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Lipsa locurilor de parcare, mai ales în zona centralã
a Craiovei, a devenit, fãrã îndoialã, cea mai mare
problemã pe care municipalitatea trebuie s-o rezolve.
Parcarea subteranã recent inauguratã a fost un pas
în direcþia cea bunã, dar construirea ei ar trebui sã
fie începutul rezolvãrii acestei probleme, a lipsei
locurilor de parcare, ºi nu finalul eforturilor administraþiei locale la acest capitol.

3
Cel mai
spectaculos
proiect turistic
al Vâlcii a murit
9
în scutece

te
Amãnunna
în pagi

14-15Oltenii dau

Detalii .
în pag

iama la cuibul
lebedelor

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK

nte
Amãnguina
în pa

12

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Publicitate

contact@indiscret.ro

2

OPINII

de deputat Ionuþ Stroe

Bugetul participativ e una
din puþinele veºti bune
pentru Craiova

B

ugetul municipiului
Craiova pe anul 2018
va fi substanþial mai
mic faþã de cel din anul precedent: pentru anul acesta se
estimeazã venituri totale de
421 de milioane de lei, faþã de
600 de milioane în 2017.
Aceasta este consecinþa nefastã a reformei fiscale prost gândite de Guvern.
Aceasta nu este, totuºi, singura problemã a proiectului de
buget prezentat de primãrie.
Lipsa de viziune a edililor a
fãcut ca bugetul sã fie unul de
avarie. Este o regulã clarã în
administraþie: în anii când bugetul este în scãdere, investiþiile bine gândite, investiþiile
productive sunt cheia relansãrii. Însã, în varianta propusã de
primãrie, investiþiile totale sunt
de numai 66 de milioane de lei,
adicã de numai 15% din cheltuielile prevãzute. Spre comparaþie, oraºele cu cea mai
spectaculoasã dezvoltare în
ultimii ani, Clujul ºi Oradea,
au alocat în anii trecuþi pentru
investiþii între 25% ºi 30% din
buget. Mai grav, o parte din investiþiile avute în vedere la
Craiova în anul 2018 nici mãcar nu pot fi considerate cu
adevãrat productive: numai pe
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irigarea prin aspersoare pop-up
vor fi cheltuiþi aproape un milion de lei!
O razã de speranþã existã,
totuºi. Este vorba de bugetul
participativ, cãruia i se alocã
în premierã la Craiova suma
de 900 de mii de euro. E rândul nostru, al cetãþenilor, sã ne
spunem cuvântul ºi sã decidem prioritãþile.
Având în vedere suma propusã ºi condiþiile de eligibilitate, cred cã cea mai bunã investiþie ar fi amenajarea de
spaþii pentru programul afterschool în fiecare ºcoalã din
Craiova. Ca pãrinte, îmi dau
foarte bine seama cât de important este sã avem la dispoziþie spaþii bine dotate ºi îngrijite, unde copiii noºtri sã fie
în siguranþã dupã orele de
curs. Acolo îºi pot face temele într-o atmosferã relaxatã,
pot primi o masã sãnãtoasã ºi
se pot juca alãturi de prieteni,
iar seara, dupã ce terminãm
lucrul ºi îi luãm de la ºcoalã,
ne putem bucura pe deplin de
orele petrecute împreunã.
Acesta este un proiect fezabil, pe care noi ca cetãþeni îl
putem promova ºi care sunt
convins cã va aduce beneficii
fiecãrei familii din Craiova.

Craiovenii vor plãti cu
câte 56 de bani mai
mult pentru ca SRL-ul
municipal de salubritate sã le ridice deºeurile menajere ºi sã le
transporte la depozitul
ecologic de la Mofleni.
Mãsura intrã în dezbaterea consilierilor
locali craioveni la
ºedinþa programatã la
mijlocul lunii februarie, iniþiatorii motivând-o prin creºterea
cheltuielilor la mai
multe capitole din
domeniul de activitate
ori prin apariþia unor
gãuri noi de acoperit.
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Încã o
scumpire
la gunoi

de Nicuºor Fota

P

rincipala cauzã a solicitãrii de majorare a tarifului perceput de SC Salubritate Craiova SRL rezidã în
creºterea cheltuielilor salariale
în acest an, ca efect al majorãrii
salariului minim pe economie,
asta þinând cont de procentul
mare de angajaþi ai Salubritãþii
care beneficiazã de acest gen de
retribuþie. „Prin HG nr.846/
2017 privind stabilirea salariului de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã se prevede ca,
începând cu 1 ianuarie 2018,
salariul minim brut pe þarã, garantat în platã, care nu include
sporuri ºi alte adaosuri, se stabileºte la 1900 lei lunar, unde
se va înregistra o creºtere brutã
de 31,03%. Având în vedere
faptul cã ponderea salariaþilor
care beneficiazã de salariul minim pe economie al SC Salubritate Craiova SRL este de 60%,
conform organigramei, iar la

activitatea de salubrizare stradalã ponderea acestora este de
86,68%, se impune ca tarifele
pentru serviciile prestate sã fie
corelate cu prevederile legislative”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova.

Contribuþiile ºi
prima de vacanþã
umflã tariful
Alte motive bifate în justificarea majorãrii de tarif sunt legate de majorarea salariilor brute ale angajaþilor pentru ca aceºtia sã nu aibã retribuþia netã diminuatã prin mutarea obligaþiilor în sarcina salariaþilor, precum ºi mult pomenitele prime
(vauchere) de vacanþã, care
ajung în 2018 ºi la oamenii Salubritãþii. „Conform HG nr. 940/
2017, pentru modificarea ºi
completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanþã, aprobate
prin HG nr.215/2009, s-a hotãrât în Contractul Colectiv de
muncã 2017-2019, al SC Salubritate Craiova SRL, la art.24,
alin.2, cã fiecare salariat, cu
ocazia plecãrii în concediul de
odihnã, are dreptul la o primã
de vacanþã, acordatã sub formã
de voucher, în cuantum de
1.450 lei. Prin Actul Adiþional
nr. 3/2017, la Contractul Colectiv de muncã 2017-2019, s-a
hotãrât acordarea unui procent
de 20%, adãugat la salariul de
bazã, astfel încât sã fie acoperit
transferul contribuþiilor de la

angajator la angajat. Astfel, raportat la cele de mai sus, prin
toate reglementãrile juridice
menþionate, cheltuielile suplimentare cu munca vie au condus la o creºtere a tarifelor pentru activitãþile de salubrizare,
respectând prevederile ANRSC
nr.109/2007”, se aratã în documentaþia înaintatã consilierilor
locali.
În plus, reprezentanþii SRLului municipal de salubritate ºiau mai calculat un procent de
2,89 la sutã din cheltuielile salariale pe care trebuie sã-l achite pentru cã nu respectã ultimele reglementãri legale privind
angajarea persoanelor cu handicap. Alte 2,25 procente cad în
sarcina angajatorului în lumina
noilor reglementãri fiscale. Salubritatea mai invocã ºi creºterea cheltuielilor cu combustibilii ºi cu apa folositã în activitate, dar ºi o majorare de costuri
ce vine la acþiunea directã a
Consiliului Local Municipal.
Este vorba despre creºterea tarifului de depozitare a gunoiului la Mofleni, în celulele administrate de ECO Sud, aprobatã
de aleºii locali în luna decembrie a anului trecut, când tariful
a crescut de la 17,65 euro/tonã
fãrã TVA, la 19,27 euro/tonã
fãrã TVA. Tariful de salubritate
creºte, potrivit proiectului supus
aprobãrii CLM, de la 6,60 lei
fãrã TVA/persoanã, la 7,07 lei
fãrã TVA (8,41 lei cu TVA). În
cazul persoanelor juridice, tariful propus este de 90,54 lei/
metru cub.
www.indiscret.ro

Lipsa locurilor de
parcare, mai ales în
zona centralã a Craiovei, a devenit, fãrã
îndoialã, cea mai mare
problemã pe care
municipalitatea trebuie s-o rezolve. Parcarea subteranã recent
inauguratã a fost un
pas în direcþia cea
bunã, dar construirea
ei ar trebui sã fie
începutul rezolvãrii
acestei probleme, a
lipsei locurilor de
parcare, ºi nu finalul
eforturilor administraþiei locale la acest
capitol.
de Dan Olteanu

O

rice craiovean, ºi nu numai, care a venit, mãcar o datã, cu autoturismul personal în centrul oraºului a descoperit cã depistarea
unui loc de parcare poate fi o
adevãratã aventurã. Situaþia este
cu de-a dreptul dramaticã în jurul unor obiective de interes,
cum sunt instituþiile financiare
ori unitãþile de învãþãmânt, unde
abia mai poþi merge pe jos din
pricina maºinilor care se luptã
pentru fiecare centimetru pãtrat
de carosabil, trotuar ori spaþiu
verde. Din nefericire, autoturismele înghesuite ºi, de cele mai
multe ori parcate haotic, îngreu-
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Parcãrile,
extremã
urgenþã
neazã extrem de mult traficul,
ba chiar provoacã ambuteiaje.
Acest lucru afecteazã, printre
altele, circulaþia maºinilor de
intervenþii ºi dã constant peste
cap orarul autobuzelor care trebuie sã ºerpuiascã, uneori la
milimetru, pe strãzi din ce în ce
mai înguste.

Greaua moºtenire
îºi aratã colþii
Situaþia actualã poate fi pusã
(ºi) pe seama eliminãrii taxei de
poluare care a dus la o creºtere
absolut ºocantã a numãrului de
autoturisme pe tot cuprinsul þãrii. Însã, fãrã îndoialã, criza lo-

curilor de parcare experimentatã acum de Craiova este doar
efectul indiferenþei ºi al greºelilor din trecut. Vorbim despre
zeci ºi sute de retrocedãri, multe dintre ele cel puþin dubioase,
dispuse de instanþe, prin care
cele mai multe parcãri din oraº
s-au transformat în blocuri,
magazine ori clãdiri de birouri,
niciunele prevãzute cu locuri de
parcare subterane, aºa cum s-ar
fi impus. Dar, mai ales, vorbim
despre lipsa de viziune arãtatã
de fostele administraþii, ale cãror „investiþii“ la acest capitol
s-au rezumat, ani la rând, la câteva cutii de vopsea albã cu care
s-au (re)trasat locurile de par-

care deja existente.

Soluþia parcãrilor
supraterane
Parcarea subteranã de la Teatrul Naþional, o investiþie consistentã cu peste 600 de locuri
disponibile, deºi a fost un pas
mare în direcþia corectã, nu
poate rezolva singurã problema. Este evident cã oraºul are
nevoie de mult mai mult. Din
fericire, soluþii existã. Una dintre ele, propusã de deputatul liberal Nicolae Giugea, ar putea
fi achiziþia de terenuri în zona
centralã pe care sã fie ridicate
parcãri supraterane. „Studiile

3

SPECIAL
fãcute de specialiºtii în urbanism aratã cã cele mai ieftine
sunt parcãrile supraterane. Primãria ar trebui sã identifice terenuri unde se pot construi astfel de parcãri ºi sã investeascã
în ele. Un exemplu este strada
Mihail Kogãlniceanu, unde
maºinile stau claie peste grãmadã. Alãturi este un teren de
vânzare, pe care se poate ridica o parcare suprateranã care
sã rezolve problema“, este de
pãrere Giugea.
Idea parcãrilor supraterane
nu este de departe una nouã, ea
fiind vehiculatã în trecut ºi de
alþi consilierii PNL. Ba chiar,
la un moment dat, s-a vorbit
inclusiv despre achiziþia unor
parcãri inteligente, care au
avantajul cã se pot monta extrem de rapid ºi nici nu ocupã
un spaþiu prea mare. Preþul
însã, estimat la aproximativ
200.000 de euro pentru o parcare inteligentã cu 12 locuri, ar
putea fi o problemã. Dincolo de
costuri, variante ori culoarea
politicã a celor care le propun,
este evident cã municipiul Craiova nu-ºi mai permite sã aºtepte, iar soluþia trebuie sã vinã
înainte ca el sã se blocheze
complet.
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Deputatul Daniela
Oteºanu face previzãri
despre Ordinul de
Protecþie Provizoriu

ACTUALITATE

D

Râmnicu Vâlcea: Au fost
date în folosinþã trei
microbuze pe gaz natural
comprimat

C

Nord-Sud ºi retur, cu staþie ºi la
noul mall Shopping City, iar cel
de-al treilea, pe traseul MorilorBuda.
La ora actualã, parcul transportatorului local ETA are 30 de
maºini, câteva, vechi, din anul
1995. Societatea a demarat un
program pe fonduri europene
prin care sã fie achiziþionate
încã 20 de autobuze.
(M.P)

de risc în baza evaluãrii de la
faþa locului. Dacã riscul pentru
victimã este crescut sau foarte
crescut, poliþistul va emite un
OPP prin care pot fi dispuse urmãtoarele mãsuri pentru agresor: evacuarea din domiciliu cu
interdicþia de a reveni pe toatã
durata valabilitãþii OPP; stabilirea unei distanþe minime de
apropiere de victimã (de domiciliu, de locul de muncã, de

ºcoalã, dupã caz); confiscarea
cheilor, a armelor”, anunþã parlamentarul social-democrat.
Potrivit Danielei Oteºanu,
pentru a intra în vigoare, prevederile trebuie sã treacã de
Parlament, adicã sã fie dezbãtute ºi votate în fiecare dintre
Camere, sã fie aprobate prin
decret de cãtre ºeful statului ºi
publicate în Monitorul Oficial.
(M.P.)

Publicitate

onducerea Primãriei
Râmnicu Vâlcea a
prezentat, marþi, în
Scuarul Mircea cel Bãtrân, cele
trei microbuze Iveco Euro 6,
propulsate de gaz natural comprimat ºi care sunt destinate
transportului public în oraº.
Microbuzele, a cãror valoare
totalã este de 300.000 de euro,
au fost deja date în folosinþã.
Astfel, douã circulã pe ruta

eputatul PSD de Vâlcea, Daniela Oteºanu,
face câteva previzãri
referitoare la noile mãsuri pentru combaterea violenþei în familie, adoptate de Guvern în
ºedinþa din 8 februarie a.c. ”Victimele violenþelor domestice
vor putea obþine un Ordin de
Protecþie Provizoriu direct de la
poliþie. Astfel, poliþistul va intervini rapid în situaþiile de pericol iminent pentru sãnãtate ºi
securitatea victimei violenþei
domestice ºi va putea înlãtura
de îndatã agresorul din domiciliu. Prin actuala reglementare,
poliþistul va avea dreptul ºi obligaþia sã se deplaseze la domiciliul victimei, sã intre în domiciliu, chiar ºi cu forþa, ºi sã emitã
un OPP prin care sã înlãture de
îndatã agresorul, chiar dacã
acesta este titularul contractului
de proprietate. OPP va fi emis
în baza unei fiºe de risc, prin
care poliþistul va stabili gradul
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Deputatul Buican:
5
„Tãieri de salarii
program de guvernare
în ritm de ipocrizie Invizibilul
al „elefanþilor” pãcãtoºi
D
PSD-istã”
POLITICÃ

de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

ntr-o declaraþie politicã,
deputatul PNL de Vâlcea,
Cristian Buican, criticã
„perversitatea” prevederilor
OUG 79/2017 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul Fiscal care
prevede trecerea contribuþiilor
de la angajator la angajat. „Peste
noapte ºi fãrã o minimã dezbatere publicã, împotriva tuturor
avertizãrilor venite din partea
specialiºtilor în fiscalitate ºi fãrã
a þine cont de atenþionãrile din
partea companiilor private sau
a sindicatelor, reprezentanþii
PSD-ALDE au adoptat trecerea
contribuþiilor de la angajator la
angajat, cea mai „anti-naþionalã”, „fascistã”, „absurdã”, „ridicolã” prevedere fiscalã adoptatã în ultimii 10 ani în România.
Menþionez cã toate aceste descrieri privitoare la aceastã mãsurã fiscalã sunt fãcute de actuala conducere a celor douã
partide ce guverneazã România:
PSD ºi ALDE”, opineazã Buican. Acesta reaminteºte câteva
dintre declaraþiile lui Liviu

2017 ºi a Legii nr. 227/2015.
„Din pãcate, nici în mediul bugetar lucrurile nu stau foarte
bine. De la asigurãri repetate
venite din partea guvernamentalã precum «niciun venit nu va
scãdea», pânã la «3% dintre
bugetari vor înregistra o tãiere a venitului lunar» ºi de la
«creºterea tuturor salariilor
bugetarilor cu 25%», pânã la
majorãri de 3 lei a majoritãþii
salariilor, toate scenariile acestea demne de Kafka sunt astãzi
realitate din cauza tuturor celor 3 Guverne PSD-ALDE din
ultimul an. Stimaþi colegi din
arcul guvernamental, fac ºi pe
aceastã cale un apel la dumneavoastrã de a respinge în Parlament OUG 79/2017 pentru
modificarea ºi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cât mai urgent posibil, ºi vã solicit sã fiþi solidari cu propriile declaraþii din
2016 când aþi considerat mãsura trecerii contribuþiilor de la
angajator la angajat ca fiind
anti-naþionalã”.

asupra fiecãrui român care are
o afacere sau care este salariat
într-o companie. Toate promisiunile fãcute de PSD-ALDE
nu aveau în plan reuºita, ci
menþinerea oamenilor într-o
stare de dependenþã, de disperare. Asta pânã când, poporul
va rãbufni atât de tare încât
majoritatea aflatã la conducere, va pleca din nou pe uºa din
dos cu notiþele în mânã pentru
discursul de adio. Despre Justiþie nu mai spunem. Încã se
mai crede cã manifestanþii paºnici vin sã-ºi manifeste nemulþumirea în stradã înrobiþi de organizaþii oculte, când, de fapt,
oamenii o fac din convingere,
în spiritul dreptãþii ºi, probabil, ca PSD sã nu se simtã „singur” în aceastã þarã prost guvernatã, dar atât de bine locuitã. Deranjant deci, pentru un
partid de stânga încurcat de cei
care efectiv nu se pot obiºnui
cu logica mafiotã, care prevede cã justiþia este la degetul
mic al celor care încalcã codul
penal. PSD are ca scop în acest
mandat desfiinþarea singurei
instituþii care i-a dãrâmat mitul de partid cuminte ºi onest.
A rãmas mare doar numeric.
Pentru asta, fiecare zi la cârma þãrii este pentru social democraþi o nouã ocazie ca sã
sape groapa DNA, o entitate
care nu va permite ca legea sã
fie fãcutã de corupþi ºi hoþi.
Dar, e luptã grea! Citeam deunãzi o glumã dramatic de sincerã în care un cetãþean sunã
la numãrul de urgenþã ºi se
plânge cã suntem prizonierii
unor infractori. Întrebat unde
este ºi cu câte persoane, el rãspunde ceea ce stã pe buzele tuturor: În România, aproximativ 20 de milioane...
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Dragnea referitoare la aceastã
mãsurã de trecere a contribuþiilor de la angajator la angajat,
fãcute în toamna anului 2016:
“Este o bazaconie”; “Investitorii, ºi români ºi strãini, deja
fac un pas înapoi” etc.
„Vã reamintesc, dragi colegi
deputaþi de la PSD ºi ALDE, cã
în toamna anului 2016, atunci
când un secretar de stat de la
Ministerul Finanþelor Publice a
adus în atenþia publicã acest tip
de mãsurã de trecere a contribuþiilor de la angajator la angajat, în frunte cu Liviu Dragnea,
majoritatea reprezentanþilor
PSD ºi ALDE au criticat în termeni foarte duri aceastã intenþie. ªi atunci era doar o intenþie! Acum, aceastã «bazaconie
fascistã», cum era denumitã de
reprezentanþii PSD, este în vigoare ºi produce efecte”, a
subliniat parlamentarul liberal.
Cristian Buican a criticat ºi
situaþia generatã de actuala
coaliþie de guvernare în sistemul bugetar ºi a cerut respingerea în Parlament a OUG 79/

upã un an de guvernare, programul de
aparentã dezvoltare,
ambalat dupã principiul “spune-le oamenilor ce vor sã
audã”, s-a dovedit a fi o fiþuicã scrisã pe genunchi, copleºitoare la partea teoreticã, nulã
în practicã. Cu 724 de mãsuri
asumate ºi doar 33 îndeplinite, marii “elefanþi” din PSDALDE au fãcut doar niºte treburi mici. S-au rãsfirat precum
iarba ºi au împrãºtiat în rate
niºte iluzii, menite sã conducã românii pe piste greºite.
Scopul PSD nu este sã guverneze, ci sã ducã de nas. Obiectivul sãu nu este sã aibã rezultate, ci sã aibã continuitate
în forma supremã. Pânã la
sfârºitul acestui mandat, prin
rotaþie, tot PSD –ul se va perinda în Cabinet, iar asta nu se
numeºte performanþã, ci calificare profesionalã în regim de
urgenþã. Dincolo de frazele de
serviciu ale purtãtorilor de
fantezii se vede realitatea dureroasã pe care o percep cetãþenii, articulaþi cu salarii tãiate, nu mãrite, cu o sãnãtate
care încã þipã pe masa de operaþie, cu o educaþie gânditã de
politicieni care nu gândesc decât la comenzi de partid ºi cu
o infrastructurã invizibilã ºi
ea, ºi totuºi extraordinar de
scumpã. Pe parcursul unui an
s-a reformat guvernul de douã
ori, s-au „rebotezat” trupe de
miniºtri recrutaþi în funcþie de
empatizarea cu Dragnea ºi s-a
„restructurat” programul de
guvernare, acum ºi în varianta cu mai multe minciuni în
scris. Pe parcursul unui singur
an, Codul Fiscal a fost modificat de 216 ori, ceea ce înseamnã o agresiune constantã
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Dor de Grigore Vieru
“Dacã visul unora a fost sã
ajungã în Cosmos, eu viaþa întreagã am visat sã trec Prutul”.
Se întâmpla în 1974. Zaharia
Stancu, preºedintele Uniunii
Scriitorilor din România, îl invitã pe Grigore Vieru sã viziteze România. Poetul cutreierã Transilvania ºi Moldova, iar
la întoarcere face aceastã declaraþie ca un legãmânt de credinþã pentru ce înseamnã România din sufletul sãu. Se va
gãsi în prima linie a Miºcãrii
de Eliberare Naþionalã din
Basarabia, va fi printre iniþiatorii Marii Adunãri Naþionale
din 27 august 1989, în care se
voteazã limba românã ca limbã oficialã ºi trecerea la grafia
latinã. Dar aceasta e partea frumoasã a lucrurilor. Încã în
1968, odatã cu apariþia volumului “Numele tãu” (care devine obiect de studiu în universitãþi) ºi pentru prima oarã în
lirica basarabeanã postbelicã,
apar poeme de Grigore Vieru
închinate lui Mihai Eminescu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga,
Constantin Brâncuºi, Nicolae
Labiº, Marin Sorescu º.a., ceea
ce ridicã gradul de alertã al
cenzurii. Fiecare din aceste
nume ale literaturii ºi culturii
române era mai penetrant decât glonþul. Închipuiþi-vã doar
cã, în 1970, un întreg volum
de versuri i-a fost retras din librãrii din cauza poeziei “Curcubeul”. Curcubeu, curcubeu,
dar, ce “lucrãturã” cosmicã,
seamãnã leit cu tricolorul românesc! În astfel de vremuri,
ocupate cu orice, mai puþin cu
punþi de flori peste Prut, nu-

mai titlurile unor poezii de Grigore Vieru bagã oficialitãþile în
trepidaþii: “13 strofe despre
mankurþi”, “Basarabia cu jale”,
“Din frigul siberian”, “Dorul
de ªtefan cel Mare”, “Cântec
scrisului nostru”, “Inscripþie pe
stâlpul porþii”, “Reaprindeþi
candela”, “Ridicã-te!” etc. S-a
nãscut la 14 februarie 1935, în
satul Pererâta, fostul judeþ Hotin, dar, prin reprezentativitatea operei ºi apartenenþa la origini, Grigore Vieru, dacã nu sar fi nãscut, trebuia inventat pe
fiecare palmã de pãmânt a
acestei þãri. Viaþa întreagã a
visat sã treacã Prutul ºi l-a trecut. În 1990 a fost ales Membru de Onoare al Academiei
Române, în 1992 Academia
Românã îl propune la Nobelul
pentru Pace, în 1995, la împlinirea vârstei de 60 de ani, este
decorat cu Ordinul Republicii,
pentru ca în 2000 sã i se acorde Medalia Guvernamentalã a
României “Eminescu – 150 de
ani de la naºtere”. Spre lauda
locului, s-a simþit în Oltenia, în
Craiova, ca la el acasã. Prin
2002-2003, slãtinenii l-au invitat în juriu la Festivalul de
poezie “Ion Minulescu”. I-am
fost apoi aproape ca jurnalist
la Palatul Culturii din Chiºinãu
sau în cadrul pitoresc al Mãnãstirii Cãpriana. Era bolnav
de literatura românã! În crucea
nopþii de 15/16 ianuarie 2009,
a suferit un grav accident de
circulaþie, pe când se întorcea
de la o ceremonie de omagiere
a lui Eminescu. Îºi alesese ca
epitaf “Sunt iarbã. Mai simplu
nu pot”.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
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Râmnicu
Râmnicu Vâlcea:
Vâlcea: Noile
Noile niveluri
niveluri
ale
ale taxelor
taxelor ºiºi impozitelor
impozitelor locale
locale
propuse
propuse spre
spre aprobare
aprobare în
în ºedinþa
ºedinþa CL
CL
din 15
din
15 februarie
februarie 2018
2018
“Joi, 15 februarie, Consiliul Municipal este chemat sã aprobe propunerea
Executivului de reducere a impozitelor ºi taxelor locale aprobate pentru
anul 2018 prin HCL nr. 495/2018. Pentru o mai bunã înþelegere a acestei
mãsuri, în cele ce urmeazã se face o sintezã a valorii finale a impozitelor
pentru unele exemple de clãdiri (apartamente ºi case) ºi terenuri, mai
frecvent întâlnite la nivelul municipiului, luându-se în calcul inclusiv
trecerile de la o zonã de impozitare la alta stabilite prin HCL nr. 494/
2018”, anunþã Primãria Râmnicu Vâlcea:

INFLUENÞE DIN MODIFICAREA COTELOR DE CALCUL
PENTRU IMPOZITUL PE CLÃDIRI
1. Apartament cu douã camere în ZONA A în suprafaþã de 56 mp - str. Nicolae Iorga
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã 0,1 % = 162 lei
cotã 0,13% = 211 lei
cotã 0,12% = 195lei
creºtere faþã de 2017 cu 30%
creºtere faþã de 2017 cu 20%
2. Apartament cu douã camere trecut din ZONA B în ZONA A în suprafaþã de 54 mp b-dul Dem Rãdulescu
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã 0,1 % = 166 lei (B)
cotã 0,13% = 226 lei (A)
cotã 0,12% = 209 lei
creºtere faþã de 2017 cu 36%
creºtere faþã de 2017 cu 25%
3. Apartament cu trei camere în ZONA A în suprafaþã de 69 mp - b-dul Tineretului
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã 0,1 % = 200 lei
cotã 0,13% = 260 lei (A)
cotã 0,12% = 240 lei
creºtere faþã de 2017 cu 30%
creºtere faþã de 2017 cu 20%
4. Apartament cu trei camere trecut din ZONA B în ZONA A în suprafaþã de 67,82 mp b-dul Dem Rãdulescu
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã 0,1 % = 209 lei (B)
cotã 0,13% = 284 lei (A)
cotã 0,12% = 262 lei
creºtere faþã de 2017 cu 36%
creºtere faþã de 2017 cu 25%
5. Casã trecutã din ZONA B în ZONA A în suprafaþã de 175 mp - str. Patriarh Iustinian Marina
2017
cotã 0,1 % = 294 lei (B)

2018 aprobat
cotã 0,13% = 400 lei (A)
creºtere faþã de 2017 cu 36%

2018 propunere modificare
cotã 0,12% = 370 lei
creºtere faþã de 2017 cu 25%

6. Casã trecutã din ZONA C în ZONA B în suprafaþã de 164 mp - str. Cãzãneºti
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã 0,1 % = 304 lei (C)
cotã 0,13% = 412 lei (B)
cotã 0,12% = 381 lei
creºtere faþã de 2017 cu 36%
creºtere faþã de 2017 cu 25%
7. Construcþie aflatã în proprietatea unei persoane fizice - NEREZIDENÞIALÃ (folositã ca spaþiu
pentru activitate economicã) - cu valoare stabilitã în urma unui Raport de evaluare
exp. valoare = 100.000 lei
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã de 0,3% = 300 lei
cotã de 1,3%= 1.300 lei
cotã de 0,5% = 500 lei
creºtere faþã de 2017 cu 333%
creºtere faþã de 2017 cu 66%
8. Pentru o construcþie aflatã în proprietatea unei persoane fizice pentru care NU s-a întocmit un
Raport de Evaluare în ultimii 5 ani, cota de impozitare este de 2% aplicatã valorii de impozitare. Cota
de 2% a fost aplicatã ºi în 2017.
9. Pentru o construcþie aflatã în proprietatea unei persoane JURIDICE care are destinaþie rezidenþialã cu o valoare de inventar de 100.000 lei
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã de 0,2% = 200 lei
cotã de 0,3% = 300 lei
cotã de 0,2% = 200 lei
creºtere faþã de 2017 cu 50%
creºtere faþã de 2017 cu 0%
10. Pentru o construcþie aflatã în proprietatea unei persoane JURIDICE care are destinaþie NEREZIDENÞIALÃ cu o valoare de inventar de 100.000 lei
2017
2018 aprobat
2018 propunere modificare
cotã de 1,15% = 1.150 lei
cotã de 1,5% = 1.500 lei
cotã de 1,25% = 1.250 lei
creºtere faþã de 2017 cu 30%
creºtere faþã de 2017 cu 8%
11. Pentru o construcþie aflatã în proprietatea unei persoane juridice pentru care NU s-a întocmit un
Raport de Evaluare în ultimii 3 ani, cota de impozitare este de 7,5% aplicatã valorii de impozitare.
Cota de 7,5% a fost aplicatã ºi în 2017.
www.indiscret.ro
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INFLUENÞE DIN MODIFICAREA ZONEI ªI A TARIFULUI PE HECTAR
PENTRU IMPOZITUL PE TEREN
1. S-a scos supraimpozitarea a 400 mp altã categorie de folosinþã ca teren cu construcþii
2. Teren curþi construcþii trecut din ZONA B în ZONA A
2017
2018 aprobat
1000 mp x 5.269 lei/ha =527 lei
1000 mp x 10.500 lei/ha=1050 lei
creºtere faþã de 2017 cu 99%

2018 propunere modificare
1000 mp x 7.553 lei/ha = 755 lei
creºtere faþã de 2017 cu 43%

3. Teren curþi construcþii trecut din ZONA C în ZONA B
2017
2018 aprobat
1000 mp x3.335 lei/ha =334 lei
1000 mp x 7.400 lei/ha=740 lei
creºtere faþã de 2017 cu 121%

2018 propunere modificare
1000 mp x 5.269 lei/ha = 527 lei
creºtere faþã de 2017 cu 57%

4. Teren curþi construcþii fãrã modificare de zonã - ZONA A
2017
2018 aprobat
1000 mp x7.553 lei/ha =755 lei
1000 mp x 10.500 lei/ha=1050 lei
creºtere faþã de 2017 cu 39%

2018 propunere modificare
1000 mp x 7.553 lei/ha = 755 lei
creºtere faþã de 2017 cu 0%

5. Teren curþi construcþii fãrã modificare de zonã - ZONA B
2017
1000 mp x5.269 lei/ha =527 lei

2018 aprobat
1000 mp x 7.400 lei/ha=740 lei
creºtere faþã de 2017 cu 19%

2018 propunere modificare
1000 mp x 5.269 lei/ha = 527 lei
creºtere faþã de 2017 cu 0%

Lucrãri derulate de SC APAVIL SA
în municipiul Râmnicu Vâlcea
în perioada 5 - 9 februarie 2018
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în perioada 5 - 9 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: ªtirbei Vodã - Bl U2, Staþie Pompare Stãncioiului.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: Gib Mihãescu - Bl S5, Sc
A, ªtirbei Vodã - Bl U2, Stolniceninr. 161.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zona Arinilor, bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- continuã lucrãrile pentru
executarea Staþiei de Pompare
Apã Potabilã pe strada Intrarea
Stãncioiului;
- a fost ridicat la cotã un cãmin de canalizare pe str. Cãtãneºtilor;
- s-a turnat mixturã asfalticã
pe str. ªtirbei Vodã nr.157, str.
Lucian Blaga - bl. A9 ºi Bd. Tineretului - bl. A11/3;
- a fost înlocuit tronsonul de
canalizare menajerã pe Bd. Pandurilor - Bl. A7;
- s-au montat ramã ºi capac
carosabil pe str. Luceafãrului Bl. A16;
- s-a înlocuit o vanã pe strada
www.indiscret.ro

General Magheru intersecþie cu
Bd. Tudor Vladimirescu;
- a fost curãþatã ºi înlocuitã
bucºã vanã stãvilar pe strada
Goranu – Târg;
- 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 strãzile: Doru
Popian, Nicolae Labiº, Decebal,
Republicii, Nicolae Titulescu,
Calea lui Traian, Carol I, Dr.
Hacman, Matei Basarab, Mihai
Viteazu, Grigore Procopiu, Nicolae Iorga, Pandurilor, Remus
Bellu, Ostroveni, I.L. Caragiale, 1 Mai, Alexandru Sahia,
Mircea Eliade, Antim Ivireanu,
George Enescu.
S-a intervenit pentru desfun-

darea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele adrese: str. Dacia - bl. A14, sc. A ºi
la Pasajul Dacia, str. Patriarh
Iustinian Marina nr. 70A, str.
Mihai Eminescu – Bl. 13, sc. D,
str. Matei Basarab – Bl. 118, Bd.
Tineretului – Bl. S2, sc. A ºi B,
str. Lucian Blaga – bl. A9, str.
Alexandru Sahia – nr. 3, str.
Cerna – PT 25, str. Luceafãrului – Bl. A3, sc. A ºi B, str. Henri
Coandã – Bl. S1, sc. B, Bd. Pandurilor – Bl. B11, Bl. A7, Bl.
A8/1, Aleea Stejarului – Bl. C0,
sc. B, str. I.C. Brãtianu – Bl.
A64, Aleea Panseluþelor – bl.
C23 ºi bl. C32.
25 DE APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în aceastã perioadã au fost montate 25 de apometre, dintre care
21 verificate ºi înlocuite ºi 4
montaje apometre noi. Au fost
realizate 11 lucrãri de intervenþie la contoarele de apã rece,
montate în reþea. De asemenea,
au fost întocmite 8 avize de
amplasament.

POLITICÃ

Senat
or
ul PNL R
omulus Bulacu,
Senator
orul
Romulus
declar
aţie politică:
declaraţie

“Statistica
guvernãrii
anunþã un an
dezastruos”
S

enatorul PNL de Vâlcea, Romulus Bulacu,
criticã într-o declaraþie
politicã guvernarea PSD –
ALDE, pe care o considerã dezastruoasã: „1 an ºi o lunã de
guvernare. 2 guverne date jos
de propriile partide, 3 premieri
- 3 programe de guvernare diferite, colaps economic, ordonanþe retrase, haos în justiþie,
cetãþenii în stradã. Din 724 de
mãsuri asumate în programul
de Guvernare, PSD a reuºit
contraperformanþa de a realiza doar 33 de mãsuri (5%), de
a îndeplini parþial doar 96 de
mãsuri (13%), iar restul de 595
(82%) sunt neîndeplinite. Din
pãcate pentru þara noastrã, întrun singur an, guvernarea PSD
– ALDE a bãtut record dupã
record, reuºind sã distrugã toate perspectivele pozitive ºi sã
transforme administrarea þãrii
dintr-un automobil al cãrui
motor pornea la prima cheie
într-un «trabant» fãrã viteze de
dezvoltare, condus fãrã direcþie, haotic, când din laboratoarele situate în Kiseleff, când de
la Palatul Victoria. Atât în plan
extern cât ºi în interiorul þãrii,
încrederea cã România se îndreaptã într-o direcþie corectã
este la cote minime. Conform
celor mai recente sondaje,
aproape 80% dintre români
cred cã România se îndreaptã
într-o direcþie greºitã. Rata sãrãciei continuã sã fie ridicatã.
Una din patru persoane, adicã
peste 5 milioane de români,
sunt sub pragul sãrãciei. Statisticile mai aratã cã 1 din 9
români pãrãseºte þara.

Coaliþia PSD – ALDE a câºtigat alegerile din 2016 cu un
program de guvernare care
promitea românilor un nivel
de trai mai bun prin majorarea salariilor ºi pensiilor ºi, în
acelaºi timp, o reducere semnificativã a taxelor ºi impozitelor. Dupã un an de guvernare PSD – ALDE, cei care au
îndrãznit sã creadã în promisiunile lor electorale au constatat cã cele mai multe dintre
acestea s-au dovedit a fi minciuni. Ba mai mult, chiar au
fost adoptate mãsuri contrare
programului de guvernare
anunþat. Preþul alimentelor
este în continuã creºtere, cursul valutar urcã vertiginos, la
fel ca preþul utilitãþilor, combustibilului, creditelor ºi inflaþia. Programul iniþial al PSD a
devenit o fraudã, poate cea mai
mare fraudã electoralã din istoria postdecembristã.
Guvernul Dãncila anunþã un
dezastru pentru România, fiind unul rezultat din negocierea ca la tarabã dintre baroni.
Prim-secretarii de partid ºi-au
împins în executiv reprezentanþii ºi fiecare va avea de
acum tributul sãu. Anul marelui centenar ne surprinde mai
dezbinaþi ca niciodatã. O sutã
de ani de existenþã ai statului
român, cu lecþii de politicã,
diplomaþie ºi decizii istorice,
la care, din pãcate, PSD a rãmas repetent. Rãmâne de vãzut care este preþul pe care îl
vom plãti cu toþii ºi dimensiunea consecinþelor cauzate de
amatorismul guvernãrii PSDALDE“.
14 - 20 februarie 2018
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POLITICÃ

E

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

LDE ºi-a stabilit ca obiectiv central încã de
la înfiinþarea sa integrarea cât mai rapidã a României în OCDE, clubul þãrilor
dezvoltate. Dupã intrarea în
NATO ºi UE este cel mai important obiectiv de þarã. O
ºansã care trebuie valorificatã
cât mai repede.
Care sunt beneficiile intrãrii
þãrii noastre în aceastã organizaþie de cooperare ºi dezvoltare?
Din momentul aderãrii la
OCDE, România va avea un
profil internaþional mai atractiv. Ratingul de þarã va fi din
start îmbunãtãþit, ceea ce va
însemna costuri de finanþare
mult mai mici pentru România.
Aderarea ar însemna de asemenea atragerea ºi multiplicarea unor noi surse de finanþare, un element important fiind
faptul cã, de exemplu, fondurile de pensii din statele OCDE
pot investi doar în alte state
membre.
Un alt avantaj pentru România ar fi creºterea nivelului de
competitivitate, o mai eficientã promovare a politicilor antreprenoriale ºi sprijinirea mai
consistentã a IMM-urilor. România ar avea contracte economice directe cu statele
OCDE, ceea ce ar duce la creºterea semnificativã a exporturilor.
Deloc de neglijat este faptul
cã prin prezenþa sa în OCDE,

voltare a turismului. ”Avem suficiente monumente de importanþã istoricã ºi religioasa ºi suficiente frumuseþi naturale pentru a creºte semnificativ numãrul de turiºti strãini care viziteazã anual þara noastrã”, spune
Neaþã. Acesta se angajeazã sã
sprijine ºi în viitor proiectele
pentru judeþul Vâlcea: ”Împreunã cu preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, ºi cu colegii mei
parlamentari, vom susþine proiecte pentru a atrage cât mai
multe fonduri necesare dezvoltãrii judeþului Vâlcea. Activitatea mea parlamentarã va fi una
în slujba cetãþenilor ºi în interesul acestora!”
(M.P.)

România ar avea acces la dezbaterile aplicate din cadrul organizaþiei (la OCDE se face
analiza ºi prognoza economicã la nivel global). Am putea
astfel sã ne formulãm mai eficient politicile industriale în
convergenþã cu tendinþele pe
plan mondial ºi sã nu mai facem proiecþii de dezvoltare
haotice.
Nu în ultimul rând am fi
constrânºi în sens pozitiv sã
urmãrim cu mai multã rigoare
atingerea þintelor privind calitatea vieþii cetãþenilor noºtri
(de la locuire ºi pânã la speranþa de viaþã).
Miza de a fi egalii, în aceastã organizaþie, ai unor þãri dezvoltate este aºadar foarte mare.
Þãrile membre ale OCDE totalizeazã peste 70% din producþia ºi comerþul globale ºi
90% din nivelul mondial al
investiþiilor strãine directe.
Prin urmare, ºi eforturile
noastre ar trebui sã fie pe mãsurã.
Avem atuuri pentru ca la
Adunarea OCDE viitoare sã
ne atingem acest obiectiv. Poziþia geopoliticã, creºterea
economicã, dar ºi demersurile
de pânã acum în care am ”acumulat puncte” sunt trei dintre
ele.
Rãmâne sã accelerãm aceste demersuri pentru a ne atinge acest obiectiv strategic. Sã
sperãm cã vom reuºi în acest
an.

Publicitate

ugen Neaþã, deputat PSD
de Vâlcea, a declarat cã
la cea mai recentã ºedinþã a grupurilor parlamentare
reunite aleºii PSD au discutat
despre continuarea mãsurilor
din programul de guvernare ºi
despre ce ºi-a propus Guvernul
în perioada urmãtoare. Parlamentarul social-democat a fãcut
câteva consideraþii relativ la
aceste discuþii: ”Un pilon principal al modelului de dezvoltare îl reprezintã creºterea potenþialului economiei. Numai astfel vom putea îndeplini regulile fiscale la care ne-am angajat
ºi stimularea creãrii de locuri de
muncã. România trebuie sã investeascã masiv in infrastructurã ºi în fabrici noi. Nu mai putem doar sã vindem ce produc
alþii. Statul poate juca un rol important prin Fondul Suveran de
Dezvoltare ºi Investiii, prin
schemele de ajutor propuse ºi
prin investiþii în toate domeniile”. Acesta este de pãrere cã
România are ºansa de a crea mai
multe locuri de muncã ºi de a
aduce mai multe resurse la bugetul de stat, prin promovarea
unei strategii integrate de dez-

Deputatul
Eugen Neaþã:
”Nu mai putem
doar sã vindem O ºansã pentru România
ce produc alþii” A

14 - 20 februarie 2018
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Cel mai spectaculos
Poves
iasco pe bani
esttea unui ffiasco

DEZVÃLUIRI

proiect turistic al Vâlcii
a murit în scutece

Singurul parc de
aventuri destinat
sezonului de varã în
judeþul Vâlcea a sucombat în scutece. Nu
înainte însã de a
înghiþi câteva miliarde
de lei, bani publici.
Proiectul Adventure
Park urma sã fie
construit la VoineasaObârºia Lotrului,
lângã pârtia de schi, ºi
sã contribuie în mod
considerabil la dezvoltarea infrastructurii
turistice a judeþului
Vâlcea.
de Marielena Popa

T

iroliene, piste pentru
kart-uri ºi trotinete, covoare rulante cu sistem
tubing, pârtie de schi de varã.
Acestea sunt numai câteva dintre atracþiile Adventure Park,
ilustrate în imagini deosebit de
atractive ale firmei Primavera
Design din Deva, care a fãcut
studiul de fezabilitate. Povestea
acestui fiasco pe bani începe în
urmã cu nouã ani. Aºadar, în
anul 2009, Consiliul Judeþean
Vâlcea, Consiliul Local Vaideeni ºi Consiliul Local Voineasa
se asociau pentru a demara douã
proiecte europene ce urmau sã
dezvolte infrastructura turisticã
de iarnã ºi de varã a zonei de
nord a judeþului: Domeniul
schiabil Transalpina Ski Resort
ºi Adventure Park. Aceastã asociere s-a fãcut pe baza terenurilor pe care atât Voineasa cât ºi
Vaideeniul le au în zonã. Primãria Voineasa a recunoscut ºi a
semnat dreptul de proprietate al
Vaideeniului pe aceste terenuri
(299,4 hectare), pentru care, de
altfel, Vaideeniul plãteºte impozite cãtre UAT Voineasa ºi pentru care deþine documente de
proprietate, confirmate ulterior
atât prin carte funciarã, cât ºi
prin ordin prefectural. În cele
din urmã, proiectul european
Transalpina Ski Resort a fost
schimbat în proiect cu finanþawww.indiscret.ro

re de la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului, iar
Adventure Park urma sã parcurgã traseul finanþãrii europene.

Bani aruncaþi
În 16.11.2012, Consiliul Judeþean Vâlcea, al treilea partener în acest proiect, aprobã indicatorii tehnico-economici ºi
studiul de fezabilitate pentru
Adventure Park, ce urma sã fie
finanþat prin POR 2007-2013.
Valoarea investiþiei era de
21.730.934,78 lei, iar cele douã
primãrii asociate ar fi trebuit sã

contribuie fiecare cu 5.155.978,
79 lei, reprezentând câte 25%
din cheltuielile eligibile.
Surprizã, însã. La câteva luni
dupã aceastã a doua asociere,
Primãria Voineasa contestã în
instanþã dreptul de proprietate
al Primãriei Vaideeni asupra
golurilor alpine din Bora-PuruPetrimanu, pe care urma sã se
deruleze proiectul. Motivul?
Aceste terenuri se aflã pe raza
comunei Voineasa, deci, aparþin Primãriei Voineasa. Începe
sarabanda proceselor, se pierde
finanþarea. Dar proiectul înghi-

þise deja mulþi bani. Dãm doar
un exemplu: Primãria Voineasa
plãtise firmei Primavera Design
circa 3,5 miliarde lei vechi pentru studiul de fezabilitate.

Primarul din
Vaideeni: ”Blocãm,
pentru niºte orgolii,
dezvoltarea
frumosului
nostru judeþ”
La ora actualã, procesul a fost
retrimis spre rejudecare la Ju-

decãtoria Piteºti de cãtre Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. ªi,
deocamdatã, nu a fost fixat un
termen.
”Ne judecãm de cinci ani pe
o speþã foarte clarã. Deþinem
acele terenuri netulburaþi de nimeni, din 1945, de la Reforma
Agrarã. Atunci ne-au fost daþi
acei munþi, nici mãcar nu erau
în judeþul Vâlcea, nici gând sã
fie acolo proprietarã comuna
Voineasa. Era Cernãdia, judeþul
Gorj. Toate comunele din Sibiu
care aveau proprietãþi la vremea
respectivã sunt ºi acum proprietare incontestabile la Voineasa.
La fel, cei din Gorj. În 2016, am
obþinut o hotãrâre definitivã ºi
irevocabilã cã suntem proprietari pe Golul alpin Bora. Pe lângã faptul cã avem carte funciarã, cadastru, avem ºi semnãturile celor din Voineasa cã suntem proprietari. Au recunoscut
acest drept de proprietate cu
ocazia parteneriatelor fãcute
pentru proiectele Ski Resort,
pentru Advencer Park, în 2009,
2010, 2013. Deci, ne certificã
UAT Voineasa cã suntem proprietari, iar acum, din cauza
unor ambiþii, s-a blocat tot ceea
ce trebuia sã fie frumos acolo.
Din pãcate, probleme sunt ºi cu
instanþele de judecatã, care nu
înþeleg speþa. Probabil cã nu ºtiu
ce înseamnã Reforma Agrarã
din anul 1945. Judecãtorii se
pricep sã facã diferenþa între
dreptul de proprietate ºi proprietatea de pe raza administrativteritorialã.
Blocãm, pentru niºte orgolii,
dezvoltarea frumosului nostru
judeþ care ar putea exploda din
punct de vedere turistic”, spune primarul comunei Vaideeni,
Daniel Bãluþã.

În condiþii de litigiu,
proiectul nu are
nicio ºansã
În încercarea de a mai salva
ceva din spectaculosul Adventure Park, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a organizat,
la un moment dat, o întâlnire
între cele douã primãrii. În van,
deocamdatã. Specialiºtii CJ
afirmã cã în condiþii de litigiu,
proiectul Adventure Park nu
are nicio ºansã. ªi cã este perimat, din punct de vedere al documentaþiei, valabilã pe o perioadã de doi ani. Aºadar, în
eventualitatea fericitã în care
va fi reluat, alþi bani, altã „distracþie”!
14 - 20 februarie 2018
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voluþia leului din perioada analizatã a fost
una agitatã în ton cu
ceea ce se petrecea pe marile
burse ale lumii, care au cunoscut corecþii importante ale preþurilor ºi indicilor.
Cursul euro a început perioada pe depreciere la 4,6423 lei,
dupã ce în ºedinþa precedentã
coborâse la 4,6347, minim al
ultimelor patru sãptãmâni.
Creºterea aversiunii faþã de
risc, provocatã de cãderea burselor, s-a fãcut resimþitã pe piaþa localã astfel cã media a urcat pânã la 4,6561 lei, iar cotaþiile au atins un maxim de
4,662 lei. Reamintim cã în data
de 23 ianuarie a fost atins un
maxim istoric de 4,6679 lei.
Trecerea pe verde a acþiunilor a redus presiunea pe monedele de la marginea zonei euro,
iar cursul a scãzut la sfârºitul
intervalului pânã la 4,6534 lei,
tranzacþiile realizându-se între
4,652 ºi 4,659 lei.
La deprecierea leului contribuie majorarea rapidã a preþurilor, stimulate de creºterea
consumului, dar ºi adâncirea
deficitelor de cont ºi comercial. „Deficitul comercial s-a
accentuat acolo unde am crede cã România are potenþial:
produsele agroalimentare”,
observa guvernatorul Mugur
Isãrescu la conferinþa de presã
care a urmat ºedinþei de politicã monetarã a BNR.
Dl Isãrescu atrãgea atenþia
asupra faptului potrivit cãruia
„creºterile salariale din sectorul
bugetar sunt masive”, avertizând cã motorul creºterii economice a rãmas consumul, ceea
ce afecteazã echilibrul extern al
economiei, în timp ce investiþiile publice scad constant.
La începutul perioadei, CA
al BNR a decis majorarea dobânzii sale de politicã monetarã de la 2 la 2,25% pe an.
Precedenta decizie a fost luatã
în ianuarie, dupã mai bine de
doi ani ºi jumãtate în care dobânda-cheie a stagnat la mini-

Euro se
pregãteºte
pentru noi
maxime
istorice
mul istoric de 1,75%.
Majorarea s-a reflectat ºi în
evoluþia indicilor ROBOR.
Astfel, indicele la trei luni, utilizat, în principal, la calcularea dobânzilor la creditele de
nevoi personale, a urcat la
2,06%, cel mai mare nivel din
ultima lunã ºi jumãtate, iar cel
la ºase luni, utilizat de bãnci
când calculeazã dobânzile la
creditele ipotecare standard, a
sãrit la 2,36%, maxim al ultimilor aproape trei ani ºi jumãtate. La rândul sãu, indicele la
nouã luni a crescut la 2,41%.
Moneda elveþianã s-a apreciat de la 1,161 pânã la 1,145
franci/euro, astfel cã media ei
a sãrit de la 4,0046 la 4,0511
lei, curs care nu a mai fost
atins de la jumãtatea lui august
trecut, dar a încheiat perioada
la 4,0447 lei.
Perechea euro/dolar a scãzut rapid de la 1,2434 pânã la
1,2212 dolari, pentru ca la finalul intervalului tranzacþiile
sã se realizeze între 1,2237 ºi
1,2297 dolari.
Investitorii se tem cã Rezerva Federalã americanã va diminua susþinerea principalei
economii a lumii. Pe lângã
procesul de reducere a volumului de active achiziþionat în
timpul crizei economice, Fed
ar putea opera mai mult de trei
majorãri ale dobânzii-cheie,
ceea ce va produce scãderi ale
valorii acþiunilor, dar ºi creºterea interesului pentru plasamente în dolari ºi titluri de stat
americane.
Indicele compozit calculat
de Bloomberg al bitcoin a coborât la începutul perioadei
sub pragul de 6.000 dolari, dar
a încheiat perioada la 8.772,99
dolari.

Craiovenii cu venituri mici,
ajutaþi de municipalitate prin
programul social „SOLIDARITATE”

P

Analiza cuprinde
perioada 6 – 10 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.
14 - 20 februarie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

rimãria Municipiului
Craiova ºi Direcþia Publicã Comunitarã de
Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova anunþã cã, în perioada 13.02.2018 - 16.03.2018, de
luni pânã joi, între orele 08:0016:00, respectiv vineri între orele 08:00 - 14:00, vor avea loc
înscrierile pentru programul
„SOLIDARITATE”, pentru
anul 2018, program ce este destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaþii
de risc social din municipiul
Craiova, în vederea prevenirii ºi
combaterii sãrãciei ºi riscului de
excluziune socialã.
Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin HCL nr.
487/2017, constã în acordarea,
începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistenþã socialã sub
forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, în vederea achiziþionãrii de produse alimentare (cu excepþia bãuturilor alcoolice ºi þigãrilor), pentru urmãtoarele categorii de persoane
care au domiciliul sau reºedinþa în municipiului Craiova:
a) persoanele încadrate întrun grad de handicap, neinstituþionalizate;
b) ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj sau care
se aflã în cãutarea unui loc de
muncã, potrivit prevederilor
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale cãror drepturi
obþinute din pensie sau, dupã
caz, din pensii ºi indemnizaþii
cumulate sunt pânã la 520 lei/
lunã inclusiv;

d) persoane beneficiare de
ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
e) persoane fãrã niciun venit,
cu vârsta peste 60 de ani.
Înscrierea în Programul “SOLIDARITATE” constã în depunerea la oricare dintre sediile
Direcþiei Publice Comunitare de
Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova (str. Eustaþiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str.
Mitropolit Firmilian, nr. 14) a
unui dosar cu urmãtoarele documente, prezentate în original
ºi copie:
- cerere tip;
- declaraþie pe propria rãspundere în care beneficiarul declarã cã îºi asumã veniturile realizate ºi actele doveditoare depuse în acest sens;
- actul de identitate;
- actul de identitate pentru
reprezentantul legal, dacã este
cazul;
- actul care atestã calitatea de
reprezentant legal al persoanei
cu handicap, dacã este cazul;
- cuponul de pensie din luna
anterioarã celei în care se depune cererea;
- certificatul de încadrare în
grad de handicap, dacã este cazul;
- carnetul de evidenþã vizat la
zi - pentru ºomeri sau adeverinþã eliberatã de AJOFM Dolj
pentru cei care nu sunt indemnizaþi ºi se aflã în cãutarea unui
loc de muncã;
- alte documente doveditoare
privind apartenenþa la una dintre categoriile menþionate mai
sus, în funcþie de caz.
Formularele Cererea tip ºi
Declaraþia pe propria rãspunde-

re pentru înscrierea în programul “SOLIDARITATE” sunt
puse la dispoziþie solicitanþilor
de cãtre instituþie.
Acordarea tichetelor sociale se
face începând cu tranºa urmãtoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu condiþia ca solicitantul sã-ºi fi achitat obligaþiile
de platã faþã de bugetul local.
Tichetele sociale se acordã cu
ocazia a douã sãrbãtori religioase creºtine: Sãrbãtoarea Paºtelui
ºi Sãrbãtoarea Crãciunului.
Distribuirea tichetelor sociale
se va face la domiciliul, reºedinþa sau adresa de corespondenþã
de pe raza municipiului Craiova, comunicatã de cãtre beneficiar pe baza prezentãrii buletinului sau cãrþii de identitate.
Tichetele sociale vor fi folosite doar pentru cumpãrarea de
alimente. Tichetele valorice nu
pot fi folosite pentru achiziþionarea de þigãri sau bãuturi alcoolice ori valorificarea acestora
prin transformare în bani.
Modificãrile intervenite cu
privire la domiciliu, reºedinþã,
venituri sau orice alte schimbãri
ale datelor completate în cerere
se comunicã în scris, în termen
de 10 zile, Direcþiei Publice
Comunitare de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova.
Informaþii suplimentare se
obþin la urmãtoarele date de
contact:
- sediul Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a
Municipiului Craiova, din str.
Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel.
0351428364;
- sediul Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a
Municipiului Craiova, din str.
Eustaþiu Stoenescu, nr. 14, tel
0251437617.
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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ÎPS Varsanufie:
„Dumnezeu cunoaºte
sufletul nostru dupã cele
pe care le înfãptuim”

n cuvântul de învãþãturã
împãrtãºit obºtii monahale, închinãtorilor ºi pelerinilor prezenþi, Chiriarhul
Râmnicului a subliniat valoarea faptelor, ca mãrturisire a
dreptei credinþe: „Duminica Înfricoºãtoarei Judecãþi ne aratã
cât de importante sunt faptele
noastre. Omul va fi judecat la
aceastã A Doua Venire, dupã
faptele ºi dupã credinþa sa.Credinþa fãrã fapte este moartã, dupã cum ne învaþã Sfântul
Iacob (Iacob II, 17) ºi, de aceea, suntem datori a-L cinsti pe
Domnul nostru nu doar cu vorba, ci cãutând sã sprijinim pe
cei aflaþi în neputinþã pentru cã,
iatã, Sfântul evanghelist Matei
ne încredinþeazã cã Mântuitorul Se identificã cu toþi cei de
lângã noi: întrucât aþi fãcut
unuia dintr-aceºti fraþi ai Mei
prea mici, Mie Mi-aþi fãcut.
Mãsura dragostei ºi jertfelniciei faþã de aproapele nostru
este datã de lucrurile mici: grija faþã de sãraci, de cei flãmânzi ºi însetaþi, de cei bolnavi
ºi de cei aflaþi în situaþiile cele
mai dificile ale vieþii lor. Mântuitorul ne aratã cã Se identificã cu aceºtia toþi: întrucât aþi
fãcut unuia dintr-aceºti fraþi ai
Mei prea mici, Mie Mi-aþi fãcut.
Atunci, Dumnezeu va spune
celor care au împlinit cuvântul
poruncilor Lui sã intre întru
bucuria faptelor lor, pentru cã
a fost gol ºi L-au îmbrãcat,
pentru cã au fost milostivi ºi
I-au dat sã mãnânce, bolnav
sau în temniþã ºi L-au cercetat.

Î
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La mirarea acestora: Doamne,
când am fãcut noi acestea?, îi
încredinþeazã cã faptele cele
bune sãvârºite faþã de toþi cei
suferinzi au valoarea fãptuirii
faþã de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în suferinþa fiecãrui om
de lângã noi Îl întâmpinãm pe
Dumnezeu.
Faptele pot fi sãvârºite numai în timpul vieþii pãmânteºti,
însã aceastã viaþã este limitatã
ºi de aceea trebuie sã sãvârºim
cele bune pentru ca sufletul
nostru sã trãiascã veºnic lângã
Dumnezeu ºi nu sã trãiascã
veºnic în osândã. Evanghelia
se numeºte Înfricoºãtoarea
Judecatã pentru cã înfricoºãtor este verdictul pentru cei
care nu l-au avut în inimile lor
pe Dumnezeu, pentru cei care
nu L-au mãrturisit pe Dumnezeu. (…)
Cei care nu fac fapte de milostenie se depãrteazã de la
faþa lui Dumnezeu: Duceþi-vã
de la mine, blestemaþilor, în
focul cel veºnic, care este gãtit diavolului ºi îngerilor lui!(Matei 25, 41).
Sã folosim, aºadar, timpul
vieþii noastre pentru a ne curãþa de pãcate ca unii care sãvârºesc faptele cele bineplãcute lui Dumnezeu. Prin harul
lui Dumnezeu suntem chemaþi
sã devenim pãrtaºi Împãrãþiei
celei gãtite nouã de la facerea
lumii”, a încheiat Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie.
În cadrul Sfintei Liturghii,
Înaltpreasfinþia Sa l-a hirotonit întru ierodiacon pe unul
dintre vieþuitorii Mãnãstirii
Frãsinei, pãrintele Damian.
La final, Pãrintele Arhiepiscop i-a binecuvântat pe toþi
cei care, în cea de-a treia duminicã a Triodului, a Înfricoºãtoarei Judecãþi, s-au rugat în
ctitoria Sfântului ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul
Râmnicului.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

Duminicã, 11 februarie, Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, a sãvârºit
Sfânta Liturghie la
Mãnãstirea Frãsinei,
înconjurat de un
sobor de preoþi ºi
diaconi.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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185 miliarde lei de la
MDRAPFE pentru dezvoltarea
judeþului Vâlcea
C

onsiliul Judeþean Vâlcea a reîntregit joi, 8
februarie a.c., bugetul
judeþului Vâlcea cu suma de
18.458.228,93 lei rambursatã de
Autoritatea de Management
pentru Programul Operaþional
Infrastructurã Mare. Suma reprezintã contribuþia Uniunii
Europene ºi a bugetului de stat,
la Fazarea proiectului sistem de
management integrat al deºeu-

rilor în judeþul Vâlcea, implementat de judeþul Vâlcea, prin
Consiliul Judeþean Vâlcea.
Sumele primite reprezintã
contravaloarea serviciilor
prestate, bunurilor furnizate ºi
lucrãrilor executate pe o perioadã de aproximativ 2 ani.Rambursarea în integralitate
a sumelor solicitate prin cererea de rambursare nr.1 reprezintã încã o confirmare a unei

implementãri riguroase, profesioniste ºi cu îndeplinirea exigenþelor de legalitate impuse
prin programele cu finanþare
externã de la Uniunea Europeanã.
”Mã simt responsabil faþã de
dumneavoastrã sã vã anunþ cã
am pornit cu dreptul implementarea proiectului «Fazarea
proiectului sistem de management integrat al deºeurilor în

judeþul Vâlcea». Astãzi, dupã
douã luni ºi jumãtate de la semnarea contractului de finanþare, Autoritatea de Management
pentru Programul Operaþional
Infrastructurã Mare ne-a rambursat întreaga sumã solicitatã.
Aceasta este prima noastrã
cerere de rambursare în cadrul
acestui proiect, pe care am
transmis-o Ministerului Dez-

voltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene, în data de 19.12.2017.
Sper sã fie de bun augur acest
început ºi, pe viitor, sã menþinem un ritm susþinut în implementarea proiectului, pe care nil dorim funcþional, în cel mai
scurt timp, pentru întregul judeþ” , a declarat Constantin Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea.

Deputatul PSD Vasile
Cocoº: Mãsuri fiscale
pentru sectorul privat
”Guvernul a luat o serie de
mãsuri pentru menþinerea venitului lunar net la nivelul lunii
decembrie 2017 pentru angajaþii din sectorul privat care beneficiazã de scutiri de impozit
pe venitul realizat”, a declarat
deputatul PSD de Vâlcea, Vasile Cocoº. Acesta a precizat cã
este vorba despre angajaþii din
domeniile IT care desfãºoarã
activitãþi de creare de programe
pentru calculator, din cercetaredezvoltare ºi inovare, pentru cei
care desfãºoarã activitãþi cu caracter sezonier, precum ºi penwww.indiscret.ro

tru salariaþii persoane cu dizabilitãþi, încadrate cu handicap
grav sau accentuat. Mãsura se
aplicã pentru veniturile obþinute în cursul anului 2018 ºi asigurã acelaºi nivel al veniturilor
din salarii ºi asimilate salariilor
realizate în anul 2017 de persoanele fizice menþionate, astfel
încât angajatorii acestora sã nu
fie obligaþi la un efort financiar
suplimentar. “Astfel, pentru toate aceste categorii de angajaþi,
actul normativ prevede suportarea de la bugetul de stat a unei
pãrþi din contribuþia de asigu-

rãri sociale de sãnãtate datoratã
de angajat. Mai exact, este vorba despre o formulã de calcul
care se aplicã venitului brut al
angajatului, pentru a determina
partea de contribuþie socialã de
sãnãtate care urmeazã sã fie
compensatã de la buget, astfel
încât venitul net aferent lunii
ianuarie 2018 sã nu fie mai mic
în raport cu cel din decembrie
2017, numai dacã s-a aplicat
majorarea salarialã cu cel puþin
20%”, spune parlamentarul
PSD.
(M.P.)
14 - 20 februarie 2018
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de Mihaela Bobaru

L

ebedele de pe râul Olt
sunt atracþia zonei,
doar cã se înmulþesc
anevoios. Specialiºtii nu reuºeau sã înþeleagã de ce pãsãrile se înmulþesc atât de greu
comparativ cu obiceiul speciilor respective. De curând,
au desluºit enigma. Pescarii,
dar ºi oamenii din zonã, intrã în stufãriº ºi furã ouãle,
în general pentru a le consuma. Existã ºi persoane care
le þin ca pe niºte trofee, mândrindu-se cu ele. Potrivit
Agenþiei Judeþene de Protecþia Mediului Olt, în zonã
existã 13 specii de pãsãri protejate, printre acestea numãrându-se lebedele, pelicanii,
Barza albã, Egreta mare, Pescãruºul mic sau Stârcul pitic.

la cuibul lebedelor.
Graþioasele pãsãri
rãmân fãrã pui
IBIL
D
E
R
C
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Ouãle de lebãdã,
delicatese pentru
unii pescari
sau localnici
Râul Olt s-a transformat
imediat dupã Revoluþie întro micã Deltã. Primele stoluri
de lebede au poposit acum
aproape trei decenii, în apropierea barajelor. Încet, încet,
numãrul frumoaselor pãsãri a
crescut, ajungându-se la câteva sute de exemplare, fãrã
însã ca admiratorii graþioaselor înaripate sã le vadã plutind pe luciul apei alãturi de
bobocii lor.
„Sunt foarte frumoase. Mã
opresc de foarte multe ori, în
drum spre casã, la Pleºoiu,
pentru a le admira. Nu conteazã anotimpul. Sunt la fel
de frumoase ºi iarna, ºi primãvara, ºi vara sau toamna.
Nu, nu le-am vãzut niciodatã cu pui. Probabil cã nu clocesc în zonã”, ne-a declarat
o slãtineancã ieºitã la pensie
ºi retrasã într-o comunã din
apropiere. Nu ºtia femeia cã
lebedele de pe Olt nu migreazã. Când a aflat acest lucru,
s-a mirat. „Dacã nu migreazã ar trebui sã scoatã pui aici
ºi sã-i vedem, chiar dacã nu
când sunt foarte mici. De ce
nu vedem niciodatã puii de
lebãdã?” ne-a întebat femeia. Aceeaºi întrebare ºi-au
pus-o ºi specialiºtii. De curând, aplecându-se mai mult
asupra situaþiei lebedelor, au
reuºit sã dezlege enigma.
„Nu de puþine ori, în acþiu14 - 20 februarie 2018

nile de verificare, în plasele întinse de pescari, au fost gãsite
prinse o serie de pãsãri. Pescarii bagã plasele ºi le þin mai
multe zile. Pãsãrile se feresc de
ele, în general, dar nu întotdeauna pot sã facã acest lucru.
Uneori mai rãmân captive. Aºa
dispar o serie de exemplare
mari. În plus, atunci când intrã
în stufãriº, le stricã cuiburile ºi
astfel ouãle, dacã nu le iau, sunt
abandonate în apã”, a declarat
Ion Croitoru, reprezentant al
Agenþie pentru Protecþia Mediului. Concluzia reprezentantului instituþiei cu atribuþiuni în
pãstrarea ecosistemului de pe
râul Olt este susþinutã ºi de unii
pescari.
„Pãi, cum sã scoatã lebedele
pui dacã li se furã ouãle?! Braconierii nu iau ilegal doar peºtele din râu, ci ºi ouãle pãsãrilor de pe Olt, inclusiv pe cele
de lebãdã. De unde sã iasã bobocii de lebãdã dacã ouãle dis-

par? Sã ºtiþi cã sunt ºi localnici
care fac lucrul ãsta. Iau ouãle
pentru consum, de cele mai
multe ori. Spun cã sunt delicatese. Alteori le iau ºi le vopsesc.
Le þin ca pe niºte trofee”, ne-a
declarat Vasile I., unul dintre
pescarii cu acte în regulã.

Autoritãþile
se declarã
neputincioase
Autoritãþile susþin cã nu au
cum sã-i identifice pe cei care
furã ouãle lebedelor. Nici la
poliþie nu au depus sesizãri,
pentru cã nu ar putea fi soluþionate. Sperã însã ca prin mediatizarea situaþiei ºi a urmãrilor,
sã-i sensibilizeze pe hoþi sã renunþe la aceste practici dãunãtoare ecosistemului din situl
natural.
„Nu am depus sesizãri la poliþie pentru cã nu au cum sã dea
de aceºti oameni. Sperãm ca

aceastã practicã sã înceteze cât
mai curând ºi în anii urmãtori
sã ne bucurãm de plutirea linã a
lebedelor alãturi de puii lor. Noi
încercãm sã ajutãm exemplarele de lebãdã pe timpul iernii,
atunci când temperaturile scad
foarte rãu ºi le este foarte greu.
Din pãcate, alt gen de ajutor nu
putem sã le acordãm”, a mai
spus specialistul APM Olt. Situaþia de la Slatina nu este unicã. La fel stau lucrurile ºi în alte
zone ale þãri. Pe lacul din Fãgãraº, colonia de lebede rãmâne
frecvent fãrã ouã, chiar dacã în
zonã sunt poliþiºti comunitari
care patruleazã frecvent.

Despre viaþa celor
mai graþioase pãsãri
din România
Cu aceeaºi problemã legatã de
reproducþie se confruntã ºi celelalte pãsãri de pe râu, protejate
sau nu. Ouãle de lebãdã sunt însã

cele mai vânate pentru cã au dimensiune mare. În mod obiºnuit,
fiecare pereche de lebede cuibãreºte pe o ridicãturã înconjuratã
de apã, care este ales de femelã.
La construcþia sau repararea cuibului, care începe la jumãtatea
lunii aprilie ºi dureazã circa trei
sãptãmâni, participã ambii
parteneri. Masculul transferã
femelei vegetaþie acvaticã, iarbã, rogoz, pe care aceasta o stivuieºte, apoi o preseazã, aºezându-se pe ea pentru a lua
forma corpului. Cuibul, ce are
un diametru de pâna la 3,5 m,
este apoi cãptuºit pe interior
cu puf ºi pene, fiind izolat de
uscat printr-un canal cu apã de
1-3,5 m. Se pare cã perechile
se întorc la acelaºi loc de cuibãrit, dacã a fost favorabil
creºterii generaþiei anterioare.
De-a lungul perioadei de clocit care dureazã între 4 ºi 6
sãptãmâni, femela îºi pãrãseºte
cuibul pentru scurt timp, spre
a se hrãni cu vegetaþia din
preajmã, a se scãlda ºi a-ºi rearanja penele. În acest interval,
masculul rãmâne în vecinãtatea cuibului ca sã-i alunge pe
prãdãtori. Nu poate însã face
faþã omului. Lebedele depun
ºi clocesc ouã o singurã datã
pe an, primãvara, iar acest lucru se întâmplã abia dupã primii doi trei-ani de viaþã, când
ajung la maturitate. În medie,
în cuibul unei familii sunt 6-7
ouã. Nu din toate ies pui, ceea
ce face ca înmulþirea lebedelor sã fie un proces anevoios.
Ca ºi cum nu ar fi suficient,
oamenii mai îngreuneazã ºi ei,
prin nesãbuintã, perpetuarea
acestei specii foarte frumoase.

Valea Oltului
Inferior, casã bunã
pentru sute
de specii
de pãsãri
Arie protejatã de interes comunitar, Valea Oltului Inferior se întinde de la Vâlcea
pânã la Izbiceni, însumând
aproape 53.000 de hectare,
66% pe suprafaþa judeþului
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Olt. Reprezentanþii Agenþiei Judeþene de Protecþia Mediului
Olt susþin cã, în zonã, sunt 300
de specii de pãsãri, 13 fiind protejate, printre acestea numãrându-se lebedele, pelicanii, Barza

albã, Egreta mare, Pescãruºul
mic sau Stârcul pitic. O parte
dintre acestea – Egreta mare,
Cormoranul mic, Dumbrãveanca ºi Sfrânciocul cu fruntea neagrã vor fi protejate cu ajutorul

Bravo, bravissimo,
Bogdan Burcea

aloroasele handbaliste
ale antrenorului Bogdan Burcea au dat lovitura duminicã seara, bãrbierindo, în deplasare, pe Randers HK.
ªi nu oricum, ci en fanfare, cu
29-25, deºi, pentru a pãtrunde
între primele opt echipe ale
Cupei EHF, le era suficient ºi
un egal. Un egal în handbal este
însã riscant, aºa cã oltencele au
apãsat pe acceleraþie încã din
start, conducând la pauzã ºi
conducând pânã în final. Florianu, Vizitiu, ªelaru, Pricopi,
Rãdoi, Klikovac ºi restul coechipierelor au scris o filã demnã de respect în istoria clubului. Pentru întreg handbalul feminin din þara noastrã, calificarea în ”sferturile” Cupei EHF a
echipelor SCM Craiova ºi HC
Zalãu este una dãtãtoare de speranþe ºi mai mari. ”Elevele” lui
Bogdan Burcea au terminat grupa în spatele liderului Brest,
avantajat în întâlnirile directe,
de pe aceeaºi poziþie în grupa
lor calificându-se ºi ”elevele”
lui Gheorghe Tadici, depãºite de
Larvik. Oltencele tocmai îºi
consolidaserã locul doi în Liga
Florilor, dupã ce au dispus în
Polivalentã de HCM Râmnicu
Vâlcea cu 25-22, într-o partidã
în care oaspetele au avut o primã reprizã slabã. Acestea au
declanºat în mitanul secund un
adevãrat galop de sãnãtate în
cãutarea egalãrii ºi eventual a
rãsturnãrii de scor, insuficient
însã. Ce s-a întâmplat în continuare de o parte ºi de alta, am
vãzut. Râmnicu Vâlcea capoteazã acasã cu Bistriþa, iar

fondurilor europene, în cadrul unui program implementat de Agenþia pentru Protecþia Mediului Olt în parteneriat cu Asociaþia pentru o
Românie Deschisã Craiova.

Craiova merge mai departe, în
”sferturile” Cupei EHF, unde
sorþii i-au scos-o în cale – tocmai! – pe Lada Togliatti (2717 cu Issy Paris, 29-25 cu Vipers Kristiansand, 31-28 cu HC
Copenhaga). Tehnicianul Craiovei o vede ca principalã favoritã la câºtigarea Cupei EHF,
dar îi asigurã pe fani cã SCM
îºi va juca ºansa. ”Dubla” e
programatã pe 3/4 ºi 10/11
martie. Încheind turul de orizont al zilei, sã bifãm semieºecul ”tigroaicelor” de la SCM
Bucureºti, tamponate serios de
Rostov Don: 22-22. Semnele
unei degringolade, de neînþeles pentru niºte handbaliste cu
experienþã, s-au ivit mult prea
devreme, când (ºi o spunem cu
imensã pãrere de rãu) Cristina
Neagu a ratat în lanþ, iar ºocul
s-a transmis ºi el în lanþ pe întreaga linie de nouã metri. Noroc de poarta-n casã cu Paula
Ungureanu! Culmea ironiei,
cea mai bunã handbalistã a lumii în 2016 a avut golul victoriei în mânã cu numai câteva
secunde înaintea sirenei. Dar a
aruncat lamentabil. Iar pe ”titanicele” plutitoare ale antrenoarei daneze Helle Thomsen
le aºteaptã douã ciocniri cu aisbergul: Gyor ºi Rostov Don,
ambele în ape teritoriale strãine. Nu încape discuþie, CSM
Bucureºti este calificatã deja în
”sferturile” Ligii Campionilor,
fãrã a fi o premierã, dar greul
abia acum începe. Rostov Don,
Gyor ºi Vardar emit pretenþii
justificate la trofeu. O nucã mai
tare decât alta, iar dacã îþi tai
singur craca, te costã.

PRIMÃRIA ORAªULUI FILIAªI
POLIÞIA ORAªULUI FILIAªI

Publicitate

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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O opoziþie falimentarã

În timp ce Partidul Social Democrat nu mai
pridideºte cu bâlbele politice ºi administrative,
opoziþia strãluceºte prin a nu oferi un program-alternativã la haosul economic instaurat
în ultimele luni, iar prestaþia publicã a celor
câþiva lideri centrali ai PNL ºi USR aminteºte,
pe alocuri, de spectacolele Circului Globus. În
aceste condiþii, existã ºansele ca un al treilea
partid de opoziþie, spre exemplu cel al cameleonicului ex-premier Dacian Cioloº, sã sufle
caimacul electoral anul viitor, înscriindu-se pe
un trend ascendent care îi poate duce pânã pe
bãncile Parlamentului în 2020.
de Cosmin Pretorian

V

ictoria zdrobitoare a
Partidului Social
Democrat în alegerile parlamentare de anul
trecut anunþa vremuri grele
nu numai pentru economia
româneascã, ci ºi pentru partidele de opoziþie. Însã nimeni nu se aºtepta ca, dupã
un an dezastruos din punct
de vedere al guvernãrii, atât
PNL cât ºi USR sã nu fie
capabile sã ofere mãcar o
razã de speranþã unui popor
bulversat de heirupismul

celor trei cabinete de stânga:
Grindeanu, Tudose ºi Dãncilã.
Prestaþia celor douã partide de
opoziþie este una lamentabilã nu
numai la nivel de prestaþie publicã, dar ºi în ceea ce priveºte
o alternativã realã prezentatã
printr-un program de guvernare.

Liberalii pier
pe limba lui Orban
Nu ºtiu cine face în prezent
strategia marelui Partid Naþional Liberal, însã cu siguranþã
acea persoanã ar trebui conce-

Indiscreþii
de Vâlcea
Zece primari vâlceni, nemulþumiþi cã bugetul pentru acest an le-a fost puternic diminuat, vor sã protesteze la Guvern cu ameninþarea cã vor închide primãriile. Se aude cã preºedintele CJ Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, le-ar fi promis
cã îi va duce la vicepremier.
Sau la vicepremieri, cã sunt
patru.

Cum se distreazã
câinii vagabonzi
din Cãciulata
Staþiunea CãlimãneºtiCãciulata este frumoasã. Ar
fi mult mai frumoasã ºi mai
civilizatã dacã nu ar fi populatã de haite de câini vagabonzi. Vai,Vai! Vai de tu-

pag. 16

riºti! ªi de maºini! Vreo
cinci-ºase câini se distreazã
în curba de lângã izvorul cu
apã potabilã de la Cãciulata, lãtrând la automobile ºi
încercând sã le…muºte.
Dacã în zonã se nimereºte
vreun trecãtor, câinii nu mai
þin cont! Muºcã la nimerealã. Primarul este medic veterinar, însã probabil cã intenþionat nu ia mãsuri. Sã nu
se speculeze…

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

Reviriment?
Emilian Frâncu, fost deputat, fost senator, fost primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, s-a sãturat de statutul de „fost”. Prin urmare, este din ce în ce mai activ pe facebook, dar ºi la
posturile locale de televiziune. Sã fie posibil revirimentul dupã condamnarea pentru corupþie? Mde!

þine la viitoarele alegeri un procent din douã cifre cu trei în
faþã. Altfel, dacã stânga va aºeza puþin lucrurile ºi va deveni
mai previzibilã ºi coerentã pe
plan economic, atunci tare mie teamã cã vor urma ani lungi
de opoziþie pentru PNL.

USR aminteºte
din ce în ce mai mult
de PPDD-ul
lui Diaconescu
Dupã rezultatul surprinzãtor
obþinut în alegerile parlamentare, multã lume a privit cu speranþã cãtre Uniunea Salvaþi
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Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

Publicitate

Primari
nemulþumiþi

diatã de urgenþã pentru ca
dreapta româneascã sã mai aibã
o ºansã sã guverneze dupã
2020. Sã nu fii tu capabil, ditamai partid istoric, sã produci un
candidat de premier în patru
rânduri de consultãri la Cotroceni este o contraperformanþã
fãrã precedent în istoria celor
27 de ani de democraþie postcomunistã. Iar faptul cã s-a intrat în campania electoralã pentru parlamentare fãrã a avea un
program de guvernare bine pus
la punct ºi solid promovat la
nivelul întregii þãri demonstreazã un amatorism ºi o lipsã de
leadership ce tinde sã devinã o
normalitate odatã cu „îngroparea“ politicã a ultimului preºedinte liberal cu prestanþã, Crin
Antonescu. Iar ca ºi cum situaþia nu ar fi ºi aºa foarte gravã,
iatã cã, deºi este de luni bune
preºedinte al PNL, Ludovic
Orban pare incapabil sã iasã din
pielea liderului opoziþiei din
sânul propriului partid ºi sã
devinã cu adevãrat liderul opoziþiei parlamentare. Nici acum,
PNL nu are un program de guvernare care sã reprezinte o alternativã la valul falimentar de
schimbãri economice dictat de
PSD. În acest ritm, liberalii trebuie sã se roage aprig la Doamne-Doamne ca PSD sã continue
sã se joace de-a guvernarea
pentru a putea spera cã vor ob-

struþo-cãmilã politicã veritabilã, partidul „cãlãrea“ un val de
simpatie care, corect strunit,
putea transforma USR-ul în
principalul partid politic de
opoziþie. Numai cã, aºa cum
mulþi au previzionat, scandalurile interne ºi circul permanent
de pe holurile Parlamentului
amintesc din ce în ce mai mult
de prestaþia defunctului Partid
al Poporului „Dan Diaconescu“. Nici de stânga, nici de
dreapta, ba în frunte cu Nicuºor Dan, ba cu ilustrul anonim
Dan Barna, pe zi ce trece USR
se afundã într-o promiscuitate
politicã ce pune clar în pericol
viitorul sãu parlamentar. Nu de
alta, dar electoratul sãu l-a ales
doar prin prisma faptului cã era
altceva pe scena politicã româneascã, iar statornicia politicã
a armatei de „hipsteri“ care au
privit cu speranþã spre acest
Gicã-contra al politicii româneºti, Nicuºor Dan, este doar o
simplã legendã urbanã.

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.

