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ADMINISTRAÞIE

Dupã ce au crescut ca
Fãt-frumos anul trecut, salariile din aparatul primãriei bat
pasul pe loc la început
de an. Algoritmul de
creºtere direct proporþionalã cu salariul
minim pe economie,
adoptat cu entuziasm
de aleºii locali în vara
lui 2017, e dat peste
cap acum tot în Consiliul Local, unde se
procedeazã la „scurtarea” coeficienþilor
salariali pentru fiecare
funcþie publicã în
parte. Asta pentru ca
angajaþii sã-ºi pãstreze remuneraþia netã
de anul trecut ºi
angajatorul sã se
încadreze în prevederile bugetare pentru
cheltuieli de personal.
De încadrat se încadreazã cu greu, capitolul bugetar respectiv
sãrind cu vreo 12
milioane de lei de
nivelul din 2017.
de Nicuºor Fota

N

oile salarii municipale
fac obiectul unui proiect de hotãrâre aflat pe
ordinea de zi a ºedinþei de Consiliu Local din 31 ianuarie 2018,
care vine sã abroge hotãrârea
adoptatã în CLM în iulie 2017,
în lumina noilor prevederi legale în domeniu: cele referitoare
la salariul minim ºi la mutarea
contribuþiilor în seama angajatului. „Oportunitatea promovãrii prezentului proiect de hotãrâre reiese din punerea în executare a OUG nr. 82/2017 pentru modificarea ºi completarea
unor acte normative ºi HG nr.
846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe þarã garantat în platã. În ceea ce priveºte
OUG nr. 82/2017, angajatorul
a apreciat ca fiind întemeiatã
solicitarea sindicatelor reprezentative de rãmânere în platã
a veniturilor nete, astfel au fost
reactualizate veniturile brute ºi
a fost majorat necesarul bugetar, astfel încât drepturile salariale ale personalului din familia ocupaþionalã «Administraþie» sã nu fie afectate. În mod
corelativ s-a procedat ºi în ceea
ce priveºte HG nr. 846/2017
pentru stabilirea salariului mi31 ianuarie - 6 februarie 2018

Angajaţilor Primăriei Cr
aio
va le cr
eşt
e br
utul, dar cam degeaba
Craio
aiov
creşt
eşte
brutul,
nim brut pe þarã garantat în platã. Potrivit HG 846/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
salariul de bazã minim brut pe
þarã garantat în platã se stabileºte la 1.900 lei lunar, pentru
un program complet de lucru de
166,666 ore, în medie, pe lunã,
în anul 2018, reprezentând
11,40 lei/ora. Din corelarea celor douã acte normative cu incidenþa directã asupra drepturilor salariale, a rezultat cã pentru menþinerea în platã a veniturilor nete este necesar sã se
procedeze la diminuarea coeficienþilor aprobaþi prin HCL nr.
263/2017”, se aratã în raportul
întocmit de funcþionarii Primãriei Craiova.

deplinitã procedura de consultare a organizaþiilor sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, a reprezentanþilor salariaþilor, conform
proceselor-verbale înregistrate

la Primãria Municipiului Craiova”. Trebuie spus însã cã, în afara sindicatului reprezentativ de
la Poliþia Localã, toþi sindicaliºtii consultaþi de primãrie s-au
declarat împotriva îngheþãrii

salariilor la nivelul anului trecut, motivând, printre altele, cã
primãrii din municipii de acelaºi rang precum Craiova beneficiazã de un nivel al salarizãrii
mai îndestulãtor.

Coeficienþii mici,
cheltuiala – dupã
buget – mare
Raportul înaintat aleºilor locali subliniazã necesitatea încadrãrii în nivelul cheltuielilor de
personal stabilit prin buget:
„Aceastã mãsurã are drept consecinþã predictibilitatea asigurãrii sursei bugetare pentru anul
2018, pentru întreaga familie
ocupaþionalã ”Administraþie”.
Totodatã, precizãm cã la propunerea salariilor de bazã s-a avut
în vedere încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin
bugetul de venituri ºi cheltuieli”. Asta deºi, la aceastã orã,
dar ºi la ora la care proiectul de
hotãrâre intrã la aprobare în
Consiliul Local Municipal, bugetul local al municipalitãþii craiovene nu este nici pe de parte
adoptat. Se aflã ºi el în stadiu
de proiect, supus consultãrii
publice pânã în data de 5 februarie. Ca sã ne facem o idee în ce
fel de plafon salarial trebuie sã
se încadreze angajaþii primãriei,
trebuie sã spunem cã proiectul
postat pe site-ul Primãriei Craiova prevede cheltuieli de personal în 2018 de 38,7 milioane
de lei în 2018 faþã de 26,9 milioane de lei în 2017. O creºtere
de aproape 12 milioane de lei.
Raportul anexat proiectului
de hotãrâre aratã cã, înaintea
elaborãrii documentului, maimarii primãriei au cerut ºi pãrerea sindicatelor din instituþie
ºi din serviciile publice subordonate: „În aplicarea prevederilor art. 11 alin. 1 din Legeacadru nr. 153/ 2017, a fost înwww.indiscret.ro
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de Dan Olteanu

C

hiar dacã, pânã în acest
moment, nu existã nici
mãcar un centimetru
din autostrada Craiova - Piteºti,
subiectul ºi-ar putea face liniºtit loc în manualele de istorie
pentru ca generaþiile viitoare sã
afle cum ºi când s-a nãscut proiectul pe care, dacã au noroc,
urmaºii lor l-ar putea inaugura.
De preferat, înainte de apariþia
autovehiculelor zburãtoare.
Singura necunoscutã este denumirea sub care va fi consemnatã de cãtre istorici aceastã legãturã mult aºteptatã dintre Craiova ºi Piteºti.

De la drum expres
la autostradã ºi
iar drum expres...
Gândit, iniþial, drept drum
expres sub guvernarea liberalã,
proiectul a fost abandonat rapid
în favoarea Autostrãzii Sudului,
un alt proiect nãscut mort prin
vremea în care România mirosea aerul îmbietor al Uniunii
Europene. Disperarea ºoferilor
ºi a investitorilor din aceastã
zonã a þãrii a fãcut însã ca acesta sã fie dezgropat destul de rapid ºi purtat precum moaºtele
cuvioasei Paraschieva pentru a
atrage un electorat dornic sã
creadã în minuni. ªi, la fel ca în
cazul spectacolelor cu public
evlavios manageriate de Bisericã, rugãciunile votanþilor s-au
evaporat, iar minunea a întârziat
sã aparã. „Procesiunea“ s-a repetat de-atunci la fiecare ciclu
electoral, cu mai mult sau mai
puþin succes la public, ultima
reprezentaþie având loc la alegerile parlamentare din 2016
când social-democraþii au supralicitat, oferind ºi un termen
limitã pentru finalizarea autostrãzii: 2021! La scurt timp, proiectul a fost „ajustat“, fiind
www.indiscret.ro

Drumul
Craiova - Piteºti
s-a culcat
„expres“
cu Tudose
ºi s-a trezit
„autostradã“
sub Dãncilã
Telenovela autostrãzii/drum expres Craiova Piteºti, o producþie care ruleazã, ce-i drept doar
pe hârtie, de mai bine de un deceniu, pare sã
aibã parte de un nou episod tragi-comic. Astfel,
dupã ce zarurile hazardului pãreau sã fi fost
aruncate, iar legãtura dintre capitala Olteniei ºi
Piteºti urma sã fie asiguratã de un drum expres, pogorârea Guvernului Dãncilã a schimbat, pentru a câta oarã, datele problemei, iar
„drumul expres“ a redevenit „autostradã“. Din
nefericire pentru câteva sute de mii de ºoferi
din zona de sud a þãrii, aceastã modificare ar
putea rãmâne singurul aport al noului Guvern
la îndeplinirea unei promisiuni care a se repetã,
negreºit, la fiecare 4 ani.

transformat din autostradã în
drum expres. „Diferenþa faþã de
autostradã este cã nu are ºi benzile de refugiu. ªi mai e o diferenþã… Foarte importantã! Va
fi gata în doi ani! Ministerul
Transporturilor a luat, recent,
decizia de a construi
drum expres de mare
vitezã ºi nu autostradã,
la presiunea parlamentarilor PSD din Oltenia care
doresc o soluþie rapidã ºi
adaptatã nevoilor de trafic“,
explica, printr-o postare pe
pagina de facebook, ministrul Lia Olguþa Vasilescu.
Lunile treceau, iar drumul
expres pãrea bãtut în cuie.
Ba chiar, pe finalul anului, a
apãrut ºi finanþarea pentru acest
proiect. Ce-i drept, nu erau câteva sute de milioane de euro,
nici mãcar câteva zeci, ci doar
1,6 milioane de euro, adicã puþin peste 1% din valoarea totatã
estimatã. „Comisia de buget-finanþe a Camerei Deputaþilor a
aprobat bugetul Ministerului
Transporturilor. În acest buget
este prevãzutã suma de
7.386.000.000 lei pentru construirea drumului expres Craiova – Piteºti. Conform documentelor prezentate de ministrul transporturilor, în anul

2018 vor demara lucrãrile la
drumul dorit de o întreagã regiune: Craiova-Piteºti“, anunþa liderul PSD Dolj, deputatul
Claudiu Manda. Mult, puþin,
mãcar era un început. Apoi s-a
schimbat schimbarea!

...ºi retur!
Dar cum nu aduce anul ce
aduce ceasul, odatã cu instalarea Guvernului Dãncilã, „drumul expres“ Craiova - Piteºti sa dat peste cap ºi s-a prefãcut,
din nou, în autostradã. Cel puþin asta apare în Programul de
Guvernare 2018 - 2020 prezentat recent de coaliþia PSD ALDE. Mai mult, deºi pe siteul Companiei Naþionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, proiectul „drumului expres“ este evaluat la 1,06 miliarde de euro, în „Biblia“ Guvernului Dãncilã costurile scad la
908 milioane de euro. Care este
motivul pentru aceastã schimbare bruscã încã nu se ºtie, însã
este greu de crezut cã ar fi o simplã eroare. În schimb, ar putea
fi o manevrã pentru amânarea
acestui proiect spre 2020, atunci
când, probabil, va învia sub forma unei noi promisiuni. Asta
dacã nu cumva Guvernul PSD
IV de peste ºase luni va privi
drumul cu alþi ochi!
31 ianuarie - 6 februarie 2018
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Deputatul Daniela Oteºanu:
„Peste 25% din divorþuri au ca motiv
violenþa în familie”

n cea mai recentã declaraþie politicã din Camera
Deputaþilor, intitulatã
„Spune nu violenþei în familie!”, deputatul PSD de Vâlcea,
Daniela Oteºanu, le îndeamnã
pe femei sã anunþe imediat autoritãþile în cazul în care sunt
bãtute, abuzate, batjocorite.
Militantã a dreptului femeii de
a trãi într-un mediu civilizat ºi
de a-ºi creºte copiii într-un climat sãnãtos, Daniela Oteºanu
a vizitat de mai multe ori centrele maternale din judeþul Vâlcea. În cadrul acestor întâlniri
le-a prezentat mamelor în dificultate filme cu subiecte comune cu ale lor, dar ºi cu soluþii
pentru anumite situaþii, le-a oferit daruri ºi nu în ultimul rând,
le-a încurajat. Iatã declaraþia
politicã a parlamentarului PSD:

Î

“Spune nu violenþei
în familie!”
ºi a altor factori.
Societatea noastrã se confruntã din ce în ce mai mult cu problema violenþei în familie. În
România, mai ales în mediul
rural, unele femei sunt atât de

speriate de ceea ce pãþesc, încât
uneori cred cã este normal sã fie
molestate ºi cã ele se fac vinovate pentru ceea ce se întâmplã.
Mai grav este faptul cã în unele
cazuri ºi copiii asistã la scenele

Ce este de fãcut pentru ca
acest fenomen sã înceteze? Cel
mai important este cã femeile se
pot informa, îºi pot spune poveºtile de viaþã în centre speciale ºi pot sesiza cu curaj autoritãþile. Bineînþeles cã cel mai
bine ar fi ca doamnele sã anunþe imediat autoritãþile în cazul
în care sunt bãtute, abuzate, batjocorite, însã lipsa curajului
continuã sã predomine. Din
punct de vedere al copiilor,
aceºtia trebuie protejaþi ºi þinuþi
departe de astfel de scandaluri,
pentru cã studiile spun cã aceste lucruri îi afecteazã, iar comportamentul lor, când vor ajunge la maturitate, va avea de suferit.
Aºadar, pentru ca violenþa în
familie sã scadã ºi chiar sã fie
eliminatã, persoanele abuzate
trebuie sã aibã curajul sã
opreascã aceste deviaþii de comportament înainte de a fi prea
târziu pentru ele. Trebuie înþeles faptul cã nu mai suntem în
evul mediu, iar femeile nu sunt
mai prejos sau mai presus decât bãrbaþii, au acelaºi statut în
societate, trebuie respectate ºi
apreciate în egalã mãsurã.

Publicitate

Declaraþia mea politicã de
astãzi se doreºte un mesaj împotriva violenþei în familie, un
lucru întâlnit din ce în ce mai
des în zilele noastre, din cauza
stresului, grijilor, lipsei banilor

de violenþã, iar acest lucru îi
poate afecta pe termen lung, de
multe ori modificându-le comportamentul în acest sens. Dar
cum apare violenþa în familie?
De cele mai multe ori, aceasta
se manifestã din partea persoanei care vrea sã îºi arate dominaþia ºi puterea faþã de celãlalt
membru al familiei. La început,
se manifestã prin deviaþii de
comportament, scandaluri, iar
mai apoi prin violenþã fizicã.
(...).
Cauzele apariþiei violenþei în
familie sunt multiple. Foarte
multe provin de la ceea ce a trãit
agresorul în copilãrie, când chiar
el a fost victimã, altele apar din
cauza educaþiei, ºi aici vedem cã
mai ales în mediul rural predominã astfel de cazuri, apoi putem vorbi despre stres, lipsa banilor, care este un factor important, alcoolul, factor de la care
se poate ajunge ºi la crime.
Iar în rândul tinerilor au fost
cazuri când ºi drogurile au fost
un factor declanºator al unor
scandaluri cu final nefericit în
familie. Vedem din statistici cã
peste 25% din divorþuri au ca
motiv violenþa în familie.

31 ianuarie - 6 februarie 2018
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Vâlcea: Un caz
alarmant a fost fãcut
public dupã opt ani
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DEZVÃLUIRI

Zeci de kilograme de deºeuri biologice periculoase au fost gãsite în localitatea Câineni, pe
malul râului Olt. Printre produsele contaminate
se aflau eprubete cu sânge ºi seringi folosite.
Deºeurile, aduse de apã, se pare, au fost descoperite de un grup de elevi de liceu care au
participat la o acþiune de ecologizare, organizatã de Fundaþia Judeþeanã pentru Tineret Vâlcea.
Sunt câþiva ani de atunci ºi pânã pe 25 ianuarie
a.c. informaþia nu a fost fãcutã publicã.
de Marielena Popa

”A fost momentul
în care am renunþat
sã mai implicãm
liceeni”

S

e întâmpla în timpul
unei campanii din perioada 2009-2010. Incidentul, pãstrat sub tãcere de organele de control, a fost adus
recent în discuþie, aproape accidental, de Ovidiu Udrescu,
preºedintele Fundaþiei Judeþeane pentru Tineret Vâlcea.
”Am gãsit în zona Câineni o
cantitate impresionantã de seringi folosite ºi eprubete cu sânge în ele (n.r. foto). A fost momentul în care am renunþat sã
mai luãm voluntari liceeni, de
teama de a nu se înþepa. La acea
campanie au participat circa 50
de elevi de liceu, majoritatea din
Drãgãºani ºi Râmnicu Vâlcea”,
a spus Udrescu în timpul unei
întâlniri pe care prefectul judeþului Vâlcea, Florian Marin, a
organizat-o cu fundaþiile ºi asociaþiile din judeþ.

Deºeurile medicale,
un pericol îngrozitor
Deºeurile medicale sunt deosebit de periculoase, iar abandonarea lor constituie infracþiune la legea mediului. Pentru cã
prezintã risc ridicat de contaminare, acestea au un regim special ºi sunt distruse în centre
ecologice autorizate.
Aruncate la întâmplare, pot fi
adevãrate bombe biologice pentru cei care intrã în contact cu
www.indiscret.ro

ele. Apare riscul de infecþie cu
virusul HIV, cu hepatite B ºi C
etc. Pot dãuna animalelor, pot
contamina ecosistemul. Iar când
sunt purtate de o apã curgãtoare, aria de pericol este imensã.

În astfel de situaþii,
populaþia trebuie
sã fie avertizatã
ºi educatã
Ce s-a întâmplat dupã ce liceenii voluntari au descoperit
aceste reziduuri sanitare? Ovidiu Udrescu spune cã Garda de
Mediu cu care a colaborat foarte bine în timpul acestei acþiuni
a dat amenzi substanþiale comunitãþii locale. Însã numai amenzile nu rezolvã gravitatea situaþiei în esenþa ei.
Cazul, fãrã autor depistat, nu
a fost popularizat de niciuna
dintre instituþiile care ar fi trebuit sã se implice ºi sã comunice între ele: Garda de Mediu,
Direcþia de Sãnãtate Publicã
(DSP), Inspectoratul de Poliþie
al Judeþului Vâlcea etc. Reprezentanþii Administraþiei Bazinale de Apã Olt au declarat cã
acest incident nu a fost cunoscut. Cei ai DSP au pasat responsabilitatea de la un birou la altul, iar cei de la Garda de Mediu nu pãreau sã stãpâneascã
noþiunea de comunicare publicã în atare situaþii, care se pot
oricând repeta. Dacã nu cumva
s-au repetat!
Însã acest caz nu trebuie sã
descurajeze ideea de voluntariat, una dintre puþinele preocupãri generoase ale românilor,
practicate ºi aºa la scarã micã.
31 ianuarie - 6 februarie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Matache Mãcelarul,
educatorul lui Dragnea

N

umirea unui agramat
într-o funcþie ministerialã care solicitã din
plin ºtiinþa de carte este un
nonsens ºi un abuz de neacceptat. Numirea care face vâlvã
este aceea de ministru al educaþiei în cabinetul Dãncilã,
pseudonimul coafat al lui Liviu Dragnea, preºedintele
PSD. Sã facem de amorul artei o scurtã întoarcere în timp
ºi sã ne amintim cã miniºtri ai
învãþãmântului au fost, de
exemplu, Ion I.C. Brãtianu,
Octavian Goga, Spiru Haret,
Nicolae Iorga, Theodor Rosetti, G. Dem. Teodorescu,
politicieni ºi cãrturari cu operã, dacã numele lor mai spun
ceva unor doctori honoris causa în implementarea corupþiei
din România. Ne amintim ce
prãpãd ”multilateral dezvoltat”
au lãsat în urmã cei cãrora
Adrian Pãunescu le-a dedicat
superbul poem ”Analfabeþilor”. Pânã la ”savantã”, la învãþãmânt exersa cu folos Aneta Spornic, la culturã tãia ºi
spânzura Suzana Gâdea. Deaici ºi epigrama care a fãcut
furori în epocã, semn cã rezistenþa prin culturã n-a fost un
paliativ: ”Douã ministrese
hâde/ Prea iubitului Vel-Vornic…/ Cum sã meagã ºcoala
Spornic/ Când la Arte-avem un
Gâde?” Rezistenþa continuã,
iar cei ce demonstreazã în Piaþa Victoriei le ureazã penalilor
de la putere ”sã umple Biblioteca din Alexandria”. Cu limba românã nu te joci! Când îºi
pune în valoare sonoritãþile,
zdrãngãne mai abitir ca brãþãrile. Din pãcate pentru el ca

formaþiune de guvernãmânt,
Partidul Social Democrat face
tot posibilul ºi se lasã descoperit. Un ministru al apãrãrii
limbii române de corectitudinea elementarã bãtea recordul
lipsei de instrucþie într-o declaraþie pe cât de tragicã în conþinut, pe atât de comicã în formã: ”trupurile neînsufleþite ale
cadavrelor celor decedaþi”. ªi
acum, acest ministru ”pamblicar” de la educaþie, desemnat
de Dragnea sã asigure manuale ºcolare viabile ºi sã întreprindã reforme, fiindcã, în opinia acad. Eugen Simion, invitat la Realitatea TV, tehnologiile se succed cu îndârjitã repeziciune, au apãrut forme inovative de comunicare ºi, dacã
nu te adaptezi, eºti pierdut.
Existã în sferele puterii, de 1015 ani, un cult al haosului în
societate, care demoleazã sistematic valorile ºi pune în loc
agresivitatea abjectã. Gãsesc
într-un comentariu de specialitate cã arta este un liant, ca o
autostradã, între spirite. Nu
ºosea marginalã, nu potecã sufocatã de bãlãrii. Cu autostrãzile între regiuni, cum ar fi între sudul ºi nordul þãrii, am rezolvat-o, nu se construieºte nimic ºi te întrebi, ca Tudor Barbu, dacã la mijloc nu e vorba
de o strategie pusã la cale. ªi
în limba românã existã ”autostrãzi” semantice ºi de expresivitate la care au trudit generaþii de cãrturari: paºoptiºti,
unioniºti, republicani. Prea iubitul Vel-Vornic Liviu Dragnea
le dinamiteazã cu sârg prin
alde Matache Mãcelarul copy
paste.
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Investiþiile realizate de Consiliul Judeþean
(CJ) Dolj la Unitatea de Primiri Urgenþe (UPU)
ºi la Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã din cadrul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã (SCJU) Craiova
au fost trecute în revistã de secretarul de stat
Raed Arafat, alãturi de preºedintele CJ, Ion
Prioteasa, ºi de vicepreºedintele Cosmin
Vasile, în cadrul unei vizite desfãºurate la
finalul sãptãmânii trecute.
„Ne-am bucurat sã-l avem
oaspete la Craiova pe domnul
ministru secretar de stat Raed
Arafat, ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a-i prezenta, pe
teren, cele douã demersuri
majore pe care le derulãm la
SCJU Craiova, primind astfel,
la faþa locului, o evaluare
onestã ºi abilitatã asupra acestor iniþiative, precum ºi sugestii utile în ceea ce priveºte operaþionalizarea lor.
Domnul Raed Arafat, care
conduce Departamentul pentru situaþii de urgenþã din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, ºi-a exprimat în mod
deosebit interesul pentru lucrãrile aflate în desfãºurare la
UPU, în cadrul unei investiþii estimate la 7 milioane de
euro, cu fonduri asigurate
exclusiv din bugetul CJ Dolj.
În prezent, eforturile se concentreazã asupra componentei de extindere, prin care
ducem suprafaþa destinatã
acestei unitãþi extrem de aglomerate de la 900 la aproape
3.700 de metri pãtraþi, prin
construirea a douã corpuri de
clãdire. Primul ºi cel mai
complex dintre ele are deja
structura realizatã ºi, în acest
moment, se lucreazã la amenajarea interioarã, iar cel secundar se aflã, de asemenea,
într-un stadiu avansat. La

UPU, discuþiile au vizat inclusiv identificarea soluþiei optime
pentru a asigura fluxul continuu
de activitate în momentul în
care investiþia va ajunge la etapa modernizãrii spaþiilor actuale, în care funcþioneazã aceastã
unitate care trateazã, anual, peste 130.000 de cazuri.
Totodatã, împreunã cu domnul Raed Arafat, am trecut în
revistã proiectul Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã, un alt
demers investiþional cu o valoare importantã, de 7,5 milioane
de euro, finanþat în cea mai
mare mãsurã din sursele proprii
ale instituþiei noastre. Construirea acestei clãdiri se apropie de
momentul recepþiei ºi deja se lucreazã la montarea ºi instalarea
echipamentelor ºi a dotãrilor
pentru care Consiliul Judeþean
a alocat, anul trecut, aproximativ 2 milioane de euro. În paralel, avem în implementare un
proiect european de 1,5 milioane de euro, în cadrul cãruia vom
dota complet una dintre sãlile de
operaþii ºi vom propune plenului CJ Dolj, prin bugetul pentru
2018, repartizarea unei sume de
aproape un milion de euro pentru echiparea celei de-a doua. ªi
aceastã iniþiativã a fost salutatã
de domnul ministru secretar de
stat, apreciindu-se cã ea va conduce la o reconfigurare a rolu-

lui pe care îl joacã elicopterul
SMURD ºi centrul de operare
pe care l-am construit la aeroport. Dacã, pânã acum, acesta
era utilizat deseori pentru a
transfera cãtre Bucureºti sau
Timiºoara pacienþii cu afecþiuni
cardiace grave, în viitor elicopterul va prelua din regiune urgenþele pentru a le aduce cãtre
Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã din Craiova.
Aceastã vizitã a fost una beneficã ºi ne oferã argumente în
plus pentru continuarea demersurilor în domeniul sãnãtãþii, cu
atât mai mult cu cât am înþeles
cã, la nivel naþional, CJ Dolj
este singura administraþie publicã localã care realizeazã investiþii de o asemenea amploare,
din fonduri proprii“, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Arafat: Realizarea
clinicii reprezintã
un câºtig pentru
pacienþi
La rândul sãu, secretarul de
stat Raed Arafat, ºeful Departamentului pentru situaþii de urgenþã din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, a subliniat:
„Realizarea Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã este excelentã, fãrã niciun fel de discuþie. În primul rând, o sã reducã
foarte mult numãrul transferurilor de la Craiova spre Bucureºti în ceea ce priveºte bolnavii cu infarct. Cazurile de disecþie de aortã, în mod normal, trebuie sã fie ºi ele preluate aici.
Impactul nu va fi doar pentru
Craiova, ci pentru toatã zona,
iar judeþe precum Gorj, Mehewww.indiscret.ro

Ion Prioteasa: CJ Dolj este
singura administraþie publicã
localã care realizeazã investiþii
de amploare în sãnãtate,
din fonduri proprii

dinþi, Vâlcea ºi Olt pot beneficia de aceastã investiþie. Realizarea clinicii reprezintã un câºtig ºi pentru pacienþi, deoarece
scurteazã timpul de la instalarea infarctului pânã la rezolvarea cazului. Am vãzut ce a realizat Consiliul Judeþean Dolj ºi
sunt plãcut surprins de ceea ce
am gãsit aici. Am participat ºi
la bilanþul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã «Oltenia», unde am gãsit, de asemenea, un sprijin foarte serios pentru colegii din acest domeniu.
Totodatã, am vãzut ºi investiþia
de la Unitatea de Primiri Urgenþe a SCJU Craiova, care mã intereseazã în mod direct“.

Cosmin Vasile:
Un centru puternic
pentru întreaga
regiune Oltenia
Vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, a evidenþiat
faptul cã, în cazul Clinicii de
www.indiscret.ro
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sa umanã necesarã pentru ca
aceastã Clinicã de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã sã
devinã operaþionalã va fi
asiguratã, conducerea SCJU
Craiova având deja stabilite contacte ºi înþelegeri cu
medici care vin de la Târgu
Mureº sau de la Institutul
Clinic Fundeni, din Bucureºti, pentru a lucra aici“, a
precizat vicepreºedintele CJ
Dolj, Cosmin Vasile.
Demersul pentru crearea
Clinicii de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã a inclus construirea unei clãdiri destinate acestei secþii, cu o suprafaþã desfãºuratã de aproape
2.300 de metri pãtraþi, a depozitului pentru gaze medicale, realizarea alimentãrii cu
energie electricã, precum ºi
instalarea grupului electrogen destinat deservirii echipamentelor medicale care
trebuie sã funcþioneze fãrã
întreruperi.
Investiþia derulatã la Unitatea de Primiri Urgenþe a
SCJU Craiova vizeazã modernizarea spaþiilor existente, cu o suprafaþã de aproximativ 900 de metri pãtraþi,
precum ºi extinderea cu douã
noi corpuri de clãdire, având
o suprafaþã desfãºuratã cumulatã de aproape 2.800 de
metri pãtraþi.

Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã, au
fost create condiþiile pentru ca
noua structurã sã îºi înceapã
activitatea în cel mai scurt
timp. „Am profitat de prezenþa
la Craiova a domnului ministru secretar de stat Raed Arafat pentru a trece în revistã câteva dintre investiþiile pe care
le dezvoltã Consiliul Judeþean
Dolj la SCJU Craiova. Împreunã, am vizitat Clinica de Cardiologie Intervenþionalã ºi Chirurgie Cardiovascularã, structurã pe care ne pregãtim s-o
recepþionãm, precum ºi Unitatea de Primiri Urgenþe. Domnul Raed Arafat s-a declarat
încântat de cele douã obiective pe care CJ Dolj le realizeazã din fonduri proprii ºi, mai
mult, într-o discuþie cu colegii
dumnealui, spunea cã aceastã
clinicã ar putea deveni, în viitor, un centru puternic pentru
întreaga regiune Oltenia. Este
bine de ºtiut cã inclusiv resur31 ianuarie - 6 februarie 2018
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CULTURÃ

M

varea zonelor umede, cu întreaga lor biodiversitate poate fi
asiguratã numai printr-o acþiune internaþionalã constantã,
UNESCO a încheiat la Ramsar,
în Iran, la 2 februarie 1971,
Convenþia asupra Zonelor umede, de importanþã internaþionalã, în special ca habitat al pãsãrilor acvatice la care a aderat
ºi România prin legea 5 din 25
ianuarie 1991.
Pentru a asigura conservarea
biodiversitãþii acestora, sunt
necesare cercetãri ºtiinþifice mi-

Guvernul
noilor
speranþe

nuþioase privind inventarul florei ºi faunei, identificarea factorilor distructivi, urmatã de
promovarea mãsurilor de protejare ºi conºtientizarea publicã privind valoarea resurselor
naturale ºi folosirea raþionalã a
acestora.
Prin urmare, ele constituie
veritabile resurse ºtiinþifice ºi
economice, necesitând un regim
special de ocrotire ºi conservare, deziderat urmãrit de instituþiile implicate în educaþia ecologicã ºi protecþia mediului.
Cu ocazia acestui eveniment
se va desfãºura manifestarea
Zonele umede – o lume de descoperit, care va consta în:
- comunicãri ºi eseuri cu mesaje ecologice prezentate de elevii de la Colegiul Tehnic ”Costin D. Neniþescu” din Craiova
– domeniul protecþia mediului,
îndrumaþi de profesorii de specialitate Iulia Cristea, Sabina
Tudora, Melania Streinu, Larisa Pãun ºi Amelia Gorun;
- dezbaterea Protecþia ºi utilizarea durabilã a zonelor umede, în contextul schimbãrilor
climatice.

D

acã ar fi sã parafrazez
o veche vorbã popularã, aº zice cã speranþa e sorã bunã cu românul. Ne
spunem poate zilnic ”speranþa
moare ultima” ºi ”trãim cu speranþa”, douã expresii emblematice care fac parte din ADNul nostru naþional.
Instalarea noului guvern
PSD–ALDE este un temei
pentru reînnoirea speranþelor
românilor. Este firesc ca românii sã spere cã viaþa lor va cunoaºte o îmbunãtãþire semnificativã ºi cã drumul dezvoltãrii pe care România s-a înscris
în ultimii ani nu va fi oprit.
Aceste speranþe sunt legitime dacã ne uitãm pe ce ºi-a
propus în urmãtorii doi ani
Guvernul Dãncilã (un guvern
care nu este perfect în componenþa sa, dar care va trebui judecat exclusiv dupã faptele
sale în materie de politicã publicã).
În primul rând, sã apreciem
determinarea acestui guvern, a
ministrului sãu de finanþe, de
a construi o politicã fiscalã a
statului român, întemeiatã pe
logicã ºi care sã fie una stabilã, corectã ºi stimulatoare pentru mediul de afaceri. Nu mai
este loc de simulãri pe nervii
ºi banii românilor, fie ei actori
economici sau persoane private.
În al doilea rând, este de salutat opþiunea clarã a noului
guvern pentru dezvoltarea inteligentã a economiei. Nu mai
putem doar sã vindem ce produc alþii. Avem nevoie de investiþii masive în infrastructurã ºi în capacitãþi industriale
noi. Generate atât de mediul
privat, cât ºi de stat, care poate juca cu adevãrat un rol promotor prin Fondul Suveran de

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
Dezvoltare ºi Investiþii, prin
schemele de ajutor de stat propuse, prin investiþii în industria de apãrare, energie, tehnologia informaþiei, industrie alimentarã ºi nu numai.
În al treilea rând, aºezarea
mizei pe creºterea competitivitãþii României prin absorbþia integralã a fondurilor europene pânã în 2023 este o linie
de acþiune pe cât de îndrãzneaþã, pe atât de necesarã.
Nu va fi uºor ca guvernul sã
realizeze acest lucruri, dar
dacã agenda publicã nu va fi
parazitatã cu alte teme devoratoare de energii negative,
cred cã putem atinge aceste
þinte absolut necesare dezvoltãrii societãþii noastre.
Argumentul cel mai puternic care ar trebui sã înnoiascã
speranþele românilor într-o
bunã guvernare este acela dat
de angajamentul clar al noului guvern PSD-ALDE cã România trebuie sã acceseze intrarea în cercurile virtuoase de
dezvoltare.
Creºterea economicã înseamnã bunãstare mai mare,
înseamnã venituri mai mari.
Veniturile mai mari înseamnã
cerere de bunuri mai mare.
Cererea de bunuri mai mare
presupune creºterea ofertei de
bunuri de cãtre firme ºi deci
înseamnã locuri de muncã mai
multe ºi mai bine plãtite, înseamnã consolidarea clasei de
mijloc, înseamnã mai mulþi
bani la buget, mai multe investiþii ºi din nou o creºtere economicã sustenabilã.
Un asemenea ciclu de reproducere ºi multiplicare a dezvoltãrii poate face din România þara în care toþi românii sã
aibã încredere ºi sã fie cu adevãrat mândri cã trãiesc în ea.

Publicitate

uzeul Olteniei - Secþia de ªtiinþele naturii organizeazã miercuri, 31 ianuarie, ora 11.00, la
sediul secþiei (str. Popa ªapcã
nr. 8), manifestarea culturaleducativã “Zonele umede – o
lume de descoperit”, realizatã în
cadrul proiectului educaþional
„Muzeul – o ºcoalã altfel”. Activitatea este organizatã ºi coordonatã de muzeograf dr. Olivia Cioboiu, în parteneriat cu
instituþii de învãþãmânt craiovene (Colegiul Tehnic ”Costin D.
Neniþescu”).
Zonele umede (râuri, lacuri,
bãlti, mlaºtini) sunt componente ale patrimoniului natural cu
mare valoare economicã, esteticã ºi de agrement. La acestea
se adaugã incontestabila valoare ecologicã, ele asigurând sursele trofice ºi habitatul multor
specii de plante ºi animale, nevertebrate ºi vertebrate.
Distrugerea ºi degradarea zonelor umede, ca urmare a intervenþiei umane, fragmentarea ºi
pierderea lor, au generat cele
mai serioase ameninþãri privind
supravieþuirea florei ºi faunei
specifice acestor ecosisteme.
Conºtientã cã, în fapt, conser-

“Zonele umede
– o lume de
descoperit”

31 ianuarie - 6 februarie 2018
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România
fãrã speranþã

ANALIZÃ

Dupã o sãptãmânã de zbateri ºi cãutãri, Partidul Social Democrat a reuºit sã mai „producã“
un guvern, al treilea, în doar douãsprezece luni.
Un aport deosebit la acest nou gambit l-a avut
preºedintele Iohannis, cel care cu numai ºase
luni înainte îl avertiza pe Dragnea cã este ultima datã când îi nominalizeazã un premier. În tot
acest timp, liberalii încã bezmeticesc pe scena
politicã româneascã, o dovadã vie a acestei
degringolade fiind discursul lipsit de orice fel
de „zvâc“ al vicepreºedintelui Cristian Buºoi,
aflat la sfârºitul sãptãmânii trecute la Craiova
pentru o dezbatere privind domeniu sanitar.
Amatorismul de pe scena politicã româneascã
ar fi de râs dacã, de fapt, consecinþele lui nu ar
îngropa pe alþi minimum cinci ani speranþele
pentru un trai mai bun ale acestui popor oropsit.
de Cosmin Pretorian

C

u un zâmbet de superioritate pe sub mustaþa
cãruntã, Liviu Dragnea, liderul absolut(ist) al Partidului Social Democrat, ºi-a
scris numele cu majuscule în
cartea de Istorie Contemporanã a României zilelor noastre.
Este primul ºi foarte probabil va
rãmâne singurul preºedinte de
partid care a reuºit performanþa istoricã de a-ºi dãrâma cu cinism douã guverne doar pentru
a-ºi satisface pofta nemãsuratã
de a conduce destinele acestei
þãri. Demonstrând o capacitate

de dominare a propriului partid
aºa cum nici mãcar Traian Bãsescu nu a reuºit, ialomiþeanul
le-a demonstrat tuturor cã „ora
exactã“ în aceastã þarã nu se dã
la Palatul Victoria sau la Cotroceni, ci în uitata de Dumnezeu
„metropolã“ Alexandria.

Iohannis, spectator
de lux la comedia
pesedistã
Spectator de lux la acest tur
de forþã al lui Liviu Dragnea a
fost preºedintele Klaus Iohannis. Fricos ºi lipsit de idei aºa
cum a fost în întreaga sa carierã

Cristian Buºoi la Craiova
politicã, preºedintele a plecat
steagul sfios în faþa tãvãlugului
pesedist, predându-le acestora
þara cu noi, cetãþenii ei, la pachet. Nici mãcar nu a mimat un
moment vreun gest de frondã.
Unii, nu puþini, s-au grãbit sã îl
acuze de blat politic cu Liviu
Dragnea: te las sã-þi pui alt gu-

vern, nominalizezi, în schimb,
un candidat slab la prezidenþialele de anul viitor. Evident, scenariul este unul fantezist! Îþi trebuie multã dibãcie politicã ºi capacitate de comunicare pentru
a pune pe roate o asemenea învoialã. Nicicând în scurta sa
carierã politicã, actualul preºedinte nu a dat vreu semn cã ar fi
altceva decât o „icoanã“ politicã contrafãcutã la ceas de searã
de niºte pseudocreºtini speriaþi
cã nu mai au nicio relicvã la picioarele cãreia sã se închine.
Spiritul sãu combativ este invers proporþional cu înãlþimea
domniei sale, iar discursul poticnit este plin de platitudini
socio-politico-economice care
se vor a fi pilde pline de înþelepciune.

Opoziþie avem
doar pe hârtie
Din pãcate pentru societatea
noastrã, nici mãcar opoziþia nu
dã semne cã s-ar fi maturizat.
Useriºtii sclipesc prin acþiuni
comice pe culoarele Parlamentului, însã lipsa unui program
real de guvernare, o alternativã viabilã la haosul socio-economic din zilele noastre, îi
transformã într-un soi de saltimbaci rataþi ºi rãtãciþi prin
meandrele politice contempowww.indiscret.ro

rane. De partea cealaltã, liberalii dovedesc pe zi ce trece cã
duc o lipsã acutã de leadership,
înscãunarea lui Ludovic Orban
în fruntea acestui partid fiind,
în fapt, nu soluþia salvatoare,
ci doar alegerea rãului cel mai
mic. Ascultându-l pe Cristian
Buºoi vorbind duios despre
alegeri anticipate ºi colapsul
economic care ne pândeºte
dupã colþ, în conferinþa de presã de la Craiova, în condiþiile
în care partidul pe care îl reprezintã nu a fost capabil sã
ofere de patru ori la rând un
candidat pentru postul de premier ºi nici sã conceapã în mai
bine de o jumãtate de an un
amãrât de program de guvernare, realizãm cã, de fapt, nu
numai puterea se aflã într-o
gravã crizã existenþialã, ci întreaga clasã politicã româneascã. Eºecul celor aproape treizeci de ani de democraþie este,
din pãcate, unul evident pentru cei care preferã sã stea
strâmb ºi sã judece drept, iar
soluþii salvatoare imediate pur
ºi simplu nu existã. Vrem, nu
vrem, în urmãtorii zece ani ne
vom târî ca ºi pânã acum, sperând ca, din cine ºtie ce cotlon
al societãþii româneºti despuiate de valori, sã rãsarã vreo
doi-trei politicieni adevãraþi.
Dacã nu, Dumnezeu cu mila!
31 ianuarie - 6 februarie 2018
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Investiþii în sporturile de
iarnã ºi de varã la Horezu

ECONOMIE

P

rimãria Horezu a accesat un proiect de proporþii cu finanþare europeanã, care vizeazã construcþia
unui parc de agrement în apropierea bazei sportive din zona
Treapt.
Proiectul, în valoare de 2,5
milioane de euro, cuprinde un
patinoar de 300 de metri pãtraþi
cu instalaþii de frig, o pârtie de
sãniuº, o zonã de agrement, un
amfiteatru în aer liber de 300 de
locuri, alei pietonale ºi foiºoare, o pistã pentru bicicliºti ºi
role. De asemenea, sunt prevãzute trei intrãri: una a ceramiºtilor, alta a tâmplarilor ºi cea dea treia a pietrarilor, meserii emblematice pentru Horezu.
Autoritãþile locale anunþã cã
va fi modernizatã ºi baza sportivã, a cãrei tribunã va avea o
capacitate de 1.000 de locuri. Pe
lângã terenul de fotbal vor mai
fi construite terenuri de tenis de

Analiºtii
Analiºtiiprognozeazã
prognozeazãoo
creºtere a euro spre 4,75 lei
n perioada analizatã, raportul euro/leu s-a plasat
în jurul pragului de 4,67
lei, fiind atins un nou maxim
istoric.
Perioada a debutat cu o creºtere a euro la maximul istoric
de 4,6679 lei. Odatã atins acest
record, investitorii au preferat
sã îºi regleze poziþiile înainte
de revenirea pe creºtere a monedei unice. Starea de încordare din piaþã a fost reflectatã de
atingerea unui vârf al cotaþiilor de 4,676 lei.
La finalul perioadei, tranzacþiile s-au realizat între 4,65
ºi 4,666 lei, astfel cã media a
coborât la 4,6540 lei. Cotaþiile
de la închiderea pieþei erau de
4,653 – 4,666 lei.
Media dolarului american a
scãzut pânã la 3,7436 lei, minim al ultimilor trei ani ºi o
lunã, urmatã de o creºtere la
3,7472 lei. Cotaþiile la sfârºitul intervalului au fluctuat între 3,746 ºi 3,762 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,18 la 1,159 franci/euro,
astfel cã media ei a urcat de la
3,9611 la 4,0093 lei, maxim al
ultimelor aproape trei luni ºi a
încheiat perioada la 4,0046 lei.
În piaþa monetarã, dobânzile interbancare au avut o evoluþie stabilã, semn cã tensiunile existente în a doua parte a
anului trecut au dispãrut.
Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei,
a scãzut la finalul perioadei la
1,97%. În schimb, indicele la
ºase luni a crescut la 2,25%, iar
cei la nouã luni au stagnat la
2,32%, respectiv la 2,36%.
Revenind la evoluþia leului
din urmãtoarele luni, atrage
atenþia ultimul raport al CFA
România. Peste 92% dintre
participanþi anticipeazã o de-
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preciere a leului în urmãtoarele 12 luni. Valoarea medie
pentru orizontul de 6 luni este
de 4,6998 lei/euro, iar pentru
orizontul de 12 luni anticiparea sare la 4,7428 lei.
În privinþa indicatorului de
încredere macroeconomicã, el
a scãzut la valoarea de 41
puncte, cea mai mica valoare
din aprilie 2013, mai jos cu 3,1
puncte comparativ cu exerciþiul anterior.
Perechea euro/dolar a avut
o evoluþie descendentã la care
au contribuit, în special, declaraiile contradictorii ale oficialilor americani, prezentate la
reuniunea de la Davos.
Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat cã
este adeptul dolarului slab,
care permite exporturilor americane sã fie mai ieftine ºi mai
competitive pe piaþa internaþionalã.
Euro a început perioada la
1,2214, la finalul ei fiind atins
un maxim al ultimilor trei ani
de 1,2537 dolari.
Preºedintele BCE, Mario
Draghi, a criticat decizia Washingtonului, spunând cã acesta nu respectã un acord convenit anul trecut ºi cã forþeazã
euro sã meargã în sus.
La finalul sãptãmânii, preºedintele Donald Trump a afirmat însã cã pledeazã pentru o
monedã puternicã, negând astfel afirmaþiile secretarului Trezoreriei.
Declaraþia ºefului de la Casa
Albã a adus o apreciere a monedei americane, care s-a întãrit la 1,2364 dolari.
Valoarea bitcoin era la sfârºitul intervalului, conform Bloomberg, de 11.295,10 dolari.

SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada
22 – 26 ianuarie 2018
o activitate intensã în
municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Roman un domeniu schiabil privat care va avea ºase pârtii. Prima pârtie ar urma sã fie funcþionalã la sfârºitul acestui an.
(M.P.)

Lucrãri derulate de SC APAVIL SA
în municipiul Râmnicu Vâlcea,
în perioada 22 – 26 ianuarie 2018

Analiza cuprinde
perioada
23 – 29 ianuarie 2018

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.

câmp, de volei, handbal ºi baschet.
Primarul Nicolae Sãrdãrescu
(foto) a declarat cã un om de
afaceri va construi la Vârful lui

LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: Dealul Malului, Abatorului – SC Remat SA, Sergiu Purece nr. 10 - Colegiul Energetic, Libertãþii PT25, George
Enescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: Dealul Malului, Se rgiu
Purece nr 10 – Colegiul Energetic, Abatorului – SC Remat
SA.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bulevardul Dem Rãdulescu,
Goranu ºi Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- au început lucrãrile pentru
executarea Staþiei de Pompare
Apã Potabilã pe strada Intrarea
Stãncioiului;
- a fost ridicat la cotã un cã-

min de canalizare menajerã pe
str. Tineretului, bl. A11/III;
- a fost executat un racord canalizare menajerã pe str. General Magheru, Bl. V3;
- au fost montate dale la cãminele de canalizare menajerã
la Colonie Nuci.
CÃMINE CURÃÞATE. Sa intervenit pentru desfundarea,
curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele adrese: str. Lucian Blaga – Bl. A32/
1, sc. A, B, C ºi D, Bl. A42/2,
sc. A, Bl. A31/1, Bl. A9, Bl.
A59, sc. A, str. Nicolae Titulescu – Bl. H6, sc. E, str. Marin
Sorescu – Bl. A38/2, sc. A ºi B,
Bl. A37/2, sc. C, str. Luceafãrului – Bl. A18, sc. E, F ºi G,
Bl. A3, sc. B, Aleea Stejarului

– Bl. B1, Calea lui Traian, Bl.
27, sc. A ºi B, Bl. D4, sc. C ºi
D, str. Mihai Eminescu nr. 12 ºi
Bl. 12, Aleea Panseluþelor – Bl.
C23, str. ªtirbei Vodã nr. 507,
Str. I.L.Caragiale – Bl. A28/1,
Bl. A35/2, str. I.C. Brãtianu –
Bl. A64 ºi Bl. A69, str. Nicolae
Iorga – Bl. A27/2, Bl. A27/3, str.
Straubing nr. 179.
S-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere pe stãzile:
Rapsodiei, Henri Coandã, Aleea Mioriþei, I.L.Caragiale, Ostroveni, Constantin Brâncuºi,
Nicolae Titulescu, Calea lui
Traian, Mihai Viteazu, Luceafãrului, Tineretului, I.C. Brãtianu, Carol I, Regina Maria, ªtirbei Vodã, General Praporgescu,
Maior V. Popescu, Remus Bellu, Tudor Vladimirescu, Ferdinand, Bogdan Amaru, Dacia,
Mihai Eminescu, Antim Ivireanul, 1 Mai, zona Troianu.
47 DE APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în aceastã perioadã au fost montate 47 de apometre, dintre care
34 verificate ºi înlocuite ºi 13
montaje apometre noi. Au fost
realizate 5 lucrãri de intervenþie la contoarele de apã rece,
montate în reþea. De asemenea,
au fost întocmite 9 avize amplasament ºi un aviz tehnic.
www.indiscret.ro
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HoReCa EXPO Oltenia –
cel mai mare eveniment dedicat
industriei horeca din Oltenia
Evenimentul va avea
loc la Centrul Multifuncþional Craiova ºi
se va desfãºura în
paralel cu ediþia a III-a
a Târgului de Turism
al Olteniei. Horeca
Expo Oltenia este
organizat de PS Multiservices în parteneriat
cu Primãria Craiova,
Consiliile Judeþene
Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea
ºi Mehedinþi.

T

ârgul reprezintã platforma idealã pentru expunerea, în condiþii profesioniste, a noutãþilor ºi tendinþelor unei pieþe în continuã
schimbare, aºa cum este industria ospitalitãþii româneºti. Acest
eveniment este dedicat furnizorilor de echipamente, produse,
accesorii ºi servicii care sunt
folosite în aceastã industrie, de
la alimente, echipamente, mobilier, articole textile, la utilaje
ºi software, dar ºi hotelurilor,
restaurantelor, barurilor, cafenelelor ºi firmelor de catering,
bucãtarilor profesioniºti ce îºi
desfãºoarã activitatea preponderent în aceastã regiune a României.
Puteþi vizualiza filmul de la
ediþia anterioarã, accesând:
https://www.youtube.com/
watch?v=v5X1kKQayoU#action=share
Noutatea acestei ediþii este
includerea unei secþiuni noi dedicate producãtorilor din segmentul panificaþie, patiserie ºi
cofetãrie.

najat.
Mass media prezentã va asigura o bunã reclamã serviciilor
desfãºurate de cãtre expozanþii
participanþi la târg.
Concursul va fi jurizat de Chef
Cezar Munteanu, unul dintre cei
mai cunoscuþi bucãtari din România, o prezenþã constantã la
emisiunea Arena Bucãtarilor,
Chef Ciprian Nicolescu, Brand
Executive Chef al Trattoriilor
Buongiorno ºi Chef Cristian
Dumitru- Horeca School.
Detalii privind regulamentul
concursului: http://horecaexpooltenia.ro/concurs/
De asemenea, pe durata expoziþiei sunt organizate conferinþe care abordeazã subiecte de
interes pentru domeniul horeca,
dar ºi competiþii de barista, cooking show-uri organizate de
chefi celebri, demonstraþii de
servire ºi degustare a vinului,
bartending ºi barista.
Tematica evenimentului:
Echipamente specifice, dotãri, mobilier ºi accesorii pentru structurile de primire, unitãþile de alimentaþie publicã,
catering, fast-food;
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ACTUALITATE
Produse, echipamente ºi accesorii pentru întreþinerea curãþeniei ºi igienei pentru hoteluri
ºi restaurante;
Siguranþã, securitate ºi echipamente electronice pentru
structurile de primire ºi unitãþile de alimentaþie publicã;
Vestimentaþie ºi dotãri specifice pentru personal;
Materiale pentru finisare ºi
decorare interioarã;
Hoteluri;
Restaurante;
Baruri;
Cafenele;
Firme de catering;
Bucãtari profesioniºti;
ªcoli de formare profesioniºti
horeca.
Se estimeaza un numar de
7.000 de vizitatori, în creºtere
cu peste 30% faþã de ediþia anterioarã.
Sponsor al Horeca Expo Oltenia este PPD România, iar
partenerul principal al celor
douã evenimente este Selgros
România – „Club pentru profesioniºti ºi pasionaþi. De bunãtãþuri“.
Mai multe detalii despre târg
ºi despre înscrieri gãsiþi pe siteul evenimentului: www.horecaexpooltenia.ro, pe pagina de
facebook a târgului: Horeca
EXPO Oltenia sau la tel:
0723.183.909.

HoReCa Expo Oltenia
lanseazã concursul
anului!
Intrã cu produsele tale în cursa pentru titlul de:
- Tortul anului 2018,
- Pâinea anului 2018,
- Cel mai bun produs de patiserie.
Se pot înscrie cofetãrii, patiserii ºi brutãrii din toatã regiunea Olteniei.
Pe lângã premiile ce se acordã de cãtre organizatori, concurenþii vor putea beneficia de
expunere pe toatã perioada târgului într-un spaþiu special amewww.indiscret.ro
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Parastas pentru
Voievodul Mircea cel
Bãtrân, la Mãnãstirea
Cozia, pe 31 ianuarie

n ziua de 31 ianuarie se
împlinesc 600 de ani de
la trecerea la cele veºnice a Voievodului Mircea cel
Bãtrân, Voievod al Þãrii Româneºti ºi ctitor al Mãnãstirii Cozia.
Pentru comemorarea Domnitorului ctitor de lãcaºuri sfinte ºi apãrãtor al neamului, Arhiepiscopia Râmnicului a iniþiat la începutul acestui an o
serie de manifestãri culturalduhovniceºti.
Mãrturia sa spiritualã ºi strãdania recunoscutã în întreaga
lume de a crea relaþii apropiate între creºtinii din diferite
state europene, a fost vãditã ºi
în lucrarea ctitoriceascã, dar ºi
prin dorinþa de a fi înmormântat în pronaosul Mãnãstirii
Cozia pe care, ºi în felul acesta, a apãrat-o peste veacuri.De aceea, Biserica a rânduit
sã fie pomenit la Sfânta Liturghie în rândul ctitorilor, iar în
mod special, anul acesta, Chiriarhul Râmnicului a rânduit
sã fie sãvârºite slujbe de pomenire la momentele comemorative.

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.

Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate
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Prin urmare, miercuri, 31
ianuarie, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie
va sãvârºi Sfânta Liturghie ºi
slujba de parastas pentru Voievodul Mircea la Mãnãstirea Cozia, începând cu ora
9,30.
Întrucât Domnitorul român
a sprijinit organizarea a numeroase localitãþi, printre care ºi
Râmnicu Vâlcea, pe care l-a
confirmat drept „oraºul Domniei mele”, contribuind totodatã la afirmarea þinutului Olteniei de sub munte pe plan spiritual, cultural ºi economic, la
momentul comemorativ este
cinstit alãturi de Arhiepiscopia
Râmnicului, ºi de Prefectura
Vâlcea, de Consiliul Judeþean
Vâlcea, de Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea ºi de
Primãria oraºului Cãlimãneºti.
Sunt aºteptaþi sã participe
reprezentanþii instituþiilor judeþene ºi locale, ai instituþiilor
de culturã ºi de învãþãmânt,
preoþi ºi credincioºi.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

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

Învãþãmintele istoriei

S

Maratonul
pãpuºilor, în
vacanþa copiilor!
5 - 9 ffebr
ebr
uarie 20
18
ebruarie
201
Teatrul Colibri îi invitã din
nou pe copii sã se bucure de o
vacanþã creativã, în Fabrica de
poveºti, în perioada 5 – 9 februarie 2018, când se vor desfãºura ateliere de teatru interactiv, cu trei serii a câte 50 de minute fiecare, derulate în intervalul orar 10:00 – 13:00, în Sala
Studio, preþul pentru un atelier
fiind 5 lei / persoanã.
Biletele se pot procura de la
Agenþia Teatrului Colibri, de
luni pânã sâmbãtã, între orele
10:00 - 13:00 ºi 16:00 - 19:00,
iar duminica, în intervalul 10:00

– 13:00.
Nu existã un numãr limitat de
locuri ºi pot participa la cursuri
copii de toate vârstele.
Deschid porþile poveºtilor ºi îi
împrietenesc pe copii cu universul creativ al teatrului de animaþie actorii: Alla Cebotari, Ionica
Dobrescu, Adriana Ioncu, Cosmin Dolea, Daniel Mirea.

Luni, 5 februarie &
Miercuri, 7 februarie
10:00 – 13:00 / trei serii / 50
minute fiecare atelier

„Exerciþii - poezii pentru cei
mai mici copii“, coord. Ionica Dobrescu ºi Daniel Mirea
Cei doi actori le vor prezenta
copiilor, cu ajutorul pãpuºilor,
tehnici de rostire ºi pronunþie ºi
îi vor învãþa sã se exprime prin
intermediul poeziilor, pe ritmul
muzicii ºi prin improvizaþie.

Marþi, 6 februarie &
Vineri, 9 februarie
10:00 – 13:00 / trei serii / 50
minute fiecare atelier
„Întâlnire cu povestea“ teatru interactiv, coord. Adriana Ioncu ºi Cosmin Dolea
Actorii vor media întâlnirea
copiilor cu pãpuºile care spun
poveºti la teatru, le vor dezvãlui din tainele mânuirii ºi îi vor
însoþi în cãlãtoria magicã prin
lumea poveºtilor - spectacol.

âmbãtã, 27 ianuarie,
pe întreg mapamondul
a fost marcatã Ziua Internaþionalã de Comemorare a
Holocaustului, desemnatã astfel de cãtre Organizaþia Naþiunilor Unite, în anul 2005.
Oricât de mult am repeta numãrul victimelor ºi ororile comise de cãtre naziºti ºi aliaþii
acestora, niciodatã nu vom
putea evidenþia îndeajuns rãnile pe care Holocaustul le-a
provocat poporului evreu ºi
celorlalte grupuri etnice ºi minoritãþi, în primul rând, ºi
umanitãþii în ansamblul ei, în
al doilea rând. Asociaþia Liga
Albanezilor din România a
marcat aceastã zi, la sediul din
Craiova, printr-o întâlnire cu
membri ºi simpatizanþi, în cadrul cãreia s-au purtat discuþii
ºi s-au vizionat imagini ºi filme care, pe de o parte, sã ilustreze înfricoºãtorul genocid ºi
amploarea acestuia, iar pe de
altã parte sã scoatã la luminã
figurile celor care au fost deasupra timpurilor barbare pe
care le-au trãit ºi ºi-au adus
contribuþia, fiecare dupã puteri, la salvarea unora dintre
cei prigoniþi.
Pentru România, astãzi, la
fel ca pentru întreaga lume civilizatã care a recunoscut ºi ºia asumat partea sa de vinã în

istoria Holocaustului, prioritare trebuie sã fie educaþia ºi comunicarea publicã în direcþia
respectului faþã de celãlalt,
indiferent de etnie, religie,
opþiune politicã ºi, în general,
indiferent de particularitãþile
ºi preferinþele sale. Stereotipurile ºi prejudecãþile care vizeazã anumite grupuri sau categorii de persoane, adesea colportate de actori importanþi ai
vieþii publice, nu fac decât sã
ne depãrteze pe unii de ceilalþi, sã inoculeze temeri iraþionale ºi sã sãdeascã seminþele învrãjbirii.
Din acest motiv, clasa politicã este prima care trebuie
sã dovedeascã înþelepciune,
sã-ºi poarte luptele numai pe
terenul argumentelor, sã nu se
foloseascã de ºtirile false, de
istoria denaturatã ºi sã nu
construiascã demoni artificiali, pentru a-ºi satisface
scopurile electorale. Poate
mai mult decât oricare alt an
de dupã 1989, anul 2018 trebuie sã fie pentru România un
an al unitãþii, un an în care,
recunoscându-ne fiecare greºelile ºi lipsurile, sã ne apropiem mai mult unii de ceilalþi,
sã dobândim mai multe încredere la nivel social ºi sã construim o þarã aºa cum ne-o
dorim.

Joi, 8 februarie

www.indiscret.ro
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10:00 – 13:00 / trei serii / 50
minute fiecare atelier
„Dansul zodiilor“, coord.
Alla Cebotari
Muzicã, ritm, cunoaºtere, curiozitãþi legate de sistemul solar, ghicitori în care protagoniste sunt planetele, vor da contur
atelierului coordonat de actriþa
Alla Cebotari.
31 ianuarie - 6 februarie 2018
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ADMINISTRAÞIE
Mircia Gutãu, primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, a
fãcut publice obiectivele principale
pentru 2018. Printre
acestea se aflã
modernizarea Arenelor ”Traian”,
construirea unor
parcuri ºi, cel mai
mare proiect, începerea lucrãrilor la
bretelele ce vor
asigura fluidizarea
traficului în oraº.

Râmnicu Vâlcea: Primarul Gutãu
a anunþat ce lucrãri vor fi
derulate în 2018
de Marielena Popa

P

otrivit primarului, încep
lucrãrile la cele patru
artere ce vor lega zona
de sud cu zona de nord a oraºului; vor fi amenajate douã
parcuri, unul la Liceul Silvic ºi
celãlalt la Liceul Pedagogic; va
fi construit noul sediu al Vãmii dupã modelul Vãmii Slatina. În acest an vor fi reconstruite Arenele ”Traian”, lucrare ce
va fi gata în circa nouã luni.
Primarul Gutãu a mai declarat
cã Strada ªtirbei Vodã va fi
reorganizatã ºi modernizatã pe
toatã lungimea, iar lucrarea va
fi încheiatã pânã de Ziua Imnului. În circa douã luni vor fi

gata lucrãrile la târgul Râureni
ºi va fi modernizat ºi drumul
aferent, a mai spus Mircia Gutãu. Potrivit acestuia, tot în
2018 se vor introduce încã 52
de puncte de colectare a deºeului menajer, astfel încât pânã la
finele anului sã existe 100 astfel de puncte. De asemenea,
vor fi amenajate trotuarele de
pe Strada ªtrandului, iar pe
Strada Islazului ar urma sã fie
construit un heliport pentru elicoperele SMURD. Nu în ultimul rând, cinci ºcoli gimnaziale vor fi modernizate cu bani
europeni, a mai anunþat primarul municipiului Râmnicu Vâlcea la cea mai recentã conferinþã de presã.

Deputatul Eugen Neaþã: Budeºti-Vâlcea, investiþii
„Fiecare comunã va avea în drumuri ºi canalizare
ambulanþã”
A
dministraþia comunei Budeºti,
din judeþul Vâlcea, pune un accent deosebit pe modernizarea
infrastructurii, conºtientã fiind cã acesta
este unul dintre atuurile atragerii investitorilor români ºi strãini. În acelaºi timp,
se lucreazã ºi pentru asigurarea unor condiþii decente de viaã pentru localnici.
Potrivit primarului Ion Vlãdulescu,
unul dintre obiectivele anului 2018 este
demararea lucrãrilor de canalizare în satele Racoviþa ºi Linia. Tot în acest an vor
continua lucrãrile de reabilitare a drumurilor Brânduºani, precum ºi a celor din
satul Barza, în punctul Valea Popeºti. Primarul mai spune cã au fost întocmite
documentele pentru construirea unui pod
peste pârâul Sâmnic în cãtunul Androneºti. Conform lui Ion Vlãdulescu, vor

Deputatul PSD de Vâlcea
Eugen Neaþã anunþã care
sunt mãsurile imediate din
programul de guvernare în
domeniul sãnãtãþii, discutate
în ºedinþa grupurilor parlamentare reunite din 28
ianuarie a.c..

„În domeniul sãnãtãþii, Guvernul susþine construirea a 8 spitale regionale,
dotate cu echipamente de ultima generaþie ºi a unui spital republican, în Bucureºti.
Se va asigura finanþarea investiþiilor
în modernizarea spitalelor judeþene ºi a
ambulatoriilor de specialitate, pentru a
asigura condiþii optime actului medical
ºi pentru a asigura accesul oamenilor la
servicii de sãnãtate la ei in judeþ.
Ca obiectiv prioritar este dotarea localitãþilor cu ambulanþe, în vederea asigurãrii transportului pacienþilor în condiþii optime la unitãþile medicale (program ce va asigura prezenþa unei ambulanþe în fiecare comunã), iar prin pachetul de salarizare motivant pentru personalul medical vom reuºi sã oprim exodul medicilor. (...).
Împreunã cu preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu,
ºi colegii mei parlamentari vom susþine
proiecte pentru a atrage cât mai multe
fonduri necesare dezvoltãrii judeþului
Vâlcea”, susþine parlamentarul social democrat.
31 ianuarie - 6 februarie 2018

Eugen Neaþã

continua lucrãrile pe DC 31 Bercioiu –
Gâltofani ºi a fost finalizat drumul din
satul Linia.
Aflatã la circa 12 kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, Budeºti este cea
mai industrializatã comunã a judeþului
Vâlcea. Aºezarea deþine un parc industrial în care lucreazã 3.000 de oameni ºi
dispune de un puternic potenþial pentru
alte investiþii. Parcul industrial gãzduieºte o importantã companie din domeniul
auto – Faurecia –, investiþie inauguratã
în septembrie 2016, precum ºi o halã în
care o firmã belgianã a deschis în acest
an o fabricã de saltele.
Pânã acum, firmele româneºti au creat la Budeºti circa 1.300 de locuri de
muncã, iar investitorii strãini, aproximativ 1.600.
(M.P.)

Ion Vlãdulescu
www.indiscret.ro
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SPORT
a învins Corona Braºov,
sau curaj,
urmeazã un veritabil Liga Naþiunilor
gãinã, cã te tai
derby cu SCM Craiova T
H
Crampoane

de Virgil Dumitrescu

CM Râmnicu Vâlcea
a strãlucit duminicã
în Sala Sporturilor
”Traian” din Râmnicu Vâlcea, învingând Corona Braºov cu 30-25. Derby-ul s-a
desfãºurat în cadrul etapei a
14-a a Ligii Naþionale de
handbal feminin. În urma
acestui rezultat, diferenþa de
puncte dintre cele douã echipe s-a mãrit la 12.
Arenele „Traian” au fost
populate ca în vremurile de
glorie ale Oltchimului. Astfel,
peste 2.500 de spectatori au
susþinut tânãra ºi ambiþioasa
echipã din Râmnicu Vâlcea.
Dupã prima reprizã, fetele

antrenate de Aurelian Roºca au
intrat la vestiare cu un avans
substanþial, 15-9. În partea secundã, jocul s-a echilibrat, dar
Corona nu a reuºit niciun moment sã punã sub semnul îndoielii victoria gazdelor, care s-au
impus cu 30-25.
Cu 11 victorii în ultimele 12
etape, echipa din Râmnicu Vâlcea ºi-a consolidat locul 2 în
Liga Florilor ºi a mai fãcut un
pas important spre a obþine în
premierã un loc de cupã europeanã.
În etapa viitoare, HCM Rm.
Vâlcea va întâlni SCM Craiova
în Bãnie. Meciul se va desfãºura pe 8 februarie, la ora 17.30,

ragerea la sorþi, de la
Lausanne, în debutul
Ligii Naþiunilor având
ca punct terminus Campionatul
European din 2020, ne-a pricopsit cu Serbia, Muntenegru ºi
Lituania. Am vãzut înainte de
asta oficiali de-ai FRF fãcânduºi cruce ca sã cãdem cu echipe
uºoare, nu una, nu douã, ci trei,
ceea ce, sã recunoaºtem, în fotbalul evoluat nu prea concordã.
Cum ºi-or fi închipuind unii cã
poþi muta un camion din loc trãgând de elastic? Dupã tragerea
la sorþi, aceiaºi oficiali ºi sateliþi au dat din bâlbe în optimism.
Un redutabil fost selecþioner nea imunizat deja: Serbia nu mai
e ce-a fost, de unde rezultã cã
doar noi, etern invincibili, stãm
pe loc. Zic ºi eu cã pesimismul
avant la lettre nu e bun, nu e
constructiv. Nici optimismul cu
ochelari de cal nu e bun. Nu ne
rãmâne decât sã evaluãm cât se
poate de obiectiv lucrurile ºi sã
luãm mãsuri, douã într-una,
dacã avem înþeleciune. Departe gândul cã trebuie sã ne predãm fãrã luptã în faþa Serbiei,
cotatã ca principala candidatã la
calificare de pe locul întâi din
Grupa 4, Divizia C, potrivit regulamentului. Într-adevãr, Serbia nu mai e Iugoslavia, dar ºi
Serbia e parte din fosta Iugoslavie, în faþa cãreia mai mereu am
manifestat un complex de inferioritate. Serbia este una dintre
naþionalele calificate la Mondialul din Rusia, câºtigând grupa, una perfect accesibilã, cu
Irlanda, Þara Galilor, Austria,

într-un veritabil derby pentru
postura de vicecampioanã.

Rezultate etapa 14:

CSM Bucureºti – AHCM
Slobozia 35-13
CSM Slatina – Rapid Bucureºti 29-23
U Cluj – Mãgura Cisnãdie
23-28
Dunãrea Brãila – Danubius
Galaþi 20-19
HCM Rm.Vâlcea – Corona Braºov 30-25
CSM Bistriþa – SCM Craiova (31 ianuarie)
HC Zalãu – CSM Roman
(1 februarie)

Georgia ºi Republica Moldova.
Între altele, a pierdut, în deplasare, cu Austria (2-3), ºi a câºtigat în decisiv, acasã, cu Georgia (1-0). Cu Serbia (locul 37,
clasament FIFA) am jucat de
douã ori, soldate cu înfrângeri.
Mai pe româneºte, sã admitem,
în ciuda evidenþei ºi a unei precauþii deloc exagerate, cã nu e
dracul chiar atât de negru. Nici
în cazul celeilalte buturugi cu
þepi, Muntenegru (46). N-am
uitat cât ne-a fiert, inclusiv la
Bucureºti, „unsprezecele” lui
Ljubisa Tumbakovic, dacã n-am
fost capabili, per total, sã ciupim decât un punct din ºase.
Dacã Serbia îl are ca vedetã a
echipei pe Nemanya Matic, de
la Manchester United, Muntenegru se fãleºte cu Stevan Jovetic, de la AS Monaco. În privinþa „tricolorilor” pregãtiþi de
„Guriþã”, fiecare dintre domniile voastre puteþi nominaliza pe
cine consideraþi de cuviinþã, atât
de „fãrã numãr” pot fi opþiunile. Lituania (147), ultima din
grupa noastrã, are un singur ascendent asupra României (41)
care nu a rãspuns nici acum,
dupã zece ani, la toate semnele
de întrebare emergente: 0-3, la
Cluj-Napoca. Piþurcã de atunci
crede în prezent cã: „Jucãm cu
ex-iugoslavi ºi trebuie sã punem
osul”. Contra, þineþi minte, considerã cã putem câºtiga Liga
Naþiunilor, format care oferã
acces spre CE 2020. Noi în grupã cu Serbia, iar Franþa în grupã cu Germania. Dumnezeu în
þinutã UEFA îþi bagã în traistã.

PRIMÃRIA ORAªULUI FILIAªI
POLIÞIA ORAªULUI FILIAªI
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Roagã toþi participanþii la traficul pe DN 6
(B-dul Racoteanu) sã nu mai opreascã ºi
sã nu mai staþioneze pe banda 1 a sensurilor de mers Craiova - Severin ºi Severin
- Craiova, de pe raza oraºului Filiaºi.
Ca alternativã de parcare, sunt rugaþi sã
foloseascã strãzile laterale care se intersecteazã cu B-dul Racoteanu.
Mulþumim anticipat pentru înþelegere!

www.indiscret.ro

PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILIE - COSTELUª
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Un vâlcean considerã cã ar trebui luat
în calcul consumul cãrnii de câine
P

roblema câinilor din
Râmnicu Vâlcea rãmâne una dintre
marile provocãri ale administraþiei Mircia Gutãu. În
contextul controverselor pe
aceastã temã, Valentin
Smedescu (foto), fost jurnalist, actualmente angajat al
Bibliotecii Judeþene Vâlcea, vine cu o pãrere insolitã. El considerã cã ar tre-

bui luat în calcul ºi consumul
cãrnii de câine sau exportul
acestei cãrni. Evident, este vorba despre animale crescute în
crescãtorii speciale, nu adunate cu lasoul de pe stradã. Smedescu face o analizã aplicatã a
metodelor actuale de gestionare a câinilor din oraº ºi citeazã
14 þãri de pe glob în care se
consumã carne de câine. Iatã
postarea lui Valentin Smedescu de pe facebook:

Indiscreþii
de Vâlcea
Râmnicu Vâlcea fac victime. O femeie, care ºi-a prins
îmbrãcãmintea în aceste
scãri, apoi s-a dezechilibrat
ºi a cãzut, a murit marþi, 30
ianuarie.

- comportamentul câinilor
(ca ºi al altor animale) a fost ºi
este modificat în continuare de
oameni, atât de cei care-i abandoneazã de regulã departe de
casã, cât ºi de cei care-i hrãnesc
pe strãzi sau în afara oraºului;
în zona adãpostului Feþeni, zeci
de câini au devenit „cerºetori”,
percep un soi de „taxã de protecþie” de la trecãtorii pedeºtri
ºi încearcã sã agreseze efectiv

O statuie
pentru
maestrul Vâlcii
Recent, la Teatrul ”Anton
Pann” din Râmnicu Vâlcea
a avut loc ceea ce organizatorii au formulat ca ”festivitatea de prezentare a
bustului maestrului Dinu
Sãraru, chiar în prezenþa
domniei sale”. Mai pe româneºte, maestrul are o statuie. Ce paradox! În anul
2017, Dinu Sãraru publica
un editorial în Adevãrul, în
care fãcea trimitere la o cugetare a lui Cato cel Bãtrân:
”Mai degrabã prefer ca oamenii sã se întrebe de ce nu
am o statuie, decât sã se întrebe de ce am una”.

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

- sterilizarea nu este o soluþie;
dacã este fãcutã altfel decât pe
hârtie, împiedicã zeci, sute, cel
mult mii de câini sã se înmulþeascã pe mai departe; însã aceste zeci, sute sau mii de câini trãiesc în medie fiecare peste 1012 ani, timp în care trebuie hrãniþi, trataþi, îngrijiþi s.a.m.d., ceea
ce presupune costuri deloc neglijabile; alte zeci sau sute de mii
de câini se vor înmulþi în continuare, vor fi abandonaþi ca ºi
pânã acum, iar „izvorul” este
nesecat (educaþia oamenilor pentru a rezolva situaþia este o utopie pe termen scurt ºi mediu);
fãrã niciun fel de populism: este
de preferat a se investi în sãnãtatea ºi „confortul” acestor animale, în detrimentul oamenilor
care nu-ºi pot achita asigurãrile
de sãnãtate, ºi totuºi trebuie taxaþi? Ca sã nu mai vorbim de
hrana ºi medicamentele + condiþiile din spitalele noastre? Sau
despre proasta remunerare a celor mai importanþi vectori de
dezvoltare a societãþii – dascãlii, medicii ºi cercetãtorii – care
emigreazã pe capete spre civilizaþii fãrã haite de maidanezi pe

strãzi?

Sã nu-mi explice
nimeni cã este
inuman, barbar
- din motive care îmi scapã
ºi, deºi în lume existã consumatori de carne de câine*, nimeni
nu discutã la modul serios despre a încerca ºi soluþia aceasta
ºi a rezolva, o datã pentru totdeauna, civilizat, o problemã
care se acutizeazã pe zi ce trece; NU SUSÞIN cã aceasta este
soluþia, însã ea nu trebuie luatã
în calcul? Vã rog – la general
ºi preventiv – sã nu-mi „explice” nimeni cã este „inuman”,
„barbar” etc. sã ne gândim la o
atare posibilitate, cã întreb cu
toatã candoarea de care sunt în
stare: de ce trebuie „sacrificat”
blândul ºi inofensivul miel de
Paºte? Doar pentru cã în cultura noastrã el este delicatesã? Pãi
ne gândim numai la noi? În alte
culturi delicatesa este câinele…
:) http://atlas-geografic.net/tari-in-care-se-consumacarne-de-caine/”, opineazã Valentin Smedescu.
* Printre aceste þãri se aflã
Canada, Elveþia, Vietnam,
Noua Zeelandã, Japonia, Coreea de Sud etc.

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

Pensiunea Siva
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Sterilizarea
nu este o soluþie

„Întreb cu toatã
candoarea:
de ce trebuie
sacrificat blândul
ºi inofensivul miel
de Paºte?

Mircea cel Bãtrân, A murit!
Scãrile rulante prea strâmcanonizat?
te de la pasajul subteran din

Reapar în spaþiul public
informaþii despre posibila
canonizare a domnitorului
Mircea cel Bãtrân, în 2018,
când se împlinesc 600 de ani
de la moartea sa. În 2016,
propunerea de canonizare a
venit din partea ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în prefaþa numãrului 1
al revistei Martyria. Anterior,
în anul 2006, ºi fostul deputat liberal Emilian Frâncu
propusese canonizarea voievodului român, înmormântat
la mãnãstirea Cozia. Atunci,
reprezentanþii Bisericii Ortodoxe Române declarau cã au
luat act de aceastã propunere ºi cã nu exclud ca în viitor
Mircea cel Bãtrân sã fie canonizat, þinându-se cont de
faptele sale, care atestã credinþa în Dumnezeu ºi marele sau merit în apãrarea ortodoxiei. În 1992, ªtefan cel
Mare ºi Constantin Brâncoveanu au fost proclamaþi de
cãtre Patriarhul Teoctist sfinþi
ai Bisericii Ortodoxe.

maºinile care nu opresc, pentru
a li se arunca ceva de mâncare

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.

