în cadrul
staþiei de tratare ºi repompare
apã potabilã Bonciu, din oraºul Bãbeni;
- s-au înlocuit apometre ºi ro-

Primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, va propune în ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local din 14 decembrie a.c. reorganizarea prin
divizare totalã a Liceului
Tehnologic „Henri Coandã” ºi a Liceului Tehnologic „Oltchim” , începând cu
anul ºcolar 2018-2019. Mãsura face parte din „Proiectul de hotãrâre privind
reorganizarea reþelei ºcolare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat
ºi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru anul ºcolar 20182019”. Primarul a calificat
ca ineficiente cele douã unitãþi de învãþãmânt, atât din
cauza numãrului mic de
elevi cât ºi din pricina notelor slabe obþinute la examenele de Bacalaureat.
Proiectul de hotãrâre mai
prevede ca Grãdiniþa cu
program prelungit ºi ªcoala Gimnazialã Waldorf sã
fie arondate Colegiului de
Silviculturã, iar Liceul de
Arte sã funcþioneze în actualul sediu al Liceului
„Henri Coandã”.

bineþi defecþi în oraºul Bãbeni;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-au asigurat calitatea apei
ºi buna funcþionare a staþiilor de
captare, tratare ºi distribuþie a
apei din Predeºti ºi Corbi - localitatea N. Bãlcescu.
- s-a asigurat buna funcþionare a reþelei de canalizare CorbiRotãrãsti, loc. N. Bãlcescu.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare,
acolo unde acestora urma sã le
expire verificarea metrologicã
sau erau deteriorate.

de Marielena Popa

P
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Activitate intensã
la Apavil Centrul Vest

otrivit propunerii
Executivului Primãriei Râmnicu Vâlcea,
unitatea de învãþãmânt Liceul
Tehnologic „Henri Coandã”
se reorganizeazã prin divizare totalã dupã cum urmeazã:
1. Clasele gimnaziale cu
profil sportiv se transferã la
unitatea Colegiul Energetic;
2. Clasele de învãþãmânt
liceal filierã tehnologicã zi –
se transferã dupã cum urmeazã:
3. a) calificarea profesionalã – tehnician transporturi se
transferã la Liceul Tehnologic
”Cãpitan Nicolae Pleºoianu”;
4. b) calificarea profesionalã – tehnician automatizãri se
transferã la Colegiul Energetic;
5. c) calificarea profesionalã – tehnician mecatronist se
transferã la Colegiul Energetic;
6. d) calificarea profesionalã – tehnician electrician electronist auto – efectivul de elevi
a fost identificat numai pentru clasa terminalã a XII-a;
7. e) calificarea profesionalã tehnician telecomunicaþii –
efectivul de elevi a fost identificat numai pentru clasa terminalã a XII-a;
8. Clasele de învãþãmânt –
filierã tehnologicã cu frecvenþã redusã se transferã la
Liceul Tehnologic ”General
Magheru”;
9. Clasele de învãþãmânt
profesional dual se transferã
dupã cum urmeazã:
www.indiscret.ro
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SPORT
Liceele „Henri Coandã”
european
ºi „Oltchim”, propuse peFotbal
OZN-ul din Bãnie
pentru divizare totalã S
Crampoane

de Virgil Dumitrescu

Liceul Tehnologic „Oltchim”
10. a) calificarea profesionalã mecanic auto se transferã la
Liceul Tehnologic ”Cãpitan Nicolae Pleºoianu”;
11. b) calificarea profesionalã
confecþioner produse textile se
transferã la Colegiul Energetic;
12. Clasele de învãþãmânt
postliceal de stat se transferã la
urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt, dupã cum urmeazã:
13. a) calificarea profesionalã tehnician transporturi auto
interne ºi internaþionale se
transferã la Liceul Tehnologic
”Cãpitan Nicolae Pleºoianu”;
14. b) calificarea profesionalã tehnician electronist echipamente de automatizare se transferã la Liceul Tehnologic ”General Magheru”;
15. c) calificarea profesionalã tehnician echipamente de calcul se transferã la Liceul Tehnologic ”Ferdinand I”.
Liceul Tehnologic „Oltchim”
www.indiscret.ro

se reorganizeazã prin divizare
totalã, dupã cum urmeazã:
1. Clasele de învãþãmânt liceal – filierã tehnologicã zi – se
transferã dupã cum urmeazã:
2. a) calificarea profesionalã
– tehnician ecolog ºi protecþia
calitãþii mediului se transferã la
Colegiul de Silviculturã ’i Protecþia Mediului;
3. b) calificarea profesionalã
– tehnician în industria alimentarã se transferã la Colegiul
Economic;
4. c) calificarea profesionalã
– tehnician analize produse alimentare se transferã la Colegiul
Economic;
5. d) calificarea profesionalã
– tehnician în gastronomie se
transferã la Colegiul Economic;
6. e) calificarea profesionalã
tehnician electromecanic se
transferã la Liceul Tehnologic
”Ferdinand I”;
7. f) calificarea profesionalã
tehnician proiectant CAD se

mai suflã o minge, vine un lob
de pe dreapta, Þucudean reia
imparabil din semifoarfecã. Tabela indicã 0-1, echipele intrã
la cabine, dar sunt semne cã
apãrãtorii se spalã pe faþã. Mangia e de pãrere cã din desenele
elevilor sãi executate pe iarbã
este imposibil sã nu rãsarã trifoiul cu patru foi. Echipa se repoziþioneazã, atacã pe flancuri
ca la Mãrãºeºti, ba nu, ca pe
”Giuseppe Meazza”, asta pentru a-i face pe plac lui Devis
Mangia. Minutul 13 din partea
a doua a poveºtii de searã de pe
OZN-ul din Bãnie se dovedeºte cu ghinion pentru Hagi, maestru în rotirile de balon, nu ºi
în numerologie. Þâru o comite
ca al doilea portar, i se aratã
cartonaºul roºu, Mitriþã transformã sigur ºi: 1-1! Franz von
Suppe agitã subteran alãmurile, pentru ca dupã numai trei
minute oltenii sã dubleze unitatea. Creºte ºi unitatea de grup,
viitoriºtii îºi pierd capul, criza
coboarã la tendoane. Zlatinski,
omul de fier al alb-albaºtrilor,
ºuteazã spre vinclu, în muchie,
balonul ricoºeazã la Bancu ºi,
cum cu oltenii nu e de glumit, e
2-1. Având un jucãtor în minus,
Hagi mutã cu Eric, dar în zadar
striga împãratul. Scorul se majoreazã, 3-1, Universitatea îºi ia
revanºa cu vârf ºi îndesat. Pe
OZN-ul din Bãnie s-a vãzut un
fotbal european între douã echipe de top, cu Oltenia Terra Nova
la butoane. Dar sã nu cãdem în
imne de la Bârca. Sau dimpotrivã?...
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Liceul Tehnologic „Henri Coandã”

transferã la Liceul Tehnologic
”Ferdinand I”;
8. Clasele de la învãþãmântul liceal – filierã tehnologicã, seral, se transferã la urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt:
9. a) calificarea profesionalã tehnician industrie textilã –
efectivul de elevi a fost identificat numai pentru clasa terminalã a XIII-a;
10. b) calificarea profesionalã tehnician mecanic pentru întreþinere ºi reparaþii se
transferã la Liceul Tehnologic
”General Magheru”;
11. c) calificarea profesionalã tehnician în gastronomie
se transferã la Colegiul Economic;
12. clasele de învãþãmânt
profesional ºi dual se transferã dupã cum urmeazã:
13. a) calificarea profesionalã ospãtar (chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie se
transferã la Colegiul Economic;
14. b) calificarea profesionalã cofetar-patiser se transferã la Colegiul Economic;
15. c) calificarea profesionalã bucãtar se transferã la
Colegiul Economic Râmnicu
Vâlcea;
16. d) calificarea profesionalã operator industria chimicã anorganicã se transferã la
Colegiul Energetic;
17. e) calificarea profesionalã confecþioner produse
textile se transferã la Colegiul
Energetic;
18. Clasele de învãþãmântul
postliceal de stat se transferã
la urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt, dupã cum urmeazã:
19. a) calificarea profesionalã tehnician controlul calitãþii produselor agroalimentare se transferã la Colegiul
Economic;
20. b) calificarea profesionalã tehnician proiectant în
construcþia de maºini se transferã la Liceul Tehnologic
”General Magheru”;
21. c) calificarea profesionalã (ºcoalã de maiºtri) maistru pentru tehnologia chimicã anorganicã se transferã la
Colegiul Energetic;
22. Clasele de învãþãmânt
liceal – filierã tehnologicã cu
frecvenþã redusã se transferã
la Liceul Tehnologic ”General Magheru”.

âmbãta trecutã, pe noua
arenã ”Ion Oblemenco”
s-a jucat ca pe ”Giuseppe Meazza”, asta pentru a-i face
pe plac lui Devis Mangia. La
ore de searã cu poveºti la gura
sobei (pe stil vechi), OZN-ul din
Bãnie i-a primit pe campionii
fabricaþi de Hagi. CSU Craiova
þintea debarcarea, fie ºi temporarã, de pe locul 2, a FCSB-ului,
iar Viitorul Ovidiu, sensibil poziþionatã în sextetul de play-off,
simþea în ceafã viscolul alunecãrii spre play-out. Peste 18.000
de fani au înfruntat frigul spre
a se dezmorþi la ºarjele cavaleriei uºoare dirijate de italian, dar
sã nu cãdem în imne de la Bârca. În absenþa lui Gustavo, însã
cu Bancu în dispozitiv, Universitatea se prezintã cu temele fãcute. De partea opusã, ”Regele” nu abdicã de la principiul
formei la zi, excepþie nefãcând
nici Eric, anunþat la rezerve.
Prima reprizã avea sã se poarte
pe contre, se ia pulsul, se ia tensiunea. La þesãtura de pase a
oltenilor, cei de pe litoral rãspund cu baloane trimise în
adâncime. Cel cãutat obsesiv, în
mijlocul unei defensive care nu
ºi-a bãut cafeaua, este Þucudean. Golgeterul Viitorului, dorit la Cluj, face tot posibilul pentru a-i trezi pe cei din tranºee.
Mingile zboarã spre gol, dar
ceva se frânge în aer sau ricoºeazã din goal-keeper. Defensiva nu se trezeºte nici când insidiosul Ganea reia milimetric pe
lângã buturi. Spectatorii îºi suflã în pumni, soldaþii ”Regelui”
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finanþat din fonduri europene, pe
lângã restaurarea imobilului monument istoric, reprofilarea acestuia ca Muzeu al Personalitãþilor.
„Obiectivele specifice ale proiectului constau în: conservarea ºi
valorificarea patrimoniului cultural local ºi a identitãþii culturale
prin restaurarea, consolidarea ºi
protecþia Casei Rusãnescu, monument istoric de importanþã B
ºi de arhitecturã de început de
secol XX; punerea în valoare a
elementelor de identitate localã
prin restaurarea ºi conservarea
Casei Rusãnescu ºi transformarea acesteia în Muzeul Craiovei
- Muzeul Personalitãþilor Craiovene. Implementarea proiectului
va contribui la redarea cãtre municipiul Craiova a amplorii ºi
grandorii unui patrimoniu veritabil ºi a completãrii ofertei de

Primãria Craiova bagã bani
în dota Casei Cãsãtoriilor
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de Nicuºor Fota

P

e 6 decembrie, angajaþii primãriei postau pe
site-ul instituþiei anunþul privind atribuirea primului
contract din seria dedicatã Casei Cãsãtoriilor (Casa Rusãnescu). Este vorba despre un contract pentru servicii de proiectare, mai exact despre o expertizã tehnicã ºi o serie de studii
ºi avize necesare pentru a iniþia proiectul. Municipalitatea
plãteºte 95.000 de lei pentru
„ET+Studiu istoric ºi documentar fotografic + Studiul
Geotehnic + Studii ºi expertize de componente artistice +
DALI (inclusiv Macheta financiarã), documentaþii pentru
obþinere avuze/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism (inclusiv avizul de la
MCC) pentru proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului naþional ºi cultural - Casa
Rusãnescu (Casa Cãsãtoriilor)”, dupã cum se aratã în do-
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cumentele publicate pe portalul primãriei.

edilii au explicat ºi public ce
planuri au cu clãdirea monument din centrul Craiovei, publicând pe site-ul municipalitãþii o informare. „Având în vedere oportunitatea oferitã de
Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5
– Îmbunãtãþirea mediului urban
ºi conservarea, protecþia ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiþii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi
cultural, Apel de proiecte POR/
2017/5/5.1/SUERD/1, Primãria

Plan de marketing
pentru Casa
Cãsãtoriilor
Cinci zile mai târziu, pe 11
decembrie, municipalitatea a
finalizat o nouã achiziþie, contractând un plan de marketing
necesar proiectului. Pentru
cei 5.000 de lei puºi la bãtaie
de primãrie, firma care ºi-a
adjudecat contractul va trebui
sã furnizeze un „plan de Marketing conform prevederilor
Ghidului Solicitantului POR
5.1 SUERD: culegerea datelor statistice diponibile prin
investigarea surselor de date;
analiza comportamentului
consumatorului de culturã din
România; culegerea de date
din mediul local; analiza curentã a pieþei; stabilirea obiectivelor generale de marketing;
strategii de marketing în vederea implementãrii obiectivelor Planului de marketing;
planul de acþiune pentru implementarea strategiilor de
marketing; bugetul Planului
de marketing; analiza de risc
a Planului de marketing; evaluarea ºi controlul activitãþii
de marketing”, dupã cum precizeazã anunþul de atribuire.

Edilii vor finanþare
prin SUERD
Între cele douã contracte,

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

municipiului Craiova intenþioneazã sã depunã o cerere de finanþare pentru implementarea
proiectul cu titlul: „Conservarea, protejarea, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului naþional ºi cultural – Casa Rusãnescu (Casa Cãsãtoriilor)”.

Muzeu al
personalitãþilor
craiovene
Potrivit detaliilor postate de
reprezentanþii primãriei, Casa
Rusãnescu va deveni muzeu,
edilii urmãresc prin proiectul

spaþii de culturã ale oraºului.
Restaurarea Casei Rusãnescu la
nivel local va aduce zonei o diversitate de utilizatori (rezidenþi
precum ºi vizitatori ocazionali
români ºi strãini) ºi prin aceasta
un ingredient pentru vitalitate urbanã, coeziune socialã ºi siguranþã investiþionalã. Îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii ºi a confortului comunitãþii locale prin restaurarea
obiectivului de patrimoniu reprezintã un element necesar procesului de revitalizare a municipiului Craiova”, se aratã în informarea publicatã pe site-ul Primãriei Craiova.

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

Edilii craioveni au
cheltuit 100.000 de
lei în mai puþin de-o
sãptãmânã pentru
fazele premergãtoare
depunerii proiectului,
dupã toate probabilitãþile primul de acest
gen care va fi demarat în actualul mandat.

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.

