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ADMINISTRAÞIE
Într-o interpretare
originalã a proverbului „fã-þi iarna car ºi
vara sanie”, edilii
craioveni pornesc pe
repede înainte cumpãrãturile pentru sezonul estival. Primãria
Craiova investeºte
aproximativ 40.000 de
euro, plus TVA, în
ºezlonguri, mãsuþe ºi
umbreluþe. Destinate
nu relaxãrii funcþionarilor, cum ar putea
bãnui cârcotaºii, ci
mobilãrii parcului
acvatic inaugurat anul
trecut.
de Nicuºor Fota

E

ste vorba de una dintre
primele proceduri de
achiziþie publicã lansate
de municipalitatea craioveanã
în acest an. Edilii au plasat
anunþul de „Achiziþie ºezlonguri, mãsuþe, umbrele soare ºi
suporþi aferenþi” în 5 februarie
în Sistemul Electronic de Achiziþii Publice, optând pentru varianta pe repede-înainte de derulare, respectiv cererea de ofertã - procedura simplificatã, întro singurã etapã. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 19
februarie, criteriul de departajare a ofertelor fiind preþul cel
mai scãzut.
Investiþia în mobilier de plajã/camping este motivatã prin
nevoia de a asigura vizitatorilor de la Water-Park „condiþii
minimale” în sezonul varã/
toamnã, dupã cum se aratã în
documentaþia postatã în SEAP:
„Complexul de agrement acvatic - Craiova Water-Park din
Parcul Tineretului Banu Stepan,
nr.2A, beneficiar Primãria Municipiului Craiova, a fost implementat în cadrul Programului
Operaþional Regional 20072013, axa Prioritarã 5, domeniul
major de investiþii 5.2, conform
contractului de finanþare
nr.2174/09.09.2011, cod SMIS
14794, încheiat între Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, Agenþia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia
ºi UAT Municipiul Craiova.
Având în vedere cã acest complex ºi-a început efectiv activitatea cu data de 11.08.2017, s-a
constatat necesitatea asigurãrii
clienþilor unui confort minimal
prin achiziþionarea de echipamente specifice pentru plajã
7 - 13 februarie 2018
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Operaþiunea „ªezlong,
extremã urgenþã”
(ºezlonguri, mãsuþe ºi umbrele
plajã cu suporþi aferenþi) pentru perioada de varã-toamnã,
conform cerinþelor caietului de
sarcini nr.12274/22.01.2018”.

800 de ºezlonguri
ºi 400 de mãsuþe
pentru parcul
acvatic
Fiºa de date a achiziþiei aratã
cã primãria vrea sã doteze complexul acvatic din Lunca Jiului
cu 2.300 de piese de mobilier
destinate celor care vor sã se
relaxeze în jurul piscinelor inaugurate vara trecutã: ”Achiziþie
ºezlonguri, mãsuþe, umbrele de
soare ºi suporþi umbrelã pentru
complexul de agrement acvatic
Water-Park”, respectiv: 800 buc

ºezlonguri plajã; 400 buc mãsuþe plajã; 550 buc umbrele plajã; 550 buc suporþi umbrelã,
conform cerinþelor caietului de
sarcini nr. 12274/22.01.2018”.
Potrivit documentaþiei de achiziþie, valoarea contractului este
estimatã de autoritatea contractantã la 176.400 de lei, fãrã
TVA, ºezlongurile ºi mãsuþele
urmând a fi livrate primãriei în
termen de 30 de zile de la data
atribuirii contractului. Edilii
pun ºi condiþia experienþei în
contracte similare pentru participanþii la procedura de achiziþie publicã: „Ofertanþii vor prezenta lista principalelor livrãri
de produse efectuate în cursul
unei perioade care acoperã cel
mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor ºi a beneficiarilor publici sau privaþi din care

sã rezulte cã au fost livrate produse similare, în valoare cumulatã egalã sau mai mare cu
150.000,00 lei (excl. TVA), la
nivelul unui contract/unor contracte. Livrãrile de produse similare se confirmã prin prezentarea de certificate/documente
emise sau contrasemnate de o
autoritate contractantã sau de
cãtre clientul beneficiar. Experienþa similarã priveºte achiziþia de produse similare cu produsele care fac obiectul contractului de achiziþie publicã,
respectiv mobilier pentru plajã/
piscinã/camping/grãdinã”.

Water-Park-ul
s-ar putea „ieftini”
În paralel cu investiþiile în
dotarea Water-Park-ului, Primã-

ria Craiova ia în calcul ºi ieftinirea tarifelor de acces la toboganele ºi piscinei din Lunca Jiului. Municipalitatea a demarat
recent o procedurã de achiziþie
publicã pentru realizarea unui
studiu privind recalcularea
cuantumului tarifelor/taxelor
percepute utilizatorilor pentru
proiectul „Craiova Water-Park
– Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din
Municipiul Craiova”. Edilii susþin cã pot micºora tarifele de
acces la Water-Park sau oferi
variante mai avantajoase de acces pentru doritori dacã studiul
respectiv va demonstra cã nu
vor fi afectaþi astfel indicatorii
de performanþã asumaþi de Primãria Craiova prin contractul de
finanþare semnat în urmã cu
ºapte ani.
www.indiscret.ro
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DEZVÃLUIRI

În toamna anului trecut, Indiscret în Oltenia trãgea un semnal de alarmã
cu privire la situaþia blocurilor companiei Ford din Craiova, transformate
în ghetouri de aºa-ziºii comercianþi care au pus stãpânire pe una dintre
cãile de acces cãtre Piaþa Centralã. La aproape o jumãtate de an distanþã
„peisajul“ a rãmas neschimbat: zdrenþe vândute drept haine second-hand,
obiecte electronice de provenienþã îndoielnicã, dacã nu chiar ilegalã, totul
asezonat cu jucãrii, parfumuri ºi diverse accesorii pe care te aºtepþi sã le
gãseºti în târgul de sãptãmânã de la marginea oraºului. Peste toate, un
veritabil covor de coji de seminþe, acompaniat de limbajul „elevat“ al
vânzãtorilor. O imagine care nu face cinste nici companiei Ford.
de Dan Olteanu

P

iaþa Centralã a Craiovei
este, fãrã îndoialã, prin
tre cele mai frecventate
locuri din oraº. Cum este firesc,
acest lucru atrage tot felul de comercianþi dornici sã-ºi vândã
marfa. Doar cã, pe lângã tradiþionalii vânzãtori de fructe ºi legume ºi comercianþii de marfã
facturabilã, au apãrut, ºi nu de
ieri-de azi, ºi aºa-ziºii vânzãtori
de produse second-hand. În realitate, este vorba despre familii întregi de rromi care au pus
stãpânire pe una dintre intrãri,
acolo unde îºi etaleazã, pe cârpe murdare, marfa. Haine vechi,
încãlþãminte obositã, telefoane,
încãrcãtoare ºi orice altceva lea cãzut la mânã.

Gangul fãrã stãpân
Iar afacerile acestor aºa-ziºi
comercianþi au prosperat la adãpostul unei situaþii cel puþin ciudate: spaþiul unde îºi desfãºoarã activitatea nu este domeniul
pieþii ºi nici al municipalitãþii,
astfel cã poliþiºtii locali nu au
cum sã-i goneascã. Asta deoarece gangul care asigurã accesul cãtre Piaþa Centralã este parte a celor douã blocuri intrate
în proprietatea americanilor de
la Ford, acolo unde sunt cazaþi
angajaþii strãini care sunt detaºaþi la Uzina de la Craiova. „Nu
avem cum sã-i amendãm pentru cã nu sunt pe domeniul public. Spaþiul aparþine celor de la
Ford. Credeþi cã noi nu am vrea
sã-i gonim de acolo? Uitaþi-vã
doar ce mizerie fac“, a recunoscut un poliþist local aflat la intrarea Serviciului de taxe ºi impozite din apropiere.

Dezinteres total din
partea americanilor
În ciuda faptului cã reprezenwww.indiscret.ro

tanþii companiei Ford au fost
sesizaþi cu privire la aceastã situaþie, deocamdatã nimeni nu
pare sã fie interesat de rezolvarea ei. Astfel, deºi când vine
vorba despre curãþenia în interiorul fabricii de automobile
americanii sunt extrem de exigenþi, când vine vorba despre
blocurile locuite de propriii an-

gajaþi, cei mai mulþi dintre ei
strãini detaºaþi de la uzinele din
Koln, lucrurile se schimbã radical. Din nefericire, „toleranþa“ de care compania Ford dã
dovadã în acest caz se rãsfrânge negativ mai ales asupra imaginii municipiului ºi a eforturilor administraþiei de a promova
Craiova drept oraº european...
7 - 13 februarie 2018
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Pãloiu, preºedinte
interimar al PMP Dolj

POLITICÃ

S

Vâlcea: Romulus Bulacu
a fost ales vicepreºedinte
al Comisiei pentru buget,
finanþe din Senat

S

vâlcean face parte din conducerea acestei comisii care este
consideratã extrem de importantã. Tot de la 1 februarie, preºedinte al Comisiei pentru buget este senatorul social-democrat de Sibiu, Viorel Arcaº, el
înlocuindu-l pe Eugen Teodorovici care a fost numit ministru de finanþe.
(M.P.)

la pas judeþul ºi vom înfiinþa
filiale în fiecare dintre cele 111
localitãþi ale Doljului pentru cã,
din pãcate, acum nu existã. Apoi
ne vom pregãti de conferinþa
judeþeanã care va pune capãt interimatului“, a declarat Dan
Pãloiu, preºedintele interimar al
PMP Dolj. Demn de menþionat

este cã sãptãmâna trecutã conducerea centralã a partidului a
luat decizia de a numi un interimar ºi în judeþul Olt. Vanina
Elena Badea, viceprimarul oraºului Balº, este de luni lidera
organizaþiei Olt a PMP, ºi aici
urmând a avea loc alegeri cel
mai târziu în luna iulie. (C.P.)

Publicitate

enatorul PNL de Vâlcea, Romulus Bulacu
(foto), a fost votat vicepreºedinte al Comisiei pentru
buget, finanþe, activitate bancarã ºi piaþã de capital din Senatul României, funcþie pe care o
îndeplineºte începând cu 1 februarie a.c.
Este pentru prima datã din
anul 2000 când un parlamentar

chimbare de gardã la
vârful filialei doljene a
Partidului Miºcarea Popularã. Dan Pãloiu, fost jurnalist ºi consilier judeþean din partea Partidului Democrat, a fost
desemnat preºedinte interimar
al organizaþiei judeþene, decizia
fiind luatã de Colegiul Naþional
al PMP desfãºuratã la Sinaia la
sfârºitul sãptãmânii trecute.
„Pentru mine, este o mare onoare sã conduc filiala judeþeanã
Dolj a Partidului Miºcarea Popularã ºi, totodatã, o mare responsabilitate. Le mulþumesc
celor din conducerea centralã
pentru cã au avut încredere în
mine! Revenind la planurile
mele pe termen scurt, este imperios necesar sã gãsim o formulã de conducere colectivã
care sã se bazeze în primul rând
pe meritocraþie ºi care sã reuºeascã sã revitalizeze în cel mai
scurt timp filiala. Nu vreau sã
discut despre ce a fost, este un
capitol închis pentru mine, însã
vã pot spune cã, acum, cuvântul de ordine este reconstrucþia.
Împreunã cu colegii mei din
conducerea judeþeanã, vom lua

7 - 13 februarie 2018
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Vâlcea: Cula din vremea 5
lui Mihai Viteazul,
în degradare avansatã

DEZVÃLUIRI

Una dintre clãdirile simbol ale istoriei românilor, Cula Greceanu, din Mãldãreºti-Vâlcea, care
ºi-a pãstrat exteriorul neschimbat dupã aproape jumãtate de mileniu,se aflã într-un stadiu
avansat de degradare. În 2015, statul a renunþat
la dreptul de preempþiune asupra clãdirii care
îºi are originile în secolul al XVI-lea, iar Consiliul Judeþean Vâlcea nu dispune de resursele
financiare pentru a cumpãra imobilul de la
actualii proprietari care pretind 400.000 de
euro. În prezent, cula funcþioneazã în regim de
muzeu, CJ Vâlcea plãtindu-le celor care o deþin
o chirie de circa 5.000 de lei pe lunã.
de Marielena Popa

Umezealã, mucegai,
carii
„Proprietarii actuali trebuie sã
înþelegã cã în maximum doi ani,
Cula Greceanu se va confrunta
cu grave probleme de infrastructurã. Pânza freaticã s-a ridicat,
deja sporii de mucegai au ajuns
pânã la ultimul etaj al acestei cule
ºi probabil cã va începe ºi un
atac asupra infrastructurii lemnoase. Noi sperãm sã facem rost
de bani pentru a o achiziþiona ºi
a o introduce în celaltã parte a
complexului muzeistic. Deocamdatã, vom achita în luna februarie, dupã adoptarea bugetului, chiria pe care ne-am obligat
sã o plãtim urmaºilor familiei
Greceanu. Sperãm ca în baza
demersurilor pe care le vom iniþia ºi în acest an, Guvernul României sã aloce suma de bani
pe care proprietarii o pretind,
pentru a cumpãra cula ºi a o trece în patrimoniul Consiliului Judeþean Vâlcea”, spune Adrian
Buºu (foto), vicepreºedintele CJ.

rii celorlalte douã imobile care
compun Complexul muzeal de
la Mãldãreºti: Cula Duca ºi
Casa Memorialã I.G. Duca,
aflate în vecinãtatea Culei Greceanu.
„Miercuri, 7 februarie, mã voi
deplasa împreunã cu directoarea
Direcþiei de programe externe ºi
cu arhitectul-ºef al Consiliului
Judeþean, la Mãldãreºti, la ansamblul muzeistic, pentru a întocmi un raport tehnic al Culei
Duca ºi al Casei memoriale.
Consiliul Judeþean va face în
acest an un proiect pentru atragerea de fonduri europene în
vederea reabilitãrii celor douã
imobile”, spune Buºu.

Cula Greceanu,
o istorie captivantã
Istoria Culei Greceanu începe în secolul al XVI-lea, când
Nan Paharnicul construieºte un
turn de apãrare. Nepotul sãu,
Tudor Maldãr, oºtean al lui Tudor Vladimirescu, adaugã spre
sfârºitul secolului al XVIII-lea,
restul construcþiei. În acele vremuri, culele erau ridicate ca
mãsurã de apãrare împotriva
incursiunilor turceºti, dar ºi a
cetelor de haiduci. În decursul
anilor, cula a trecut prin zestre
de la familia Mãldãrescu la familia Greceanu. Ajunsã în proprietatea familiei Greceanu, a
avut parte de o restaurare minuþioasã fãcutã de inginerul
Nicolae Greceanu ºi soþia sa,
pictoriþa Olga Greceanu. Între
anii 1929 ºi 1934, cei doi au
mobilat încãperile, le-au înnobilat cu fresce, tablouri, cu
multe obiecte de mare valoare,
punând bazele unui muzeu de
artã feudalã în care au investit
bani, timp ºi talent artistic. Comuniºtii au transformat însã clãdirea într-un gostat ºi au dispus
vânzarea obiectelor care se
aflau în interior. Astfel, patul în

care se spune cã a dormit Iancu Jianu în trecerea lui de la
Horezu spre Drãgãºani a fost
vândut unui localnic pentru
suma de 150 lei plãtibili în 12
rate. În urma numeroaselor memorii trimise de ultimul proprietar, Nicolae Greceanu, pe adresa Ministerului Gospodãririi ºi
la Comisia Monumentelor Istorice din aceea vreme, autoritãþile comuniste au permis un
muzeu de etnografie. Începand

din 1967, Cula Greceanu, restauratã, a fost deschisã publicului vizitator. Ce a mai rãmas din
bijuteria de altãdatã, în afarã de
arhitectura sa fabuloasã? Printre altele, la primul etaj, o frescã pastelatã cu portretele Mãldãreºtilor în stilul tabloului votiv al bisericii de lângã culã.
Semnãtura de pe frescã aparþine Olgãi Greceanu ºi este datatã 1934. Cula ºi obiectele rare
pe care încã le adãposteºte au
fost sursa mai multor producþii
cinematografice care s-au turnat
de-a lungul timpului aici. Una
dintre acestea este pelicula
„Aferim”, care a câºtigat în
2015 premiul „Ursul de Argint”
la Berlin ºi care a fost propusã
pentru Oscar.

CJ Vâlcea pregãteºte
un program
pe fonduri europene
pentru Cula Duca
ºi Casa memorialã
I.G. Duca
Adrian Buºu a mai declarat cã
singura ºansã de salvare a Culei Greceanu este reabilitarea
acesteia cu bani europeni dupã
ce imobilul va intra în posesia
CJ Vâlcea. De altfel, aceastã
instituþie a demarat documentaþia pentru un program cu finanþare UE în scopul reabilitãwww.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

S

Þara noastrã-i
þara noastrã

ã fim optimiºti, sã nu
ne pierdem cu firea,
þara noastrã-i þara
noastrã, tot ce-i românesc nu
piere, la Centenar, birjar! Pe
vremuri, un afiº cu Optimiºtii
era plin de ochelari fumurii,
iar în ce priveºte firea, n-ajunsese edil. Astãzi, privind în
clar, Centenarul Marii Unirii
e pleoapa perfectã. Meritã sã
plângi pe dedesubt cã þara
noastrã-i þara noastrã. Deschizi televizorul, citeºti pe telefon: crizã politicã, proteste,
accidente, incendii, jafuri,
arestãri, pornografie. Douã
minute pânã la Apocalipsã ºi
ceasul ticãie, dar trecem noi
ºi de asta, România îºi pune
de submarin. Sub Dãncilã e
problema! Lãcrimez mãrgãritare cã ne ducem veacul întro þarã membrã a Uniunii Europene, fiindcã iatã ce arc de
curcubeu peste Centenar ne
întinde Bruxelles-ul. România
dispune de cel mai slab, mai
pe ºleau, de cel mai vulnerabil, de cel mai mizerabil sistem medical din Europa. Suntem campioni cu steag pirateresc fâlfâind ºi imn naþional
pe post de goarnã la douã capitole care surclaseazã toate
cãrþile de prin biblioteci: infecþiile intraspitaliceºti ºi
(nota bene: trimiteþi-i sã se
joace, cât mai e vreme, pe micuþii de lângã voi!) mortalitatea infantilã. Agrementatã cu
frecventele decese de cancer
ºi de inimã. Din inimã felicitãri, domnilor guvernanþi! –
Eh, acolo, bazaconii, abureli,
bancuri de adormit ºcolarii ºi,
din când în când, cei de vâr-

sta a doua ºi a treia. Indexul
European al Consumatorului
de Sãnãtate nu e cu noi. România are cel mai ridicat indice de mortalitate infantilã
din Uniunea Europeanã, cancerul ºi bolile cardiace fac
prãpãd, dar România cheltuie
cel mai puþin pentru sãnãtatea
populaþiei. Eu zic aºa: în secunda imediat urmãtoare
punctului nu de pensie, ci de
frazã, o mie de români trebuiau sã ocupe Piaþa Victoriei
asupra Lor. Ne batem pe ºi
pentru nimicuri, din moment
ce în spitale pruncii noºtri
mor, de Centenar, de imnuri
ºi de ode, pe capete. Fraþii ºi
surorile noastre, pãrinþii ºi bunicii ”cad ca niºte spice de securi loviþi”, securile fiind cancerul ºi infarctul. Lasã cã murim câteodatã ºi de proºti, înghiþind pe nemestecate. Þara
noastrã-i þara noastrã, pe care
clasa politicã o ghidoneazã ca
pe Miþa biciclista. Bate vânt
sãlbatic! Furtuna Friederike,
care a lovit nordul Germaniei,
a provocat pagube în valoare
de 1 miliard de euro. Tot câte
1 miliard de euro lunar a externat þara noastrã în 2017
pentru echilibrarea balanþei de
plãþi. 12 furtuni Friederike pe
an! Guvernanþii dau din coadã într-o veselie cã ne vor
prosperi ºi sãnãtoºi, bine crescuþi ºi demni, mai ales demni,
în plin Centenar al Marii Uniri. Închidem ochii ºi ce vedem? Stat înfloritor, culturã ºi
agriculturã, conducãtori cu
dragoste de þarã. Sã tot trãieºti, o datã la o sutã de ani,
meargã ºi un aºa vaccin.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
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Legea
anti-ambrozie
a deputatului
Ionuþ Stroe
a fost
adoptatã
Camera Deputaþilor a
aprobat, la începutul
acestei sãptãmâni, un
proiect de lege privind
combaterea ambroziei, privitã de mulþi
drept cea mai alergenã plantã din Romania. Proiectul, iniþiat
de cãtre deputatul de
Dolj Ionuþ Stroe, va
merge acum spre
promulgare, el fiind
deja adoptat de cãtre
Senat.

P

arlamentarul liberal susþine cã o astfel de lege
era necesarã în condiþiile în care în toatã Europa existã
reglementãri cu pedepse foarte
mari pentru proprietarii care nuºi curãþã terenurile de ambrozie,
plantã recunoscutã pentru faptul cã provoacã alergii severe.
„Ambrozia este o plantã extrem
de pãcãtoasã ºi apare peste tot,
în cele mai neaºteptate locuri.Simptomatologia seamãnã
foarte mult cu rãceala, cu conjunctivita, cu tusea, cu iritaþiile
nazale, cu strãnutul. Foarte
mulþi medici ºtiu despre ambrozie ºi recomandã tratament medicamentos, care nu este deloc
ieftin. Dorinþa mea a fost de a
diminua semnificativ numãrul
îmbolnãvirilor ºi de a determina autoritãþile ºi populaþia sã ia
mãsuri“, a afirmat Ionuþ Stroe.
Conform datelor aduse în sus-

þinerea acestui proiect, „ambrozia este
cea mai puternicã
plantã alergenã din
România. Planta
produce niºte alergii
atât de severe, încât,
în perioada de maximã înflorire, numeroase persoane îºi
pierd capacitatea de muncã. O
singurã plantã de ambrozie
maturã poate sã elibereze pânã
la 8 miliarde de grãuncioare de
polen ºi produce 30.000 de seminþe care îºi pãstreazã puterea
germinativã timp de 40 de ani“.

Amenzi pentru
proprietarii
de terenuri care
nu eliminã planta
Conform proiectului, în scopul distrugerii ambroziei ºi prevenirii rãspândirii acesteia,
proprietarii sau deþinãtorii de

terenuri, administratorii drumurilor publice, cãilor ferate,
cursurilor de apã, lacurilor, sistemelor de irigaþii ºi ai bazinelor piscicole vor desfãºura periodic, în perioada cuprinsã între rãsãrirea acestei plante ºi
apariþia primelor inflorescenþe,
respectiv cel târziu pânã la data
de 30 iunie a fiecãrui an, lucrãri
de întreþinere a terenurilor prin
cosire, smulgere, erbicidare
sau ale lucrãri ºi metode specifice. Aceste mãsuri se menþin
pânã la sfârºitul perioadei de
vegetaþie a ambroziei. De asemenea, beneficiarii lucrãrilor
de construcþii au obligaþia ca,
pe terenurile afectate de lucrãri,
sã ia mãsurile necesare pentru
evitarea instalãrii sau rãspândirii ambroziei. Lucrãrile de
întreþinere a terenurilor în vederea combaterii plantei menþionate în ariile naturale protejate prin lege se face potrivit
Planului de management pentru acestea.
Cei care nu-ºi îndeplinesc
aceastã obligaþie vor primi un
avertisment scris ºi, dacã nu se
conformeazã, vor fi amendaþi cu
amenzi cuprinse între 750 ºi
5.000 de lei - persoanele fizice,
ºi 5.000- 20.000 de lei pentru
persoanele juridice.
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P

oliþiºtii de imigrãri
din Dolj, în urma activitãþilor specifice,
au refuzat prelungirea dreptului de ºedere a doi bãrbaþi
din Republica Albania, în
urma constatãrii cãsãtoriilor
de convenienþã cu românce.
Pe numele unuia dintre strãini
a fost emisã decizie de returnare prin care este obligat sã
pãrãseascã þara în 30 de zile,
iar în cazul celui de-al doilea
bãrbat, întrucât se mai afla în
România, nu a fost necesarã
emiterea deciziei de returnare, conform reglementãrilor
în vigoare.
Poliþiºtii Inspectoratului
General pentru Imigrãri - Serviciul pentru Imigrãri al ju-

ACTUALITATE
ral pentru Imigrãri întreprinde toate mãsurile necesare
pentru prevenirea, descoperirea ºi combaterea acestei practici, luând în considerare atât
importanþa vieþii de familie,
cât ºi respectarea legislaþiei în
domeniul migraþiei.
Din practicã s-a constatat
faptul cã strãinii recurg la încheierea unor cãsãtorii de
convenienþã, în vederea obþinerii unui permis de ºedere pe
teritoriul României, care ulterior le faciliteazã
deplasarea în alte
state europene.
Statul român
ocroteºte cãsãtoria ºi viaþa de familie, iar Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului impune o astfel de
protecþie, dar obligaþia statului român înceteazã în momentul în care se dovede’te cã
raporturile de familie sunt nesincere, iar cetãþeanul strãin a
încheiat o cãsãtorie de convenienþã având ca unic scop obþinerea dreptului de ºedere în
România.
Contãm pe respectul dumneavoastrã faþã de legislaþia
în domeniu, invitându-vã sã
ne contactaþi pentru orice
problemã referitoare la aplicarea prevederilor legale, la
sediul Serviciului pentru Imigrãri Dolj, din strada Amaradia nr.32-34, la numãrul de
telefon 0251/40.75.00, interior 20317, 20323, 20266, email dj.igi@mai.gov.ro, sau
vizitând site-ul public la
adresa www. igi.mai.gov.ro.

Cãsãtorii de convenienþã,
depistate de poliþiºtii
de imigrãri din Dolj
deþului Dolj au refuzat prelungirea dreptului de ºedere
temporarã pe teritoriul României a doi cetãþeni strãini
de 28, respectiv 30 de ani, din
Republica Albania, în urma
constatãrii cãsãtoriilor de
convenienþã cu românce.
În urma verificãrilor efectuate, poliþiºtii au stabilit cã
cei doi strãini au hotãrât sã se
cãsãtoreascã cu românce pentru a obþine un permis de ºedere în România, care le-ar facilita deplasarea într-unul din

statele Uniunii Europene.
Astfel, în cursul anului 2017,
aceºtia au încheiat cãsãtoriile în
faþa ofiþerului de stare civilã
român, iar, ulterior, în luna decembrie 2017, respectiv ianuarie 2018, s-au prezentat cu documentele necesare la sediul
Serviciului pentru Imigrãri al
judeþului Dolj, în vederea obþinerii dreptului de ºedere, în calitate de membru de familie, al
unui cetãþean român.
Conform procedurilor, poliþiºtii au început verificãrile spe-

cifice în cele douã cazuri ºi, în
urma interviului, considerat un
instrument important în reliefarea vieþii reale de familie, au
reieºit neconcordanþe în declaraþiile celor doi soþi. Totodatã,
s-a stabilit cã, în ambele cazuri,
coabitarea matrimonialã nu
existã. Toate aceste aspecte au
dus la concluzia cã aceste cãsãtorii au fost încheiate de convenienþã, cu scopul de a eluda condiþiile de intrare/ºedere pe teritoriul României a strãinilor.
Urmare a celor constatate,

conform legislaþiei în vigoare,
s-a refuzat prelungirea dreptului de ºedere a cetãþenilor albanezi în România, pe numele
unuia dintre ei fiind emisã decizie de returnare prin care este
obligat sã pãrãseascã þara în termen de 30 de zile, iar în cazul
celuilalt cetãþean, întrucât nu se
mai afla pe teritoriul României,
nu a fost necesarã emiterea deciziei de returnare, conform reglementãrilor în vigoare.
Pentru a preîntâmpina astfel
de situaþii, Inspectoratul Gene-

Lucrãri derulate de SC Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada
26 ianuarie – 1 februarie 2018

S

C APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada 26
ianuarie – 1 februarie
2018 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: Doru Popian, Bl B5 ºi Barajului - VFM.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: str. Doru Popian, Bl B5,
str. Florilor - PT 7 ºi str. ªtirbei
Vodã, Bl U2.
POMPE CURÃÞATE. Sau curãþat manual ºi mecanizat
www.indiscret.ro

pompele din zona Arinilor, bd.
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;
- s-a înlocuit branºamentul de
apã potabilã pe Calea lui Traian nr. 189;
- s-a executat racord canalizare menajerã, str. General Magheru, bl. V3;
- s-a înlocuit un radier canalizare menajerã pe str. Nicolae
Iorga, bl. A24/2;
- a fost înlocuitã o piesã su-

port beton la un cãmin de canalizare menajerã pe str. Stirbei
Vodã, nr. 157;
- s-a continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere ºi
a cãminelor de canalizare menajerã manual ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe stãzile: I.C. Brãtianu, 1 Mai, Calea lui Traian,
Nicolae Iorga, Bogdan Amaru,
Matei Basarab, Antim Ivireanu,

Regina Maria, Tudor Vladimirescu, Dacia, Carol I, Mihai
Eminescu, Pandurilor, Ostroveni, Remus Bellu, Marin Sorescu, General Magheru, Dr.
Hacman, Decebal, Republicii,
Constantin Brâncuºi.
S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele adrese: str. Marin Sorescu – Bl. A38/
2, sc. B, Lucian Blaga – Bl.
A33, Bl. A31/1, sc. C ºi D, str.
Nicolae Iorga – Bl. A27/1, str.
I.L.Caragiale – Bl. A34, sc. C,
Bl. A27/2, Bl. A27/3, str. Marin Preda – Bl. A36/3, sc. A,
Calea lui Traian – Bl. 1, Bl. K,
Bd. Pandurilor – Bl. A7, sc. B,

Bl. A6, str. Gib Mihãescu – Bl.
A7, Bl. S8, str. Decebal – Bl.
D9, sc. D, str. Luceafãrului – Bl.
A22, sc. A ºi B, Bl. A13, str.
Matei Basarab – Bl. N11, str.
Ostroveni nr.106A, str. Topolog
– Hervil, str. Mihai Eminescu –
Bl. B13, sc. C ºi D, Bd. Tineretului – Bl. A12, sc. A, Aleea
Trandafirilor – Bl. B9.
23 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 23 de apometre, dintre care 18
verificate ºi înlocuite ºi 5 montaje apometre noi. Au fost realizate 10 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece, montate
în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 16 avize de amplasament ºi 3 avize tehnice.
7 - 13 februarie 2018
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Primãria Râmnicu Vâlcea
organizeazã pe 7 februarie
ADMINISTRAÞIE dezbaterea proiectului de buget
Bugetul pentru 2018
este prognozat la
valoarea de
193.517.000 lei

M

lor verzi, a parcurilor ºi a bazelor de agrement. Dupã finalizarea dezbaterii publice ºi a prinderii în proiect a propunerilor
fãcute, bugetul local al municipiului pentru anul 2018 va fi
supus aprobãrii Legislativului
local în urmãtoarea sa ºedinþã.
(M.P.)

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Obligaþia consecvenþei

T

oata lumea recunoaºte
cã ALDE a fost ºi este
cel mai consecvent partid al ultimilor ani. Atât în
chestiuni economice, cât ’i mai
cu seamã în bãtãlia atât de necesarã pentru apãrarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti.
Faptul cã în permanenþã în toata þara, nu doar în Dolj, vin
oameni de valoare alãturi de
noi demonstreazã din plin
acest lucru.
Ca partid liberal autentic, noi
nu ne putem împãca cu realitatea unui stat golit de fundamentele sale constituþionale.
Pentru noi, statul de drept nu
este statul de drepþi! Eliminarea exceselor de putere din
partea oricãrei puteri din statul român rãmâne obiectivul
nostru principal.
Abuzurile care, iatã, sunt
acum devoalate unul câte unul
nu au ce sã mai caute într-o
democraþie de tip occidental
aºa cum vrem sã fim. De aceea, ALDE va rãmâne partidul
cel mai vocal pe direcþia apãrãrii drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale cetãþenilor.
În urmãtoarea perioadã, vom
definitiva proiectele de lege
privind funcþionarea comisiilor parlamentare de anchetã ºi
legea privind înfiinþarea Autoritãþii Naþionale Unice de Interceptãri, care vor fi depuse
la Parlament ca iniþiative legislative ale ALDE.
Sunt douã proiecte care, alãturi de legile justiþiei, vor contribui la o normalizare a modului de funcþionare a instituþiilor legitime ale statului de

drept în România. Aceste instituþii nu trebuie sã mai fie
subminate sau substituite chiar
de structuri de putere oculte
sustrase controlului public, cu
preocupãri ce contravin intereselor fireºti ale poporului
român.
Vrem sã reîntronãm în România principiile care stau la
baza oricãrui stat de drept.
1. Prevalenþa drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor în faþa instituþiilor;
2. Instituþii alese democratic ce exercitã puterea în baza
legitimitãþii date de votul alegãtorilor, fãrã nicio interferenþã din partea instituþiilor de forþã.
3. Separaþia ºi controlul reciproc al puterilor, pentru a
preîntâmpina derapajele ºi excesele caracteristice abuzului
de putere;
4. Domnia legii (rule of
law). Constituþia este legea supremã.
Vom continua cu încãpãþânare sã ducem aceastã bãtãlie
exclusiv cu arme democratice: dezbaterea ºi votarea unor
legi care sã împiedice abuzurile, organizarea unor dezbateri cu reprezentanþii magistraþilor ºi ai altor asociaþii profesionale de profil, conºtientizarea publicului asupra realitãþii.
Viitorul va arãta înzecit cã
bãtãlia noastrã a fost ºi este
justã. România nu este un poligon de încercare, ci o þarã
care ºtie sã-ºi apere democraþia, valorile ºi interesele fundamentale.

Publicitate

iercuri, 7 februarie, de
la ora 18.00, la Cinematograful ”Geo Saizescu” din Ostroveni va avea
loc dezbaterea proiectului de
buget local al municipiului pentru anul 2018, la care sunt invitaþi sã participe, în numãr cât
mai mare, toþi cei interesaþi de
dezvoltarea viitoare a Râmnicului. În conformitate cu materialele deja disponibile pe site-ul
Primãriei municipiului, la adresa www.primariavl.ro, bugetul
pentru anul în curs este prognozat la valoarea de 193.517.000
lei, bani proveniþi din venituri
proprii - 160.417.500 lei (venituri din taxe ºi impozite locale
la care se adaugã excedentul de
la finele anului 2017) ºi din venituri cu destinaþie specialã –
sume din TVA, în valoare de
33.099.500 lei. Propunerea de
cheltuieli a Executivului local
alocã, printre altele, un procent
de 14,94% pentru investiþii,
8,41% pentru unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat,
17,24% pentru reparaþii cãi pu-

blice, dezvoltare publicã, iluminat ºi întreþinere strãzi, 23,13%
pentru finanþarea creºelor ºi a
altor mãsuri de protecþie socialã, 6,95% pentru funcþionarea
instituþiilor de culturã, sprijinirea cultelor religioase ºi a altor
activitãþi cultural-sportive sau
3,4% pentru întreþinerea zone-
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Împuºcat în joacã
de iubitã
Inconştienţ
ucigaşă în Oă
lt

de Mihaela Bobaru

U

n poliþist din Slatina se
zbate între viaþã ºi
moarte de aproape o
sãptãmânã, dupã ce a fost împuºcat în cap de iubitã. Totul sa întâmplat ,,în joacã”, dupã
cum a povestit ulterior tânãra.
Tragedia s-a produs în joacã, la
miez de noapte, dupã ce poliþistul ºi iubita lui s-au întors de
la o petrecere unde consumaserã alcool. Arma aparþinea bãrbatului ºi era deþinutã legal. Procurorii o cerceteazã acum pe
tânãrã pentru vãtãmare corporalã din culpã. Dacã omul legii
va pierde lupta cu moartea, ea
va rãspunde în faþa legii pentru
omor din culpã.

De la petrecere,
la un pas de moarte
Bogdan Dumitrescu are 34 de
ani ºi este ofiþeri în cadrul Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate Olt. El este tatãl a doi copii minori. De anul
trecut s-a despãrþit de mama
copiilor sãi pentru Ana Gheorghe, o tânãrã de 27 de ani, cu
care începuse o relaþie. În ultima zi a lunii ianuarie, cei doi
au mers în vizitã la niºte prieteni unde au petrecut pânã
aproape de miezul nopþii. Nu au
ajuns bine la locuinþa deþinutã
cu chirie cã au dat drumul la
muzicã pentru a continua distracþia. Nimeni nu ºtie cu exactitate ce s-a întâmplat, cert este
cã la scurt timp femeia a început sã-ºi sune amicii extrem de
agitatã, povestindu-le cã l-a
împuºcat pe Bogdan. Tot ea este
cea care a sunat la 112 solicitând ajutorul medicilor.
,,Apelul la 112 a fost dat dupã
ora 12,30 de o persoanã de sex
feminin. Au fost mai multe apeluri pentru cã nu reuºeam sã ne
înþelegem cu ea. Era extrem de
agitatã, fiind violentã verbal.
Când ne-am lãmurit despre ce
este vorba, ca sã ºtim cu ce echipaje intervenim, ne-am deplasat la faþa locului. Acolo am
gãsit un bãrbat tânãr, cu o plagã împuºcatã în cap, aflat în stare de inconºtienþã, ºi o tânãrã
extrem de violentã, împuºcatã
în mâna stângã. Ambele victime au fost transportate la Spitalul Judeþean de Urgenþã Slatiwww.indiscret.ro

Bogdan Dumitrescu
na. Ulterior, bãrbatul a fost
transferat la Craiova”, a declarat Alina Duminicã, purtãtorul
de cuvânt al Serviciului Judeþean de Ambulanþã Olt. Aceasta a precizat cã ambele victime
ale incidentului emanau a alcool.

Drama, cercetatã cu
atenþie de procurori
Oamenii legii au ajuns ºi ei la
scurt timp la apartamentul închiriat de poliþist, unde s-a produs drama. Au fãcut cercetãrile
necesare pentru a lãmuri ce s-a
întâmplat în acea noapte, cine,
ºi de ce a tras cu pistolul. Cercetãrile s-au desfãºurat sub coordonarea procurorilor de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Olt, chiar dacã nu era vorba
de o crimã. Ei sunt cei care coordoneazã ºi acum ancheta în
acest caz. Anca Anua, prim-procurorul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Olt, a prezentat, o zi
mai târziu, de ce dosarul este
gestionat de colegii sãi ºi nu de
procurorii de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Slatina.
”S-a întâmplat o crimã, aºa ni
s-a spus iniþial, în domiciliul
acelui ofiþer de poliþie din ca-

drul SCCO, nu ºtiam foarte
multe detalii, ºtiam cã în locuinþã nu a fost decât el ºi prietena,
ºi atunci pentru cã nu ºtiam dacã
a fost o ceartã între ei, dacã fapta
a fost intenþionatã sau nu, am
hotãrât sã luãm noi dosarul. A
fost o singurã împuºcãturã, accidentalã, aº spune eu, din informaþiile pe care le avem. Glonul a pãtruns întâi prin mâna
stângã a femeii ºi apoi în craniul tânãrului. Pot spune cã,
într-un fel, bãrbatul era cu spatele când s-a descãrcat arma”, a
declarat prim-procurorul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Olt, Anca Anuþa. Omul legii a
precizat cã s-a dispus o expertizã balisticã asupra armei folosite, pentru a vedea dacã ea s-a
descãrcat accidental sau a fost
folositã imprudent de femeie. În
plus, prim-procurorul Anca
Anuþa a þinut sã precizeze cã
arma era proprietatea poliþistului ºi era deþinutã legal. Cât priveºte audierea poliþistului ºi a
prietenei lui, cea care a mânuit
pistolul, aceasta nu a putut fi
fãcutã în primele zile dupã incident pentru cã poliþistul se aflã
în comã indusã, iar femeia a fost
operatã pentru a i se putea salva mâna. Anchetatorii au recu-

noscut ºi ei cã tânãra era extrem
de agitatã nu doar în acea noapte, la sosirea lor, ci ºi dupã ce a
ajuns la spital. Conform unor
surse judiciare, ea ar fi repetat
permanent cã ,,totul a fost o joacã”. Se pare cã a fost una inconºtientã, cu urmãri ireparabile.
Atât ea cât ºi poliþistul, dacã va
scãpa cu viaþã, vor rãmâne cu
sechele pentru tot restul vieþii.
În plus, ei vor trebui sã rãspundã în faþa legii: femeia pentru
vãtãmare corporalã din culpã,
iar poliþistul pentru nerespectarea regimului armelor.

Între viaþã ºi moarte,
dintr-o joacã
Starea poliþistului Bogdan
Dumitrescu este una extrem de
gravã. Pentru a putea sã-l menþinã în viaþã, medicii i-au indus
coma. Prognosticul lor este în
continuare rezervat în ceea ce
priveºte ºansele bãrbatului de a
trece cu bine peste aceastã mare
cumpãnã din viaþa lui. Familia
îi este alãturi ºi se roagã pentru
viaþa lui. Pãrinþii lui Bogdan au
solicitat medicilor craioveni
transferarea lui la o clinicã de
neurochirurgie din Capitalã, în
speranþa cã acolo ºansele de a

9

SPECIAL
supravieþui sunt mai mari. Deºi,
în astfel de situaþii, decizia de
transfer al bolnavului aparþine
medicilor care-l trateazã, specialiºtii craioveni au fãcut primele demersuri la insistenþele
familiei. Deocamdatã, poliþistul
este tot la spitalul din Craiova,
pentru cã nicio clinicã din Capitalã nu ºi-a exprimat acceptul
pentru a prelua pacientul în stare foarte gravã.
Bine nu este nici iubita lui
Bogdan. Pe lângã traumatismele suferite la mâna stângã din
cauza glonþului care i-a strãpuns
palma, ea pare sã nu-ºi mai revinã din ºocul suferit în acea noapte. Medicii susþin cã mâna o va
putea folosi, dar nu la randament
maxim, iar cât priveºte starea
psihicã, este greu sã se pronunþe. Cu siguranþã cã îmbunãtãþirea situaþiei poliþistului îi va atenua ºocul. Conform unor surse
medicale, fata îºi reproºeazã tot
ceea ce s-a întâmplat ºi nu înceteazã sã se învinovãþeascã pentru tragedia care le-a distrus fericirea. Pânã se va face bine, procurorii au decis ca ea sã rãmânã
în spital sub supravegherea unor
oameni ai legii.

Prietenii cu care
au petrecut,
martori importanþi
Anchetatorii susþin cã, deºi în
apartamenul victimelor nu se
mai afla nimeni în momentul
incidentului, în dosar existã ºi
doi martori ale cãror declaraþii
au fost extrem de importante în
demersul fãcut de ei în a afla ce
s-a întâmplat.
,,Avem doi martori importanþi
în acest dosar, chiar dacã ei nu
s-au aflat la locul tragediei. Sunt
prietenii victimelor, cei la care
au fost în vizitã în acea searã.
Potrivit declaraþiilor celor doi,
între poliþist ºi iubita lui nu a
avut loc niciun fel de discuþii
contradictorii sau tensiuni.
Chiar erau foarte fericiþi împreunã”, a susþinut Anca Anuþa.
Declaraþiile lor exclud ca incidentul sã fi avut loc din rãzbunare sau ca urmare a unei tentative de suicid.
Oamenii legii pun incidentul
pe o joacã prosteascã a celor doi
iubiþi. Ei susþin cã dacã Bogdan
nu ar fi lãsat la îndemânã arma
pe care ar fi trebuit sã o þinã închisã, tragedia nu ar fi avut loc.
Ceea ce s-a întâmplat este dovadã de imaturitate ºi, de ce nu,
a unei inconºtienþe care, iatã, ar
putea sã fie una ucigaºã.
7 - 13 februarie 2018
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Noutãþi de carte
la “Alexandru
ºi Aristia Aman”

ECONOMIE

Dolarul a atins minimul
ultimilor trei ani
n perioada analizatã, raportul euro/leu a avut o
evoluþie mai calmã, plasându-se în jurul valorii de
4,65 lei, pânã spre finalul acesteia când media a coborât cu
doi bani. Mult mai agitat a fost
parcursul monedei americane,
care a avut o tendinþã puternic
descendentã.
Cursul dolarului a scãzut de
la 3,7472, la începutul intervalului, la 3,7170 lei, la sfârºitul
lui, medie care reprezintã minimul ultimelor trei ani ºi o
lunã. Cotaþiile din ultima
ºedinþã a perioadei au fluctuat
între 3,713 ºi 3,737 lei.
Media euro a scãzut de la
4,6582 lei, la începutul intervalului, la 4,6347 lei, minimul
ultimei luni, în contrast cu tendinþa regionalã.
Transferurile din ultima
ºedinþã a perioadei s-au efectuat între 4,63 ºi 4,647 lei, cu
închiderea în jurul valorii de
4,647 lei.
Aprecierea leului se datoreazã succesului emisiunii de euroobligaþiuni lansatã sãptãmâna trecutã de Ministerul Finanþelor, ea reuºind sã atragã 2
miliarde de euro, din care 750
milioane cu maturitatea de 12
ani cu cupon 2,50% ºi 1,25
miliarde cu maturitatea de 20
ani cu cupon 3,375%.
Aceste sume vor intra în
conturile BNR care va alimenta cu lei necesitãþile guvernamentale, ceea ce va oferi o
umbrelã de protecþie monedei
naþionale. Cu toate acestea,
Comisia Naþionalã de Prognozã recunoaºte tendinþa de depreciere a leului. În prognoza
sa de iarnã, pentru perioada
2017 – 2021, CNP estimeazã

Î

U

n nou rând de cãrþi îºi
aºteaptã cititorii începând cu luna în curs.
Este vorba despre noutãþile lunii februarie. Ca în fiecare lunã,
oferta de carte propusã utilizatorilor bibliotecii este pe cât de
generoasã, pe atât de diversã.
Publicate în ultimii doi ani,
2016 ºi 2017, cãrþile disponibile la bibliotecã începând cu luna
februarie ating o paletã extinsã
de gusturi ºi preocupãri de la
psihologie ºi formare profesionalã la romane consacrate, istorie, pamflete, dar ºi preocupãri mondene ºi cotidiene.
Suporterii literaturii japoneze
au noi motive de bucurie. Cartea “Amurgul Marinarului”, ultima traducere în limba românã
a autorului Mishima Yukio, este
disponibilã, începând cu aceastã lunã, la bibliotecã. Romanele lui Dan Stanca ºi Aris Fioretos, “Anii frigului: roman”, respectiv “Mary: roman”, completeazã o tipologie de carte pentru care utilizatorii aratã un interes constant. Cristian Bãdiliþã, cu “Poetul ºi procuratura:
procesul lui Baudelaire ºi cele
13 poeme inculpate”, ºi Gabriel
Liiceanu, cu “România: o iubire din care se poate muri”, vin

o medie anualã a euro pentru
2018 de 4,59 lei, iar pentru
2019 una de 4,58 lei. Anticipaþia pentru dolar pentru acest
an ºi cel viitor este de 3,82 lei.
Valorile estimate de CNP
sunt în contrast cu majoritatea
analizelor. Cei de la CFA România vãd euro trecând de
4,74 lei în urmãtoarele 12 luni,
iar membrii Romanian Business Leaders (RBL) anticipeazã atingerea unui nivel de 4,7
lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele financiare de la
1,164 la 1,155 franci/euro, astfel cã media a crescut de la
4,0104 la 4,1066 lei, perioada
fiind încheiatã însã la 3,9975
lei, sub influenþa deprecierii
euro comparativ cu leul.
Perechea euro/dolar a fluctuat între 1,2336 ºi 1,2518
dolari. La sfârºitul perioadei
tranzacþiile se realizau între
1,2410 – 1,2518 dolari, chiar
dacã piaþa americanã a muncii a avut în ianuarie o evoluþie foarte bunã.
Menþinerea euro în jurul
pragului de 1,25, maxim al
ultimilor trei ani, se datoreazã
faptului cã indicele PMI compozit, calculat de IHS Markit,
a urcat luna trecutã la 58,8
puncte, cel mai bun rezultat
din ultimii zece ani.
Bitcoin a scãzut, la sfârºitul
perioadei, spre 7.600 dolari,
cel mai redus nivel atins de la
jumãtatea lui noiembrie, dupã
ce la sfârºitul lui decembrie se
apropia de 20.000 dolari.

sã rãspundã unei nevoi pe care
foarte mulþi dintre cititorii bibliotecii au formulat-o în ultima perioadã.
O tendinþã pe care nu o putem ignora ºi pe care, dimpotrivã, o încurajãm este dezvoltarea fãrã precedent a genului de
formare ºi dezvoltare psihologicã ºi profesionalã. Amatorilor
acestui gen le sunt rezervate
cãrþile “Familia ca pacient: terapia conflictelor în cuplu ºi
familie”, autor Horst-Eberhard
Richter, dar ºi ”Caracterul nevrotic: trãsãturile principale ale
psihologiei ºi psihoterapiei individuale comparative”, semnatã de fondatorul ºcolii de psihologie individualã, Alfred
Adler. La fel de instructivã este
ºi cartea “Riscurile puterii celor care ajutã: pentru psihologi,
medici, asistenþi sociali, profesori ºi preoþi”, autor Adolf Guggenbühl-Craig.
Cartea de istorie are o largã
cãutare, motiv pentru care colecþiile noastre s-au îmbogãþit
cu o serie de titluri precum“Churchill”, “Ion I. C. Brãtianu. Inginer, constructor ºi om
de stat”, “Regina Victoria: secretele unei epoci” sau “Creºterea ºi decãderea marilor pu-

teri”. “America la rãscruce: un
dialog transatlantic” este propunerea pe care le-o facem celor preocupaþi de politologie ºi
evoluþii contemporane.
“De-a lungul Anului Centenar,
cartea de istorie va fi privilegiatã în raport cu toate celelalte
genuri literare sau de specialitate. Fãrã sã neglijãm genurile
pentru care utilizatorii noºtri
manifestã un interes permanent,
vom trata cu maximã seriozitate suplimentarea fondului de
carte de istorie. Marcarea unui
secol de la înfãptuirea Marii
Uniri este un bun prilej de a ne
familiariza cu istoria noastrã
recentã, cu evenimentele, artizanii ºi faptele care au fãcut posibilã întregirea naþionalã de la
1918. În fiecare lunã a anului
vor intra în colecþiile noastre
cãrþile ºi documentele pe care le
considerãm necesare în vederea
realizãrii unui profil integral al
Primului Rãzboi Mondial ºi al
Unirilor din 1918. Întregul proces nu este iniþiat în 2018, ci vine
în prelungirea unui efort la care
ne-am angajat cu câþiva ani în
urmã”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Analiza cuprinde
perioada 30 ianuarie –
5 februarie 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.
7 - 13 februarie 2018

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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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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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

7 - 13 februarie 2018
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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.

Prefectul de Vâlcea invitã
la dialog ONG-urile
de tineret
þionat, precum ºi pe identificarea unor soluþii de parteneriat între Instituþia Prefectului
ºi acestea”, anunþã Prefectura
Vâlcea.
Prefectul Florian Marin
(foto) a declarat recent cã instituþia pe care o conduce va
stabili cu ONG-urile din judeþ
un parteneriat social instituþional permanent, pe modelul
Comisiei de Dialog Social, al
Colegiului Prefectural sau al
Comisiei pentru Persoanele
Vârstnice.
(M.P.)

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

„Prefectul judeþului Vâlcea,
domnul Florian Marin, va organiza joi, 8 februarie 2018,
începând cu ora 11.00, o întâlnire de dialog civic la sediul
Instituþiei Prefectului, cu organizaþiile non-guvernamentale
de tineret din judeþul Vâlcea.
Discuþia va pune accent pe
cunoaºterea preocupãrilor, a
proiectelor, dar ºi a dificultãþilor cu care se confruntã sectorul non-guvernamental din
judeþul Vâlcea, care desfãºoarã activitãþi în domeniul men-

7 - 13 februarie 2018
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Deputatul Buican:
“PSD-ALDE taie
salariile românilor”
D

de lei la salariu viaþa nu este mai
uºoarã, inflaþia galopantã ºi implicit creºterea preþurilor tuturor
produselor sau majorarea dobânzilor ºi a cursului valutar, fiind
mult mai mari decât bruma de
creºteri salariale.
Preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, solicitã public demisia sau demiterea
de urgenþã a ministrului muncii, pe motiv de minciunã. Parlamentarul liberal subliniazã
faptul cã cineva ar trebui sã rãspundã politic ºi administrativ în
condiþiile în care zeci de mii de
români vor avea venituri mai
mici ca pânã acum, în ciuda
multiplelor asigurãri oficiale
venite din partea doamnei Olguþa Vasilescu privind faptul cã
„niciun salariu nu va scãdea de
la 1 ianuarie 2018”».
Deputatul Cristian Buican
atrage atenþia asupra faptului cã
aceste prime scãderi de salarii
reprezintã doar vârful „aisbergului” în privinþa scãderilor de
venituri, în condiþiile în care
doar o micã parte din angajaþi
ºi-au primit salariul cuvenit pe
luna ianuarie 2018 pânã la
aceastã datã. Din analizele specialiºtilor în resurse umane ºi a
sindicaliºtilor, în domeniul bugetar vor exista scãderi de salarii la peste 40.000 de persoane
din administraþia publicã cen-

tralã, la alte câteva mii din Educaþie ºi Sãnãtate la personalul
auxiliar, în Justiþie la grefieri, în
Agriculturã ºi Fonduri Europene pentru personalul care lucreazã cu fonduri comunitare,
dar ºi la peste 8.000 de angajaþi
ai Ministerului de Interne.
„Situaþia scãderilor de salarii
este una explozivã. Sunt deja
zeci de mii de bugetari care vor
avea venituri mai mici ºi suntem de abia în primele zile din
februarie, iar majoritatea salariilor se iau pe 15 ale lunii . În
câteva luni se va vedea dezastrul complet ºi haosul creat de
mãsurile aberante adoptate de
PSD-ALDE. Doar pentru aceste scãderi, Lia-Olguþa Vasilescu ar trebui sã îºi dea demisia
sau sã fie demisã. Am vãzut o
declaraþie a sindicalistului Dumitru Costin de la BNS care
spune cã vor fi peste 2 milioane
de salariaþi din privat care vor
avea venituri mai mici. Dacã
aceastã informaþie se confirmã,
tãierile de salarii de acum, fãcute de PSD-ALDE, vor fi mult
mai mari decât cele fãcute de
Bãsescu la bugetari. ªi asta întrun an de maximã creºtere economicã, în timp ce atunci eram
în plinã crizã” a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul
Cristian Buican», anunþã Biroul
de presã al alesului liberal.

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Mãsurile PSD-ALDE
diminueazã bugetul
Craiovei cu peste
40 de milioane de euro

L

a sfârºitul anului trecut,
i-am solicitat domnului
primar Mihail Genoiu sã
spunã craiovenilor cu cât va
scãdea bugetul Craiovei în
anul 2018, având în vedere
mãsurile fiscale luate de guvernarea PSD-ALDE. La ºedinþa
din luna decembrie a Consiliului Local Craiova, domnul primar ne dãdea asigurãri cã “Guvernul ºi-a asumat compensarea sumelor pânã la nivelul încasãrilor din anii trecuþi, în aºa
fel încât bugetul anului 2018
sã nu aibã de suferit”.
Dar, iatã cã propunerea de
buget aflatã în dezbatere publicã pe site-ul municipalitãþii
craiovene prognozeazã venituri totale de 418 milioane lei
în acest an, spre deosebire de
anul trecut când bugetul Craiovei a însumat venituri de peste 600 milioane lei. Dacã anul
trecut ponderea sumelor alocate pentru dezvoltare a fost de
15% din bugetul Craiovei, oare
cât va fi anul acesta când bugetul Craiovei scade cu o treime?!
În condiþiile în care la nivel
central guvernul cautã cu disperare soluþii pentru plata sa-

lariilor ºi a pensiilor, este greu
de crezut cã promisiunile în
ceea ce priveºte demararea
lucrãrilor la autostrada Craiova-Piteºti ºi proiectul construcþiei noului spital regional
ar putea avea vreo ºansã anul
acesta. Aºadar, singura speranþã ar fi fost investiþiile în
plan local, însã prin diminuarea considerabilã a veniturilor,
existã toate premisele ca anul
2018 sã fie unul aproape complet lipsit de investiþii.
Pe aceastã cale, solicit public primarului Craiovei,
domnul Mihail Genoiu, ºi
majoritãþii PSD-ALDE din
Consiliul Local Craiova, sã nu
neglijeze investiþiile în acest
an ºi sã þinã cont de amendamentele pe care le va depune
opoziþia.
Reabilitarea Colegiului Naþional ”Carol I”, crearea de
noi locuri de parcare, construirea unui parc industrial
serios, investiþiile în zona perifericã a oraºului, achiziþionarea de noi mijloace de transport în comun, sunt proiecte
care nu trebuie sã lipseascã
din bugetul pe anul 2018 al
municipiului Craiova!

Publicitate

eputatul PNL de Vâlcea, Cristian Buican,
criticã într-un comunicat de presã „revoluþia fiscalã”
implementatã de PSD-ALDE ºi
solicitã demisia sau demiterea
de urgenþã a ministrului muncii, pe motiv cã acesta a minþit
populaþia: «Apariþia primilor
fluturaºi de salariu din acest an
ne aratã cã „revoluþia fiscalã”
implementatã de PSD-ALDE
conduce la tãieri de venituri ºi
scãderi de salarii. Contrar propagandei mincinoase care promitea majorarea tuturor salariilor din sistemul bugetar cu 25%,
banii primiþi de o parte din angajaþii statului sunt în realitate
mai puþini faþã de luna precedentã. ªi pentru ca tabloul tãierilor
de salarii sã fie complet, în fiecare zi aflãm cã ºi în mediul privat au fost operate o serie de scãderi de venituri, din cauza deciziei PSD-ALDE de a implementa trecerea contribuþiilor exclusiv în sarcina angajatorilor. Iatã
cum, la nici 6 luni de la adoptarea Legii Salarizãrii Unitare, la
pachet cu trecerea contribuþiilor
de la angajator la angajat, existã
zeci de mii de români care au
venituri mai mici decât cele pe
care le aveau. Mai mult decât
atât, nici pentru cei care ºi-au
pãstrat veniturile la acelaºi nivel
sau cei care au primit 100-200
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a eveniment au fost
prezenþi prefecþi, preºedinþi de consilii judeþene, primari, conducãtori
ai instituþiilor deconcentrate
din regiunea Sud-Vest, reprezentanþi ai societãþii civile ºi
mediului academic care au
adus în discuþie necesitatea
revizuirii Strategiei pentru
Dezvoltare Durabilã ºi modalitãþile de implicare ºi implementare a acesteia. De
asemenea, s-au dezbãtut subiecte legate de dezvoltarea
durabilã în regiunea Sud –
Vest în contextul dezvoltãrii
regionale, rolul autoritãþilor
locale în dezvoltare durabilã
ºi conceptul smart city, muncã decentã ºi creºtere economicã prin antreprenoriat social, afaceri locale pentru obiective globale, dezvoltarea
durabilã în România - rolul
educaþiei, descreºterea - noua
paradigmã a sustenabilitãþii,
dar ºi abordãrile teritoriale
ale dezvoltãrii durabile.
Despre implementarea
Agendei 2030 la nivel global,
demersuri UE ºi revizuirea
Strategiei Naþionale pentru
Dezvoltare Durabilã a României a vorbit ºi Consilierul de
Stat László Borbély, care ºia început prezentarea prin a
expune trei date relevante
care sunt în legãturã directã
cu obiectivele dezvoltãrii
durabile, dar pe care le-a raportat la contextul acutual din
România. Deºi îngrijorãtoare ºi deloc satisfãcãtoare pentru þara noastrã, consilierul a
vorbit despre problematica
migraþiei care aratã cã România este, dupã Siria, prima
þarã din care au plecat cei mai
mulþi cetãþeni ºi cã, în momentul actual, circa 17% din
populaþie, ceea ce înseamnã
aproximativ 35% din populaþia activã, lucreazã în strãinãtate. Un al obiectiv important la care László Borbély a
fãcut referire este cel legat de

László Borbély: România este,
dupã Siria, prima þarã din care
au plecat cei mai mulþi cetãþeni

Departamentul pentru dezvoltare durabilã din
cadrul Secretariatului General al Guvernului a
organizat marþi, 6 februarie, Seminarul Regional ,,Împreunã pentru dezvoltarea durabilã”.
Evenimentul a avut loc în Regiunea Sud – Vest,
în Craiova, la Prefectura Dolj, ºi a fost prezidat
de Consilierul de Stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare
durabilã. Aceastã dezbatere a fãcut parte dintro serie de întâlniri regionale pe care departamentul ºi-a propus sã le organizeze în fiecare
dintre cele 8 regiuni ale României.
asigurarea sãnãtãþii ºi promovarea bunãstãrii la toate vârstele
– prezentând cã România este
pe locul doi în Uniunea Europeanã la rata folosirii antibioticelor dupã Grecia, arãtând cât
este de nociv ºi puþin sustenabil acest obicei. ,,Mã simt onorat de interesul pe care l-am gãsit aici, în regiunea Sud-Vest,
faþã de segmentul dezvoltãrii
durabile. Prezenþa celor peste
100 de persoane aflate în salã
la eveniment m-a motivat ºi mia confirmat încã o datã cã demersul nostru, acela de a oferi
un suflu nou dezvoltãrii durabile, va da roade ºi va fi unul
sustenabil. Acest lucru ar trebui sã-l continuãm ºi sper cã
vom reuºi sã formãm nuclee
regionale ºi locale de dezvoltare durabilã, cu oameni care sã
fie devotaþi acestui domeniu’’,
a declarat László Borbély.
La rândul sãu, prefectul judeþului Dolj, Dan Narcis Purcãrescu, a declarat: „Doresc sã evidenþiez faptul cã un element distinctiv al modelului european de
dezvoltare, din care România
face parte, îl reprezintã joncþiunea dintre obiectivul de creºtere a competitivitãþii ºi obiectivele sociale ºi cele de mediu.
Tratatul Uniunii Europene cere
ca aspectele de mediu sã fie integrate în conceperea ºi implementarea tuturor politicilor,
ceea ce implicã un echilibru în-

tre obiectivele economice, sociale ºi de mediu. Actuala strategie naþionalã pentru dezvoltare durabilã se bazeazã pe modelul de dezvoltare conform cãruia creºterea economicã pe termen lung trebuie însoþitã de incluziune socialã ºi protecþie a
mediului. În planul politicilor
publice, aceasta înseamnã promovarea bunei guvernãri, concretizatã prin evaluãri de impact

ale instrumentelor folosite ºi
consultarea pe scarã largã a tuturor factorilor implicaþi, ceea ce
se întâmplã astãzi. Integrarea
celor 17 obiective de dezvoltare durabilã, aºa cum au fost
agreate în cadrul summitului Organizaþiei Naþiunilor Unite din
septembrie 2015 prin revizuirea
strategiei naþionale de dezvoltare durabilã, reprezintã un demers concret cãruia i se circumscrie ºi prezentul eveniment. În
final, vã asigur de întregul meu
sprijin în derularea unor evenimente similare în viitor”.
Agenda 2030 a fost adoptatã
în anul 2015, în cadrul lucrãrilor summitului ONU de la New
York. Prin acest document,
ONU a oferit o agendã universalã cu obiective clare ºi cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilã (ODD) ºi
un plan de acþiune pe urmãto-

rii 15 ani, pentru eradicarea
sãrãciei extreme, combaterea
inegalitãþilor, a injustiþiei ºi
protejãrii planetei pânã în
anul 2030. Amploarea Agendei 2030 ºi natura aspectelor pe care le vizeazã presupun un grad ridicat de coerenþã ºi coordonare a politicilor sectoriale. Astfel, Guvernul României, prin Departamentul pentru dezvoltare durabilã, ºi-a asumat implementarea acesteia la cel
mai înalt nivel ºi afirmã cã
în timpul preºedinþiei României la Consiliul UE, în prima jumãtate a anului 2019,
vor fi întâlniri ºi discuþii în
România cu toþi actorii la nivel european care au un cuvânt de spus în acest domeniu, deoarece va fi un an crucial din punct de vedere al
raportului Uniunii Europene
cãtre ONU.

SC APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã în cazul unei
asociaþii de proprietari din Brezoi
„Din cauza întârzierilor la plata facturilor reprezentând servicii furnizare apã potabilã ºi canal, SC APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã în cazul
Asociaþiei de Proprietari Nr.
1 Brezoi, inclusã în categoria
7 - 13 februarie 2018

clienþilor rãu-platnici, care înregistreazã o datorie de 312.041,73
lei, reprezentând 9 luni restane.
SC APAVIL SA este nevoitã
sã apeleze la aceastã mãsurã întrucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului su-

melor datorate de cãtre clienþi
în contul serviciilor prestate.
Deºi conducerea societãþii a manifestat întotdeauna înþelegere
în ceea ce priveºte achitarea de
cãtre asociaþiile de proprietari a
facturilor pentru serviciile

prestate, se pare cã în anumite
cazuri clienþii nu au gãsit de
cuviinþã sã aprecieze just aceastã atitudine.
Asociaþia de proprietari a fost
deja notificatã, urmând ca acþiunea de debranºare sã demare-

ze în perioada imediat urmãtoare. Locatarii bun-platnici din
cadrul asociaþiei de proprietari
care va fi debranºatã, sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea adoptãrii unor astfel de mãsuri”,
anunþã SC Apavil SA.
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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datã cu etapa a 23-a (25 februarie), s-a reluat
campionatul Ligii I.
Cap de afiº, Dinamo – CSU
Craiova, în ”ªtefan cel Mare”,
nu pe Naþional Arena, cum ar fi
fost normal pentru o gazdã care
se respectã. Dinamo, ocupanta
locului 7, se dãdea de ceasul
morþii s-o învingã pe CSU Craiova ºi, prin jocul rezultatelor,
sã pãtrundã între echipele de
play-off. Trei puncte în faþa oltenilor i-ar fi asigurat lui Miriuþã
ºi elevilor sãi locul 5. De partea
cealaltã, CSU Craiova emite
pretenþii justificate la titlu, alãturi de CFR Cluj ºi FCSB. Apoi,
în particular fie vorba, au înnebunit salcâmii de când nu a mai
câºtigat în ªosea. Analiºtii considerã cã oltenii etaleazã fotbalul cel mai spectaculos, în timp
ce ardelenii emanã pragmatism,
iar fecesebiºtii încã îºi cautã prin
iarbã cheia succesului. Absenþã
importantã la ”alb-albaºtri”: Bãluþã, suspendat. Derby-ul din
”Groapã” (arãtând jalnic) s-a
încheiat nedecis: 2-2 (1-1). Craiova putea câºtiga, dupã ce a
condus cu 1-0 ºi 2-1, iar Bãrbuþ
a avut 3-1 în vârful ghetei, dar
putea sã ºi piardã în ultimele
secunde. Curat nebunie! ”Am
fãcut un meci foarte bun – avea
sã declare Devis Mangia. Au
fost una, douã greºeli. Nu am
închis jocul când am avut ocazia. Am riscat sã pierdem la un
moment dat. Nu a fost uºor sã
jucãm în faþa suporterilor lui
Dinamo. Trebuie sã jucãm la fel
în continuare”. CSU Craiova a

Bilanþ: Arhiepiscopia
Râmnicului a implementat
46 de proiecte sociale
în anul 2017

www.indiscret.ro

beneficiat de ajutoare materiale
în valoare totalã de 411.708 lei
un numãr de 11.471 persoane.
Un rol foarte important în activitatea social-filantropicã din
cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului îl are Biroul de Catehizare a
rromilor, prin care s-a oferit
posibilitatea unui numãr de 500
de persoane de a participa la diverse pelerinaje sociale ºi au
fost oferite obiecte de îmbrãcãminte ºi produse alimentare
unui numãr de 1.100 de beneficiari de etnie rromã. În cadrul
acestui birou, în anul 2017 au
fost implementate trei proiecte
social-filantropice importante:
,,Mirro ghiozdano – Ghiozdanul
meu”, ,,Podema tatipen – Ghetuþe cãlduþe” ºi ,,Sãnãtatea rromilor”. Suma destinatã activitãþilor din cadrul acestui Birou de
Catehizare pentru anul 2017 a
fost de 180.503,05 lei.
Evenimentul central al anului 2017 în Arhiepiscopia Râmnicului a fost sfinþirea Mãnãstirii Sueºti din satul natal al Patriarhului Justinian Marina, din
22 octombrie 2017, când s-a inaugurat ºi „Casa Memorialã
Justinian Marina”. S-a accentuat contribuþia Editurii Praxis
a Arhiepiscopiei Râmnicului la
intensificarea activitãþilor misionar-pastorale ºi cultural-duhovniceºti. Anul trecut au fost
editate mai multe tipãrituri,

dupã cum urmeazã: opt cãrþi,
ºase numere ale buletinului
eparhial Praxis, douã numere
ale revistei Martyria ºi opt CDuri audio cu conþinut duhovnicesc, în lectura unor mari actori, precum: Victor Rebengiuc, George Ivaºcu, Tamara
Buciuceanu-Botez, Alexandrina Halic, Tora Vasilescu, Rodica Mandache, Marian Râlea
etc. S-au organizat trei conferinþe, ºapte simpozioane, douã
lansãri de carte, mai multe colocvii pe teme de zidire duhovniceascã, precum ºi Tabãra Internaþionalã de picturã „Credinþã ºi Artã”, ediþia I, în parteneriat cu Uniunea Artiºtilor
Plastici din România.
ªapte biserici, monumente
istorice, din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului au început sau
au continuat lucrãrile de restaurare, obþinându-se pentru altele trei ºi aprobarea proiectelor de restaurare cu finanþare din
fonduri europene.
În finalul ºedinþei, au fost formulate soluþii ºi propuneri pentru intensificarea activitã-þilor în
anul 2018, în concordanþã cu
programul-cadru stabilit de
Sfântul Sinod: 2018 - Anul
Omagial al unitãþii de credinþã
ºi de neam ºi Anul comemorativ al Fãuritorilor Marii Uniri
din 1918», a anunþat Arhiepiscopia Râmnicului.

uitat de douã ori sã închidã jocul, ceea ce, pentru un tactician
din stirpea lui Herrera sau
Sacchi e de neînþeles. Va încerca ºi a treia oarã, ºi a patra oarã,
cãci ”trebuie sã jucãm la fel în
continuare”. Încerc sã-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacã
în prelungiri balonul trimis ca
din tun de Nistor ar fi ricoºat
din barã în poartã. De altfel, în
ultimul sfert de orã al derbyului, posibil ºi din cauza terenului desfundat, alb-albaºtrii
au pãrut cã terminã benzina.
Golul ar fi avut efecte demoralizatoare pentru echipã ºi pentru cei care umplu stadionul din
Bãnie. ªi mai cred cã italianul
glumeºte când afirmã cã bãtãlia pentru titlu se va da numai
între CFR ºi FCSB. Dacã e aºa,
bãtãlia, mai degrabã, se va da
între CFR ºi CFR, una mai îndreptãþitã decât alta. În ”ªtefan
cel Mare”, Ovidiu Haþegan a
suferit de orbul gãinilor cel
puþin la una din agresiunile în
careu comise asupra lui Gustavo. Cu toate astea, oltenii iau avut pe ”câini” în lesã. O
datã s-a muºcat singurã, la primul gol egalizator, ºi ne întrebãm dacã Universitatea dispune cu adevãrat de portarul pe
care îl meritã. Pânã la play-off
mai sunt trei etape, extrem de
agitate, ºi totuºi CSU Craiova
se bucurã de programul cel mai
lejer. Nu-i rãmâne decât sã se
ia în serios, sã se adune, iar fiii
sãi risipitori sã fie convertiþi în
exploatatori fãrã milã ai ocaziilor din gura porþii.

PRIMÃRIA ORAªULUI FILIAªI
POLIÞIA ORAªULUI FILIAªI
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!
Publicitate

«Sub preºedinþia Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului,
sâmbãtã, 3 februarie 2018, au
avut loc lucrãrile Adunãrii Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului.
Lucrãrile ºedinþei au fost precedate de slujba de Te Deum oficiatã în Catedrala Arhiepiscopalã Sfântul Nicolae de cãtre
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, înconjurat de un sobor de
preoþi ºi diaconi.
În continuare, în Sala Emaus
a Casei Sfântul Ierarh Calinic
au fost citite rapoartele pe sectoare care au reflectat complexitatea activitãþilor desfãºurate
în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului în anul care a trecut.
Membrii Adunãrii Eparhiale au
luat act de amploarea lucrãrilor
Centrului Eparhial, protopopiatelor, parohiilor ºi mãnãstirilor,
cu referire la activitãþile administrativ-bisericeºti, culturale,
misionare, programele socialfilantropice ºi proiectele educativ-religioase cu tinerii desfãºurate în cursul anului 2017.
Din rapoartele citite, s-a reþinut cã la iniþiativa Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, s-au implementat, în decursul anului
2017, un numãr de 46 de proiecte sociale. În acelaºi an, în
Arhiepiscopia Râmnicului au

Ne-a trecut glonþul
pe la ureche

PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILIE - COSTELUª
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Primarul din
Râmnicu Vâlcea promite
scãderea impozitelor

Indiscreþii
de Vâlcea
Câtã risipã!
Primãria Voineasa a investit 3,5 miliarde lei vechi
într-un proiect pe care, ulterior, l-a omorât, prin niºte
procese absurde. Câtã risipã! Vom reveni cu o anchetã amãnunþitã pe aceastã
temã.

PNL Râmnicu
Vâlcea stã prost
cu gramatica
Liberalii râmniceni au
conceput un fluturaº în care
criticã decizia municipalitãþii de a mãri impozitele ºi
taxele în Râmnicu Vâlcea.
Bun, demersul! Ar fi fost ºi
mai bun dacã nu ar fi conþinut câteva greºeli de ortografie. Spre exemplu, indicativul prezent, persoana a
III-a singular pentru verbul
”a crea” este ”creeazã”, nu
”creazã”, stimaþi critici.
Greºeala este introdusã în
construcþia savantã ”oraº-

creazã”. Ignorãm alte
”erori” cu speranþa cã nu se
vor repeta. Totuºi, cadre didactice din PNL au distribuit
cu relaxare, pe facebook,
acest mesaj-protest cu probleme de gramaticã. Hm,
nu-i de bine!

Sã nu zici hop...
Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea,
Adrian Buºu, are o temere:
”La Complexul muzeistic
de la Nicolae Bãlcescu s-a
aprobat un proiect european
de 4,3 milioane de euro ºi
acolo stau cu inima micã sã
vãd ce firmã va câºtiga, pentru cã va fi o lucrare extrem
de complexã. Însã va fi un
pionierat, deoarece lucrarea
de la Nicolae Bãlcescu ne va
permite ca la Mãldãreºti, la
Culele Duca ºi la Casa memorialã I.G. Duca sã avem
oarecare experienþã în lucrul
cu constructorii. Sper sã iasã
un lucru bun”, zice Buºu.

C

otidianul ”Viaþa Vâlcii”
a anunþat marþi, 6 ianuarie, cã primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, a promis, într-o declaraþie în exclusivitate, micºorarea
substanþialã a impozitelor stabilite recent pentru acest an. Primarul Gutãu a participat la începutul acestei sãptãmâni la ºedinþa
Asociaþiei Municipiilor din România, care s-a desfãºurat la Bucureºti, unde a fost prezent ºi ministrul finanþelor publice, Eugen
Teodorovici.

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

“În avanpremierã, cred, Mircea
Gutãu mi-a telefonat ºi m-a rugat
sã-i anunþ pe aceastã cale pe cititorii mei, ºi aceºtia sã-i propage
mai departe o veste foarte tare:
pentru cã Agenþia pentru Dezvoltare de la Bucureºti a promis cã
acoperã cu bani investiþiile de la
Râmnicu Vâlcea intrate pe rol în
dispozitivul acesteia, impozitele
anunþate vor scãdea cu cincizeci
la sutã! Asta da, promisiune, poate sã intre pe pagina întâi a tuturor canalelor media din oraº, pentru cã o serie de firme instraserã

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.

Publicitate

Pensiunea Siva
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deja într-o vrie nebunã, multe dintre ele punându-ºi întrebarea dacã
mai rãmân sau nu în funcþiune!
Asta schimbã cu totul discuþia pe
marginea bugetului, probabil cã
în acest moment când redactãm
ºtirea de faþã, personalul de la Direcþia financiarã a municipiului
prelucreazã datele pentru noua
situaþie, când impozitele ºi taxele vor scãdea cu... cincizeci la
sutã!”, a consemnat jurnalistul
Petre Tãnãsoaica, directorul cotidianului din judeþul Vâlcea.
(M.P.)

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

