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Deºi poate nu mulþi au realizat, sãptãmâna
trecutã a fost una crucialã pentru soarta judeþului Dolj ºi a municipiului Craiova. Cele douã
legislative locale, Consiliul Judeþean Dolj ºi
Consiliul Local Craiova, au luat în dezbatere
bugetele locale, dar fiecare într-o manierã
proprie. În timp ce la Consiliul Judeþean opoziþia, chiar dacã nu prea numeroasã ca procent, a
fost decent ascultatã ºi chiar aprobatã pe
alocuri, peste stradã, în Consiliul Local, maºina
de vot a PSD-ului pur ºi simplu a spulberat
orice iniþiativã a dreptei craiovene, considerând
cã viziunea de stânga pe care au promovat-o
prin acest buget anual sãrac în investiþii ºi
bogat în mãsuri de protecþie socialã este singura care poate asigura o dezvoltare armonioasã
a oraºului. Din pãcate, dacã la judeþ existã o
comunicare realã între cele douã partide, PSD
ºi PNL, la nivelul Craiovei acest lucru este
inexistent.

POLITICÃ

Primarul Mihail Genoiu
de Cosmin Pretorian
ntr-un anonimat nemeritat, cele mai importante
douã instituþii din judeþul Dolj, Consiliul Judeþean
ºi Consiliul Local Craiova, au
dezbãtut ºi votat sãptãmâna
trecutã bugetele pe anul 2018
ale acestora ºi cele ale unitãþilor subordonate. Ambele
foruri legislative sunt, în prezent, dominate copios de Partidul Social Democrat, în fiecare dintre cele douã consilii
stânga având o majoritate de
peste 75%. Practic, cu sau
fãrã opoziþie, PSD-ul îºi poate trece în cele douã consilii
absolut orice hotãrâre doreºte, marja de negociere a opoziþiei fiind infinit zecimalã.
Cu toate acestea, modul în
care au fost tratate propunerile la bugete ale opoziþiei în
cele douã foruri a fost complet diferitã. La judeþ, aºa
cum a fãcut întotdeauna, preºedintele Ion Prioteasa ºtie
cum, când ºi mai ales cât sã
plece urechea la doleanþele
PNL-ului, susþinându-le, în
mãsura posibilitãþilor, propunerile. În schimb, primarul
Craiovei, Mihail Genoiu,
deºi o o persoanã de aceeaºi

Î
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facturã conciliantã ca ºi preºedintele Consiliului Judeþean,
încã nu a reuºit sã se impunã ca
lider al masei masive de consilieri locali pesediºti, motiv pentru care rãzboaiele între opoziþie ºi putere în Consiliul Local
sunt de notorietate în ultimii doi
ani.

le apelative cu care a fost categorisit ºi s-a reaºezat la masa
negocierilor atunci când interesele judeþului ºi necesitatea de
a pãstra o imagine imaculatã a
instituþiei pe care o conducea o

cereau. Un exemplu elocvent în
acest sens a fost dezbaterea pentru bugetul pe anul 2018 al Consiliului Judeþean. Chiar dacã beneficiau de o majoritate covârºitoare în plenul Consiliului,
pesediºtii lui Ion Prioteasa au
dat dovadã de suficientã înþelepciune încât sã le ofere ºi opozanþilor ºansa de a-ºi vedea finanþat mãcar unul dintre proiectele propuse. „Existã o colaborare sãnãtoasã din punct de vedere administrativ între noi, ca
opoziþie, ºi putere, respectiv
PSD-ul. Exemplele în acest sens
sunt numeroase de-a lungul anilor. Aº aminti aici solicitarea
depusã de noi anul trecut la discuþiile pe buget de a se aloca
fonduri pentru renovarea policlinicii sportive. Domnul preºedinte Prioteasa ne-a promis
atunci cã va gãsi fondurile necesare pentru a se demara acest

proiect ºi iatã cã, în prezent,
acest lucru se întâmplã. Anul
acesta, ca sã mai dau un exemplu, am propus la dezbaterea
pentru buget ºase propuneri.
Acestea s-au dezbãtut în plenul
consiliului ºi nu s-au respins
apriori. Pe fiecare dintre aceste
propuneri au existat diverse susþineri ºi unele dintre ele vor avea
parte de o finanþare adecvatã din
partea Consiliului Judeþean.
Astfel, se vor continua lucrãrile de reabilitare a DJ 604 LeuCastranova-Amãrãºtii de SusAmãrãºtii de Jos-limita cu judeþul Olt, se vor face demersuri
pentru demolarea Stadionului
Tineretului ºi construirea unui
bazin olimpic de înot la standarde europene ºi se vor demara
discuþiile cu Camera de Comerþ
ºi Industrie Dolj în vederea unei
colaborãri interinstituþionale
menite a atrage investiþii în ju-

Prioteasa, factorul
de coeziune
în Consiliul
Judeþean Dolj
Cu peste 13 ani experienþã în
fruntea celei mai importante instituþii judeþene, Ion Prioteasa a
trasat în ultimii zece ani o linie
clarã în ceea ce priveºte colaborarea între putere ºi opoziþie
în Consiliul Judeþean Dolj. Dispus la negociere ºi compromisuri nu numai atunci când balanþa voturilor în consiliu este
sensibil egalã, social-democratul a ºtiut tot timpul cum sã evite scandalurile inutile în plenul
parlamentului judeþean. Atunci
când acestea, totuºi, s-au dovedit mult prea greu de preîntâmpinat, a acceptat senin criticile
opoziþiei ºi a trecut uºor peste
ranchiunele personale ºi orgoliu. A ºters cu buretele diverse-

Cosmin Cãlin, liderul consilierilor judeþeni PNL
www.indiscret.ro
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PSD-ul,
când mumã,
când ciumã
POLITICÃ

deþul Dolj ºi a se crea locuri de
muncã. Nici proiectul nostru de
înfiinþare a unui centru de depozitare a legumelor ºi fructelor la marginea Craiovei, în
zona Gherceºti, nu a fost ignorat de majoritatea PSD ºi de preºedintele Prioteasa, discuþiile pe
aceastã temã urmând a se detalia într-un viitor apropiat pentru identificarea celei mai potrivite soluþii. Mã bucur cã, sub îndrumarea preºedintelui Prioteasa, colegii din PSD au înþeles
cã trebuie sã punem interesele
administrative ale judeþului deasupra intereselor politice ºi deasupra orgoliilor personale. Împreunã, putem face mult mai
multe pentru acest judeþ“, a declarat, în exclusivitate pentru
Indiscret în Oltenia, Cosmin
Cãlin, liderul consilierilor judeþeni PNL.

derul politic de facto al consilierilor locali ai partidului. Analizat „pe persoanã fizicã“, Genoiu este doar într-o micã mãsurã un om politic ºi mult mai
mult om de administraþie. Tocmai din acest motiv, deºi poate
ºi-ar dori cu totul altceva, el nu
a reuºit încã sã se impunã în faþa
consilierilor Partidului Social
Democrat ºi este nevoit sã accepte starea de rãzboi permanent care domneºte în Consiliul
Local. În ceea ce-i priveºte pe
consilierii locali PSD, în mare
parte reprezintã o masã amorfã

de manevrã, dispuºi a asculta
docili comenzile politice ºi a le
pune în practicã în ºedinþele de
consiliu. Pânã la urmã, privindu-i pe cei doi viceprimari, oameni poate admirabili, dar lipsiþi de orice anvergurã administrativã sau politicã, putem înþelege cam la ce ne putem aºtepta
din partea acestora în urmãtorii
trei ani.
Este adevãrat, pentru a duce
paralelismul chiar mai departe,
trebuie subliniat ºi faptul cã valoarea corpului de consilieri locali peneliºti, ºase la numãr, este
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o modalitate sigurã de a pierde din puþinul capital politic
pe care îl au. Din pãcate, din
acest rãzboi nu vor ieºi perdani consilierii, indiferent de
culoarea lor politicã, sau primarul Genoiu, ci doar cetãþenii Craiovei, cei care, poate, spre exemplu, îºi doresc
mai multe parcãri în oraº,
mai mult asfalt pe strãzi sau
câteva parcuri industriale
bine puse la punct de municipalitate unde sã îºi gãseascã un loc de muncã decent
plãtit.

ALDE, primul semnal pentru PSD

A

PSD-ul, despotic
în Consiliul Local
Craiova
Dacã în Consiliul Judeþean
toatã lumea a înþeles cã a fost
aleasã pentru a face administraþie, ºi nu politicã, din pãcate nu
acelaºi lucru se poate spune despre Consiliul Local Craiova.
Aici, „talibanismul“ pesedist
pare greu de clintit, cu atât mai
mult cu cât primarul Mihail
Genoiu, deºi un foarte flexibil
om ca formaþie, încã nu este li-

de o cu altã facturã decât colegii din consiliul judeþean. În
timp ce la judeþ lista de consilieri judeþeni este una „compactã“ din punct de vedere al profesionalismului, pe lista de la
municipiu, rod al unor compromisuri între taberele interne ale
PNL-ului, ºi-au fãcut loc ºi câþiva „neaveniþi“ din punct de vedere politic ºi administrativ. De
multe ori lipsiþi de tact, doi-trei
consilieri liberali par a nu fi înþeles cã veºnicul tãrãboi nu reprezintã numai o realã premisã
a unui eºec administrativ, dar ºi

Aniºoara Stãnculescu

bsolut admirabilã prestaþia consilierului local
al ALDE, Dumitru
Mãnescu. Acesta a votat împotriva bugetului propus de colegii de alianþã dintr-un motiv
corect ºi bine explicat: bugetul
de investiþii publice al Primãriei Craiova este unul minuscul,
de doar 15%. Gestul subordonatului sãu pe linie politicã a
fost întãrit printr-o declaraþie
publicã de cãtre Aniºoara Stãnculescu, preºedintele ALDE
Craiova: „Am vorbit mult în
campania pentru Primãria Craiovei din vara lui 2017 despre
nevoia unui proiect privind dezvoltarea acceleratã a Craiovei.

Lucrãm în continuare la
acest proiect care exprimã o
viziune cu adevãrat liberalã
asupra oraºului nostru. Nu
puteam veni în Consiliul
Local Craiova ºi sã votãm cu
ambele mâini un proiect de
buget nonliberal, cu doar
15% fonduri alocate pentru
investiþii. Cu o mânã, cea a
consilierului Dumitru Mãnescu, am tras un semnal de
alarmã absolut necesar. (...)
Craiova are nevoie de un
buget de investiþii de minimum 30%, dacã vrem sã
producem apoi venituri pentru oraº la nivelul Clujului
sau Timiºoarei“.
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4

ADMINISTRAÞIE

Cu un buget mai mare cu peste 27% faþã
de 2017, Consiliul Judeþean Dolj a decis
cã 2018 trebuie sã fie un an al investiþiilor.
Astfel, peste 40% din buget, adicã aproape 193 de milioane de lei, vor merge cãtre
infrastructurã, sãnãtate, protecþia mediului sau reabilitarea unor clãdiri. „Dacã în
anii trecuþi ne duceam la o dezvoltare de
circa 30% din buget, anul acesta am
ajuns la 40% din buget, bani pe care îi
ducem în investiþii“, a declarat preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, care a adãugat
cã procentul ar putea creºte odatã cu
depunerea unor noi proiecte ºi accesarea
de fonduri europene.
de Dan Olteanu

S

chimbãrile care au vizat
modul de alocare a fondurilor cãtre localitãþi
au fãcut ca, în 2018, Consiliul
Judeþean Dolj sã primeascã mai
mulþi bani decât în anii precedenþi. Mai exact, de la 375 de
milioane în 2017, instituþia condusã de Ion Prioteasa a ajuns
acum la un buget de 479 de milioane de lei, adicã o creºtere de
27,63%. ªi, dupã cum ne-a
obiºnuit deja, CJ Dolj va direcþiona o mare parte din aceºti
bani cãtre investiþii. Astfel, dacã
anul trecut au fost 117 milioane de lei, în acest an vorbim
despre mai mult de 192 de milioane, ceea ce reprezintã peste
40% din buget.

Infrastructura
pe primul loc
Din cele 192 de milioane de
lei programate investiþiilor în
2018, cea mai mare parte va
ajunge la capitolul transporturi.
Vorbim despre 61,4 milioane de
lei, bani care vor fi folosiþi pentru modernizarea a peste 210 kilometri de drumuri. Printre altele, este vorba despre DJ 552
Craiova – Cetate, DJ 542 Dãbuleni - limita judeþului Olt, DJ
643 D Bulzeºti - limita judeþului Vâlcea, DJ 606C Sârsca limita judeþului Mehedinþi, DJ
561B Segarcea - Valea Stanciului - Zãval sau DJ 561 A Giurgiþa - Pleniþa - limita judeþului
Mehedinþi. „Dupã ce, timp de
câþiva ani, am mers pe zona de
sãnãtate, astfel încât investiþiile
pe care le-am fãcut în acest sector se ridicã la 30 de milioane
de euro, acum, cele mai mari
sume pe care le alocãm sunt în
domeniul infrastructurii, pentru
cã, dacã vrei sã îþi vinã investitori, trebuie sã ai condiþii, drumuri, apã, canalizare, aºa încât
31 la sutã din buget vor merge
în aceastã direcþie“, a declarat
Ion Prioteasa.
La rândul sãu, vicepreºedintele Cosmin Vasile a menþionat
21 - 27 februarie 2018

cã proiectele în domeniul infrastructurii sunt cele mai importante din ultimii 28 de ani: „Sectorul transporturi este cel mai bine
bugetat. Sunt 31,86% din banii
pentru investiþii care merg acolo, iar cele zece proiecte majore de drumuri însumeazã cea
mai mare suprafaþã pe care CJ
Dolj a avut-o ca investiþie din
’90 ºi pânã în prezent. Sunt începute proiecte pentru 210 km“.

Terminal nou pentru
aeroport
Fãrã a mai fi o surprizã, Aeroportul din Craiova rãmâne pe
lista de prioritãþi a Consiliului
Judeþean Dolj, care plãnuieºte
extinderea terminalelor existente, precum ºi construirea unui
terminal nou, investiþie estimatã la 76 de milioane de euro,
pentru care autoritãþile judeþene vor accesarea unor fonduri
europene. „Aeroportul este
mândria noastrã. Putem spune
cã ne-a luat prin surprindere
dezvoltarea sa ºi din acest motiv trebuie sã continuãm investiþiile în acest obiectiv. Sunt ore
ale dimineþii când se regãsesc
peste 300 de pasageri ºi în aceste condiþii vom face o extindere a terminalului de plecãri, o
parcare nouã, dar ºi un terminal nou de sosiri. Totodatã, cu
cât creºte numãrul de pasageri,
cresc ºi obligaþiile noastre de a
avea dotarea necesarã. În aceste sãptãmâni am purtat discuþii
foarte intense pentru cã se deblocheazã Masterplanul de
Transport, în care suntem prinºi
cu suma de 76 de milioane de
euro ºi dorim sã luptãm pânã la
capãt, astfel încât sã luãm toatã
suma ºi sã facem un terminal
nou“, a declarat preºedintele Ion
Prioteasa.

Continuã investiþiile
în Sãnãtate
În bugetul de investiþii pentru 2018 sunt prevãzute peste
33 de milioane de lei, bani care
vor merge cãtre domeniul sãnãwww.indiscret.ro
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tãþii. Astfel, CJ Dolj continuã sã
aloce bani pentru modernizarea
ºi dotarea unitãþilor aflate în
subordinea sa. Vorbim despre
continuarea lucrãrilor de modernizare ºi extindere a Unitãþii de Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã, dotarea cu echipamente medicale a Clinicii de Cardiologie
Intervenþionalã ºi Chirurgie
Cardiovascularã, extinderea
Centrului Medical de Radioterapie ori amenajarea incintei
SCJU. De asemenea, autoritãþile judeþene au în vedere extinderea ºi modernizarea clãdirii în care funcþioneazã Secþia
de oncologie. „În anii trecuþi a
fost o strategie a Consiliului Judeþean ca sã ne ducem cãtre
zona de sãnãtate ºi ne-am dus
câþiva ani pe zona de sãnãtate,
astfel încât o listã pe care am
fãcut-o cu o parte din investiþiile importante pe care le-am
avut în sãnãtate se ridicã undeva la 30 de milioane de euro.
Acum vorbim de 17% pentru
faptul cã se cam terminã lucrãrile în aceastã zonã“, a declarat
Ion Prioteasa, care a adãugat cã,
la Craiova, se va înfiinþa un Institut Oncologic, separat de
ceea ce existã în spital, cu autonomie ºi buget propriu.

Protecþia mediului
ºi cultura, alocãri
generoase
Aºa cum aratã bugetul aprobat deja de cãtre consilierii judeþeni, peste 50 de milioane de
euro vor merge, în acest an, cãtre protecþia mediului. Este vorba despre investiþiile în cadrul
Masterplanului de Deºeuri, cel
mai mare proiect derulat de
Consiliul Judeþean Dolj.
De asemenea, peste 26 de
milioane de lei vor merge cãtre
numeroasele proiecte derulate
de instituþiile de culturã din
subordinea CJ Dolj. Fie cã vorbim despre restaurarea ºi consolidarea Culelor Cernãteºti ºi
Brabova, despre restaurarea ºi
consolidarea Casei Dianu ori
despre construirea Centrului
Internaþional „Constantin
Brâncurºi“, Consiliul Judeþean
Dolj rãmâne fidel dorinþei de a
pune judeþul pe harta culturalã
a þãrii.
www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Apus de soare în România

E

mile, nu ºtiu cine este
Emile, aºa semneazã.
Întâmplarea face sã citez riguros din Emile ca din
evangheliºti: 14 februarie
2018, 21:27. Redau frazele ultime ale comentariului sãu de
pe un site din care deducem,
cu mintea românului cea de pe
urmã, cât de încurcate sunt nu
cãile Domnului, ci Cãile Ferate Române. Se întreabã Emile,
retoric: ”Unde sunt uzinele de
boghiuri, de vagoane, de cisterne, Electroputere Craiova cu
locomotive, transformatoare
de mare putere, echipament
electric pentru staþiile de înaltã tensiune, pentru linii electrificate, izolatori de la Electroceramica Turda. Ce tehnologii
se stãpâneau, ce laboratoare
formidabile de încercare aduse din Germania, ce metode de
încercare erau procedurate ºi
ce tehnicieni de toate nivelurile le operau! Fuse ºi se duse.
Toate-s praf… ªi copiii noºtri
pe la porþile altora!” Se vede
treaba cã autorul e de-acolo, cã
a fost parte din cea de-a doua
armatã a þãrii. Are accente din
ªtefan cel Mare, care ºi el se
întreba retoric: ”Unde sunt…
bãtrânul Manuil ºi Goian, ºi
ªtibor, ºi Cande, ºi Dobrul, ºi
Iuga, ºi Grangur, ºi Gotcã
(…)”, pe oasele cãrora ”s-a
aºezat ºi stã tot pãmântul Moldovei, ca pe umerii unor
uriaºi”. Iatã de ce ”Apus de
soare”, piesa lui Delavrancea,
este mereu actualã ºi mereu
rãzuitã din repertoriile teatrelor. Întreprinderea de Osii ºi
Boghiuri de la Balº e praf, Uzi-

na de Vagoane de la Caracal e
praf, Electroputere Craiova e
praf. Cãile Ferate Române sunt
praf. A cãlãtori cu trenul nu þine
astãzi atât de potenþa financiarã a unui salariat sau a unui
pensionar, oricum cetãþeni de
mâna a doua, cât de curaj. Zilele astea, mãcelãrite de viscol,
o locomotivã de regio s-a defectat în mers. Nu în Somalia,
în România. De parcã ar fi cãutat-o cu ochii închiºi, cinci ore
a durat pânã s-a gãsit o altã locomotivã, la Târgu Jiu, 40 de
kilometri distanþã, care sã preia garnitura abandonatã. Astfel
de întâmplãri, repetate frecvent, sunt îndurate ca atâtea
altele. Produc oarece zgomot
de fond pe la televiziuni, în
cârd cu ºtirile din spitale, de
prin ºcoli, ºi se sting. Privitã din
tren, România se percepe ca o
þarã bombardatã corespunzãtor, cu linii moarte ºi clãdiri de
pe traseu pãrãsite, cu infrastructurã depãºitã. Când alegeþi
trenul, luaþi-vã merinde ºi apã
ca pentru traversarea deºertului. Nici rugãciunea nu e de
prisos într-o þarã creºtinã membrã cu drepturi depline a Uniunii Europene. De la Bruxelles ºi Strasbourg ni se trimit foi
de parcurs în consens cu viteza pe care o socoate Guvernul
României, pânã se ajunge în
Staþia progresului ºi civilizaþiei
occidentale. Greu de precizat
care din guvernele României,
cel de dimineaþã sau cel de searã, ambele convieþuind egal în
mintea românului cea de pe
urmã. Iar cine nu are bãtrâni,
sã-ºi cumpere.

CULTURÃ

C

entrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj verniseazã luni, 26
februarie 2018, ora 13:00, la
Galeriile „Cromatic“, Expoziþia
„Dar, cu drag de Mãrþiºor“,
realizatã de Fundaþia „Cuvântul care zideºte“, împreunã cu
Centrul „Aripi de luminã“, în
scop caritabil.
Mãrþiºoarele prezentate în
expoziþie sunt modelate din lut
ºi pictate manual de voluntari,
sunt foarte frumoase ºi au în ele
bucuria fiecãrui copil care s-a
vrut parte din aceastã campanie.
Propunerea acestui parteneriat, prin care este promovatã
munca voluntarilor copii în acþiuni de sprijin pentru alþi copii
aflaþi în dificultate, a venit din
partea Fundaþiei „Cuvântul care
zideºte“, organizatoarea Campaniei umanitare „Dar, cu drag
de Mãrþiºor“ 2018, prin care
urmãreºte dezvoltarea spiritului
filantropic ºi promovarea valo-

„Dar,, cu dr
drag
Mărţişor“,
„Dar
ag de Măr
ţişor“,
în Galeriile „Cr
omatic“
„Cromatic“

Expoziþie
realizatã
de copii
pentru
copii

rilor creºtine, implicarea copiilor ºi tinerilor în diverse activitãþi culturale ºi de dezvoltare
personalã, stimularea creativitãþii, cultivarea respectului pentru
valorile tradiþionale autentice.

Mãrþiºoarele îi aºteaptã pe
craioveni în expoziþie, la Galeriile „Cromatic“, str. Alexandru
Macedonski, nr.28, de luni, 26
februarie 2018, pânã joi, 8 martie 2018.
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propriilor copii au adus pe lume
alte suflete care sã le aline suferinþa

Dumnez
eu f
ace minuni!
zeu
face

de Mihaela Bobaru

D

urerea a douã mame
greu încercate în ultimii ani, care ºi-au pierdut copiii în condiþii tragice, a
fost atenuatã de minunea oferitã
de Dumnezeu. Ele au rãmas însãrcinate la scurt timp dupã tragedie. Una dintre ele, care ºi-a
pierdut copilele într-un exces de
furie al fostului soþ, de fel din
Bobiceºti, a adus pe lume douã
fetiþe gemene. Cealaltã, din Voineasa, care ºi-a pierdut fata ºi
bãiatul, ambii studenþi, într-un
cumplit accident de circulaþie, se
pregãteºte sã aducã pe lume tot
gemeni: o fetiþã ºi un bãieþel.

Însãrcinatã
cu gemeni dupã ce
ºi-a pierdut copiii
în accident
Dumnezeu s-a îndurat ºi de
familia Radu din Voineasa care
ºi-a pierdut anul trecut, în primãvarã, copiii studenþi, într-un
grav accident de circulaþie. Femeia, în vârstã de 47 de ani, este
însãrcinatã ºi în primãvarã, la un
an de la tragedie, ea va aduce
pe lume doi gemeni: o fetiþã ºi
un bãieþel. Atât ea cât ºi soþul
nu au fãcut publicã vestea. S-ar
putea spune cã le e teamã sã
creadã cã Dumnezeu s-a îndurat de suferinþa lor ºi încearcã
sã le-o aline, oferindu-le ca un
dar divin alte suflete care sã le
mângâie bãtrâneþea.
“Aºa am auzit ºi eu. Nu ºtiu
ce sã vã spun, e o minune! A
suferit foarte mult ºi ea ºi soþul
dupã ce ºi-au pierdut copiii în
accident. Vã daþi seama, erau
mari, erau studenþi ºi se mândreau cu ei. Plecase la muncã
în Italia pentru a avea bani ca
sã-i þinã în facultate. Nimeni nu
se gândea cã s-ar putea întâmpla o astfel de tragedie. Mã bucur nespus pentru ei, chiar dacã
am senzaþia cã vor sã ascundã
minunea la care iau parte. Poate cã le este teamã cã s-ar putea întâmpla ceva rãu. Eu cred
cã Dumnezeu le-a dat o nouã
ºansã sã se bucure de copii,
pentru cã au suferit prea mult
dupã tragedia de anul trecut.
Din ce ºtiu eu, se pare cã femeia ar trebui sã nascã chiar în
mai, atunci când s-a întâmplat
tragedia. E o mare minune ceea
www.indiscret.ro

trecuþi în
în nefiinþã
nefiinþã
Studenþii
Studenþii trecuþi
ce li se întâmplã. Nu doar cã
vor avea doi copii gemeni, ci
vor avea pereche”, a susþinut o
cunoºtinþã a familiei Radu.
Anul trecut, la finele lunii
mai, soþii Radu au trecut printro tragedie de neimaginat. Cei
doi copii ai lor, Florin de 21 ºi,
respectiv, Georgiana de 23 de
ani, au plecat din Balº spre Craiova, pentru a ajunge la facultate. La volan era bãiatul, în
vârstã de 22 de ani. Într-o curbã periculoasã, din cauza vitezei, el a pierdut controlul volanului iar maºina a ajuns pe contrasens, unde a lovit o maºinã
care venea din sens opus. Impactul a fost extrem de violent.
Fata care era pe scaunul din
dreapta nu a avut nicio ºansã. A
murit pe loc. Fratele ei, care era
la volan, a fost resuscitat minute în ºir la faþa locului, însã fãrã
rezultat. Mama celor doi tineri,
plecatã în strãinãtate, a primit
vestea cumplitã la telefon. Cu
câteva zile înainte, chiar ea îi
dãruise fiului maºina în care ºia pierdut viaþa alãturi de sora sa.

de martie care nu prevestea nimic din tragedia ce avea sã urmeze. Pentru cã nu-i rãspundeau la telefon, femeia care pregãtise masa a mers la locuinþa
fostului soþ pentru a-ºi lua copilele. Când a intrat, a fost ºocatã. Copilele ei zãceau fãrã suflare în ºtreang, într-o anexã a
locuinþei. În spatele casei, de o
grindã, atârna în ºtreang ºi fostul soþ.
“Fata mea le-a zis fetelor ca,
pe la prânz aºa, sã meargã la
tac-su ca sã se bucure ºi el cã
stã cu fetele, cã ele nu mai locuiau cu el, ci la mine. Fetele
au plecat de mânã spre casa
tatãlui lor ºi, de atunci, nu le-a
mai vãzut nimenea. Pe la prâz,
Ileana veni cu bicicleta dupã

fete, cã nu rãspundeau la telefon ºi nu ºtie ce este cu ele. Ea
s-a dus la fostul bãrbat dupã
fete. Ea îi gãsi pe toþi trei spânzuraþi. Fetele, uite colo, în anexa aia, iar el în spatele casei,
de un cireº. Nenorocitul le-a
omorât. Cred cã ºtia cã fetele
nu mai vor sã stea cu el. Nu vroiau, cã le bãtea, ºi pe ele, ºi pe
fata mea. Cât au trait cu el, au
avut o viaþã de coºmar…”, a
povestit la vremea respectivã
Paula Gherghina, bunica fetelor
dinspre mamã.
Femeia a trecut cu greu peste
drama la care a asistat neputincioasã. Nimic din ceea ce putea
face nu-i mai aducea acasã copilele cãzute victime ale propriului tatã, cãruia medicii de la psihiatrie îi dãduserã drumul acasã
cu doar câteva zile înainte de tragedia provocatã. Pentru a-ºi alina durerea acutã din suflet, femeia a început o relaþie ºi, la
scurt timp, a rãmas însãrcinatã.
Nu micã i-a fost mirarea când a
aflat cã urma sã aducã pe lume
douã fetiþe gemene. Mult timp a
þinut sarcina ascunsã. I-a fost teamã cã minunea nu s-ar putea
împlini. Când era sã le aducã pe
lume pe micuþe, femeia a recunoscut cã are parte de o minune
în viaþa ei.
“Prietenii ºi oamenii apro-

piaþi ºtiu de asta. Medicamentul care m-a ajutat sã mã vindec a fost credinþa, credinþa în
Dumnezeu. Când mi-au murit
fetele, m-am rugat la Dumnezeu sã-mi dea putere sã trec
peste tragedie. Dupã ce le-am
fãcut ce trebuie fetelor, am decis cã a venit vremea sã pun
punct unei etape din viaþa mea
ºi sã încep o altã viaþã. Despre
minune… Se poate spune ºi aºa.
ªtiu cã lumea zice cã fetele care
or sã vinã... Nu se comparã. Pe
fetele pe care le-am pierdut nu
le înlocuieºte nimeni. Ele sunt
alte douã suflete ºi pe celelalte
fete nu o sã le poatã înlocui nimeni, niciodatã”, a declarant în
urmã cu un an mama fetelor
ucise de propriul tatã.
Acum se bucurã de micuþele
considerate de toatã lumea drept
o minune oferitã de Dumnezeu
Ilenei Gherghina, femeia care
ºi-a pierdut copilele din cauza
furiei fostului soþ. Minunile din
viaþa ei au început sã meargã ºi
sã vorbeascã. Cei care le-au
vãzut spun cã seamãnã cu mama
lor, dar mai mult cu surorile pe
care nu au apucat sã le cunoascã. Rudele mai susþin cã se întâmplã de multe ori ca Ileana sãºi strige noile fiice cu numele
celor pe care le-a pierdut în
urmã cu trei ani.

Gemenele care sunt
strigate cu numele
surorilor ucise
Claudia ºi Marina ºi-au pierdut viaþa în urmã cu aproape trei
ani. Fetele locuiau cu mama lor
în comuna Bobiceºti dupã ce
femeia divorþase de soþul violent, cu afecþiuni psihice. Cu
toate acestea, mama nu le interzisese sã-ºi viziteze tatãl. Au
fãcut-o de mai multe ori pânã
în primãvara lui 2015, fãrã a
avea probleme. Acesta este ºi
motivul pentru care femeia
chiar le-a îndemnat sã-ºi viziteze pãrintele în acea zi care avea
sã fie ultima. Era o zi frumoasã
21 - 27 februarie 2018
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Consiliul Judeþean
Vâlcea a anunþat cã a
fost depusã documentaþia tehnicã pentru
încã un proiect pe
fonduri europene
nerambursabile, ce
vizeazã modernizarea
drumurilor judeþene.

Vâlcea: Drumul spre
mãnãstirile Bistriþa ºi
Arnota vor fi modernizate
cu bani europeni
þean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a declarat cã acesta va fi
cel de-al patrulea proiect european pentru drumuri: „Astfel, se
mai face un pas important în
realizarea celui de-al patrulea

proiect de anvergurã ce vizeazã modernizarea drumurilor judeþene, dupã ce, pentru alte trei
proiecte, Consiliul Judeþean
Vâlcea a semnat deja contractele de finanþare nerambursabilã”.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

E

ste dreptul opoziþiei
sã critice neajunsurile Legii Salarizãrii
ºi chiar sã depunã Moþiuni
simple pe acest subiect. De
aici însã ºi pânã la manipulãrile grosolane potrivit cãrora milioane de români vor avea salariile diminuate sau cã unii vor
munci fãrã remuneraþie
este cale lungã.
Legea salarizãrii este cea
mai complexã dintre legi.
Adoptarea ei a însemnat un
pas înainte în aplicarea
principiului european ”la
muncã egalã, platã egalã”.
Actuala Lege a salarizãrii unitare nu este perfectã. Este limpede cã sunt
deficienþe care trebuiesc
rezolvate. Legea a reuºit
însã sã rãspundã principiilor fundamentale care au
generat-o ºi sã elimine discriminãrile unor categorii
de personal, discriminãri
pe care vechea lege le dusese pe culmi de inechitãþi
flagrante. Inechitãþi care
nu au fost deloc deranjante pentru actuala opoziþie
pseudomoralistã.
Rostul unei Opoziþii responsabile nu ar trebui sã
fie contestarea în integralitate a legii, ci propunerea
de soluþii de corectare a

de Marielena Popa

Mãnãstirea Arnota

minusurilor legii.
Opoziþia cu parul ºi
promovarea de cãtre
aceasta a unei singure ºi
fixe idei ºi anume ”Jos
Legea! Jos Guvernul!”,
alãturi de manipulãrile
uneori mizerabile, nu folosesc nici democraþiei ºi
nici îmbunãtãþirii Legii
salarizãrii. ªi nici cetãþenilor care aºteaptã soluþii concrete, nu discursuri.
În ceea ce ne priveºte,
noi, cei din ALDE, vom
trata cu responsabilitate
toate neajunsurile legii salarizãrii ºi vom propune
corecþii care sã facã din ea
o lege bunã ºi completã pe
termen lung. În fapt,
aceasta este miza perfecþionãrii legii – transformarea ei într-un instrument
durabil de reglementare a
salariilor pe o bazã echitabilã pentru toatã lumea.
Toate corecturile necesare în privinþa indemnizaþiilor pentru mame ºi concediile medicale, alte corecturi care vor fi necesare, se vor face.
Timpul va demonstra cã
reaºezarea grilei de salarizare prin Legea Salarizãrii unitare a fost un pas înainte.

Publicitate

„Astãzi, 20 februarie 2018, a
fost depusã, de cãtre proiectant,
la registratura Consiliului Judeþean Vâlcea, documentaþia tehnicã în vederea obþinerii Certificatului de urbanism pentru
proiectul «Modernizare DJ 646
Bãbeni (DN 64) - Bãluþoaia Mãnãileºti - Genuneni - Foleºti
- Dumbrãveºti - Foleºtii de Sus
- Tomºani - Costeºti - Mãnãstirea Bistriþa - Mãnãstirea Arnota», proiect aprobat prin Hotãrârea nr.1 a Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia (CDR) ºi inclus în faza
II, urmând sã fie depus într-un
apel de proiecte ulterior în cadrul POR 2014 - 2020, prioritatea de investiþii 6.1.”
Preºedintele Consiliului jude-

Un pas înainte

21 - 27 februarie 2018
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M u n ic ipa li ta te
a
va aloca
2,5 milioane le
i
fe sti va lu lu i
in te rn a ţi o n a
ajuns la cea del
-a
XI-a ediţie

Primãria Craiova,
contribuþie record la
Festivalul Shakespeare
Aleºii locali adoptã la
urmãtoarea ºedinþã de
consiliu participarea
municipiului Craiova
în calitate de partener
al Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, în
vederea organizãrii
Festivalului Internaþional Shakespeare,
ediþia a XI-a, la Craiova, în perioada 23
aprilie-6 mai 2018,
precum ºi contribuþia
cu suma de 2,5 milioane lei, din bugetul
local al municipiului,
la organizarea evenimentului.
de Nicuºor Fota

D

atã fiind faima internaþionalã a festivalului de
teatru, invitaþia primitã
de edili de a deveni parteneri în
organizarea evenimentului cultural este consideratã „o oportunitate extraordinarã de prowww.indiscret.ro

movare a oraºului, prin toate
mijloacele conferite de anvergura unui asemenea festival internaþional, cu atât mai mult cu
cât, la fiecare ediþie, sute de artiºti de pe tot mapamondul performeazã ºi viziteazã Craiova
(conform estimãrilor descrise
de organizatori, în acest an sunt
peste 600 de artiºti din toatã lumea care sosesc în Craiova) fãcând cunoscut numele oraºului
în þãrile din care provin”, dupã
cum se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova.
Suma de 2,5milioane lei acordatã din bugetul local bate recordul precedent, de 2 milioane de lei, stabilit în mandatul de
primar al Liei Olguþa Vasilescu. Banii vor fi folosiþi pentru
plata diverselor cheltuieli prilejuite de festival, de la cele legate de drepturile de autor, la banalele servicii de cazare pentru
sutele de artiºti invitaþi la Craiova. „În calitate de partener al
evenimentului, Municipiul Craiova a alocat suma de 2.500.000
lei de la bugetul local pentru

organizarea manifestãrilor din
cadrul evenimentului Festivalul
Internaþional Shakespeare, ediþia a XI-a, exclusiv pentru evenimentele organizate în municipiul Craiova, în perioada 23
aprilie – 6 mai 2018, cuprinzând
cheltuieli pentru servicii de:
drepturi de autor ºi de reprezentare artisticã în exclusivitate
pentru festival, inclusiv autorizaþii de la instituþii responsabile cu drepturile de autor din
domeniu din þarã ºi strãinãtate,
precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACINSARA, UPFAR-ARGOA sau
altele asemenea; asigurarea
transportului internaþional de
persoane, decoruri, costume,
cheltuieli de masã ale membrilor companiilor invitate, asigurãri medicale, servicii de producþie, alte servicii integrate în
evenimentul cultural; logisticã
pe durata pregãtirii, organizãrii
ºi desfãºurãrii festivalului; servicii de promovare pe durata
organizãrii ºi desfãºurãrii evenimentului; cazare pentru membrii companiilor teatrale invita-

te, organizaþiilor, grupurilor ºi
persoanelor participante la festival”, se aratã în documentaþia
înaintatã consilierilor locali.

O treime din locuri,
gratuite
Potrivit raportului întocmit
de funcþionarii primãriei, municipalitatea craioveanã participã la finanþarea Festivalului
Shakespeare alãturi de un grup
numeros de parteneri ºi sponsori, printre aceºtia figurând
Consiliul Judeþean, Ministerul
Culturii, dar ºi douã guverne.
Primãria Craiova asigurã aproximativ o treime din buget,
acest fapt îndreptãþind-o sã primeascã pentru craioveni o cotã
proporþionalã de bilete gratuite la spectacolele organizate în
incinta TNC. „Având în vedere cã ediþia din anul 2018 a
Festivalului Internaþional
Shakespeare înseamnã peste 40
de evenimente în 20 de locaþii
interioare (sãli de spectacole,
foaiere, sãli de expoziþie etc.),
dar ºi exterioare (spaþii publi-

ce), 35 de companii de teatru
invitate, cu prezenþa a peste
600 de persoane ºi cã vor exista atât spectacole cu acces gratuit, dar ºi cu bilete sau abonamente, organizatorii vor permite accesul gratuit al craiovenilor la fiecare spectacol cu bilete de salã interioarã din cadrul
Festivalului în procent de 33%
din capacitatea sãlii/fiecare
spectacol, echivalent cu procentul sumei alocate de Municipiu în cadrul Festivalului din
bugetul total al acestuia. (...)
Organizatorii precizeazã, totodatã, cã, pentru a putea realiza
proiectul în toatã complexitatea lui, festivalul are nevoie de
o susþinere pe mãsurã, urmãrindu-se finanþarea din mai multe
surse, ºi anume: Primãria ºi
Consiliul Municipiul Craiova,
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Consiliul Judeþean Dolj, Guvernul Coreei de
Sud, Guvernul Japoniei, Institutul Cultural Român, British
Council, precum ºi de la diferiþi sponsori”, se aratã în raport.
21 - 27 februarie 2018
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Activitate intensã
la Apavil Centrul Vest

ECONOMIE

SC APAVIL SA – Centrul
Exploatare Vest a desfãºurat în
perioada 10-16 februarie 2018
o serie de activitãþi în întreaga
arie de operare.
AVARII REZOLVATE. S-a
intervenit pentru remedierea
unei pierderi stradale de apã în
oraºul Bãile Govora, str. Tudor
Vladimirescu, în zona Liceului
Tehnologic, operaþie ce a presupus sãpãturã, epuisment,
montaj colier metalic ºi umpluturã pãmânt.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-a trecut la identificarea ºi
înlocuirea apometrelor care au
fost ridicate în vederea verificãrii metrologice din oraºul
Bãile Govora - str. Tudor Vladimirescu ºi Nuferilor, din
satul Rãpãneºti - com. Buneºti
ºi satul Vãleni din comuna Pãuºeºti-Otãsãu;
- s-a efectuat igienizarea zonei din preajma staþiei de epurare Mihãeºti ºi a perimetrului
rezervorului de înmagazinare
de la Palangine;
- s-a efectuat montaj branºament nou în satul Teiuºu, comuna Buneºti;
- au fost realizate operaþii de
montare a staþiei de transmisie
date ”Metrilog”, în vederea monitorizãrii nivelului de apã al
rezervorului de înmagazinare ºi
a presiunii în reþeaua de distribuþie la staþia de apã Pietrari;
- s-a efectuat spãlarea ºi limpezirea unui tronson din reþeaua de apã ce alimenteazã satul
Fireºti, comuna Buneºti;
- s-a menþinut supravegherea
sistemului de alimentare cu apã
a rezervorului de inmagazinare
apã Pietrari;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul

Euro s-a oprit, pentru
un timp, la 4,66 lei

E

voluþia leului din perioada analizatã a fost
de scãdere constantã
faþã de euro, în contrast cu parcursul celorlalte monede din
regiune care s-au întãrit.
Cursul euro a crescut de la
4,6572, la începutul intervalului, la 4,6609 lei, la finalul lui,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-au realizat între 4,657 ºi
4,663 lei. Recordul de 4,6679
lei a fost înregistrat în 23 ianuarie.
Media dolarului american a
scãzut de la 3,7738 la 3,7306
lei, dar a încheiat perioada la
3,7530 lei, când cotaþiile fluctuau între 3,745 ºi 3,764 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
între 1,149 ºi 1,158 franci/
euro, astfel cã media ei s-a
miºcat în culoarul 4,0332 –
4,0471 lei, maxim atins la sfârºitul intervalului.
Cele mai multe dintre proiecþiile care se fac pe cursul
euro/leu indicã tendinþa de depreciere a monedei naþionale,
la valori de peste 4,7 sau chiar
apropiate de 4,8 lei.
De exemplu, situaþia politicã ºi adâncirea constantã a deficitelor de cont ºi comercial,
la care se adaugã creºterea rapidã a inflaþiei, care a urcat în
ianuarie la 4,3%, au determinat ieºiri importante din piaþa
bancarã localã, valoarea lor ridicându-se la circa un miliard
de euro.
Pe de altã parte, minuta ultimei întâlniri a CA al BNR evidenþiazã faptul cã s-a luat în
considerare posibilitatea unor
„corecþii fiscale”, în condiþiile
în care guvernul PSD-ALDE
se va confrunta cu mari probleme în privinþa acoperirii
cheltuielilor salariale ale bugetarilor ºi a pensiilor. În aceste
condiþii sunt aºteptate noi taxe
ºi impozite suplimentare.
Dupã mulþi ani în care creditele în valutã au fost preferatele românilor, cei mai afec-

taþi fiind cei care au luat credite în franci elveþieni, în prezent leul a trecut la putere.
Însã, dupã o perioadã destul de
lungã în care dobânzile au fost
suportabile, începând cu septembrie trecut valoarea acestora a crescut constant.
Indicele ROBOR este unul
dintre pricipalii factori care influenþeazã nivelul ratelor plãtite. Dacã la începutul lui 2017
indicele la trei luni se situa la
0,87%, iar în septembrie la
0,92%, el a crescut în prezent
la 2,08%. Acest indicator este
utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, precum cele de consum.
Indicele la ºase luni, utilizat
în cazul creditelor ipotecare,
a sãrit la 2,40%, maximul ultimilor trei ani ºi jumãtate, cel
la nouã luni a urcat la 2,45%,
iar cel la 12 luni a stagnat la
2,49%.
Pentru a preîntâmpina excesele bãncilor, BNR a reluat
procesul de creºtere a dobânzii sale de politicã monetarã,
dupã aproape trei ani de stagnare la minimul istoric de
1,75%. De la începutul anului, dobânda-cheie a fost majoratã la 2,25%, iar cei mai
mulþi analiºti anticipeazã o
creºtere, pânã la finalul anului, la 3%.
De la o valoare de 1,2240,
euro a crescut la 1,2555 dolari, maxim care nu a mai fost
atins de la jumãtatea lui decembrie 2014. Marcãrile de
profit au fãcut ca la finalul perioadei tranzacþiile sã se realizeze între 1,2384 ºi 1,2435
dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg continua sã creascã, dupã scãderea
de acum douã sãptãmâni sub
6.000 dolari. La sfârºitul perioadei el urca la 11.024,85
dolari.
Analiza cuprinde perioada 13 – 19 februarie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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.

Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti), la
staþiile de epurare de la Pietrari,
Mihãeºti ºi Buneºti ºi la staþiile
de repompare din Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti – Otãsãu, Pietrari
ºi Frânceºti, cât ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul
Govora de la cele douã staþii de
epurare, Buneºti ºi Mihãeºti,
respectiv în râul Otãsãu de la
staþia de epurare Pietrari;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi nr. 17 din localitatea
N. Bãlcescu;
- s-a asigurat buna funcþionare a staþiilor de repompare apã
potabilã SP1-Romani, SP2- Pãdureþu din oraºul Bãbeni;
- s-au efectuat lucrãri de amenajare terasament pe str. Mãrculeºti ºi Dragoº Vrânceanu,
acolo unde au avut loc intervenþii pentru remedierea pierderilor de apã;
- s-au efectuat lucrãri de mentenanþã în cadrul staþiei de epurare ape uzate ‘irineasa;

SAVEPETS

- au fost executate operaþiuni
de motare clapet-pompã în cadrul staþiei de captare, tratare ºi
distribuþie apã Corbi - localitatea N. Bãlcescu;
- s-au efectuat lucrãri de reamenajare baraj ºi ºenal în cadrul
staþiei de captare, tratare ºi distribuþie apã ªirineasa;
- au fost realizate lucrãri de
amenajare terasament (turnare
beton) în satul Marcea din cadrul punctului de lucru ªirineasa, acolo unde a avut loc o intervenþie pentru remedierea
unei pierderi de apã din conducta stradalã;
- s-au monitorizat lucrãrile de
extindere reþea apã ºi canalizare în zona ªerbãneasa-Pleºoiu
din localitatea N. Bãlcescu;
- s-au vidanjat cãminele staþiilor de repompare apã uzatã
din localitãþile ªirineasa ºi N.
Bãlcescu;
- s-au efectuat lucrãri de înlocuire vanã în satul Rotãrãºti
din localitatea N. Bãlcescu;
- au fost înlocuiþi robineþi ºi
apometre defecte în oraºul Bãbeni;
- s-a monitorizat reþeaua de apã
a oraºului Bãbeni pentru îndepãrtarea posibilelor pierderi de apã;
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a staþiilor de
captare, tratare ºi distribuþie a
apei din ªirineasa ºi localitatea
N. Bãlcescu - Predeºti ºi Corbi,
precum ºi buna funcþionare a
reþelei de canalizare Corbi-Rotãrãºti, localitatea N. Bãlcescu;
- s-a verificat rezervorul de
acumulare apã 300 mc din localitatea ªirineasa.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost verificate ºi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde
acestora urma sã le expire verificarea metrologicã sau erau
deteriorate.
www.indiscret.ro

În perioada 9-1
1 mar
tie, la Cr
aio
va
9-11
martie,
Craio
aiov

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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Olimpiada de Religie
pentru clasele VII-XII ºi
Concursul judeþean
”Spiritualitate creºtinã”
n data de 17 februarie
2018, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea s-a
desfãºurat etapa localã a Olimpiadei de Religie pentru clasele
VII-XII, zona Râmnicu Vâlcea.
Totodatã, a avut loc ºi etapa localã a Concursului judeþean
”Spiritualitate creºtinã”, pentru
clasele V-VI.
Competiþiile s-au desfãºurat
ºi în alte zone ale judeþului, conform împãrþirii pe cercuri pedagogice. Oraºele Drãgãºani, Horezu, Bãlceºti, Berbeºti ºi Brezoi au gãzduit elevii participanþi
din zonele respective.
La nivelul judeþului Vâlcea au
participat în cadrul acestor concursuri peste 300 de elevi, dornici sã expunã, cu talent ºi dãruire, în lucrãrile lor, cunoºtinþele dobândite în cadrul orelor
de Religie.
Elevii calificaþi în urma rezultatelor finale vor participa la
etapa judeþeanã, care va avea

Î

loc pe data de 3 martie 2018.
Cele douã concursuri au fost
organizate de IªJ Vâlcea, prin
inspectorul ºcolar pentru Religie, prof. Popescu Romeo, în
colaborare cu Arhiepiscopia
Râmnicului, din încredinþarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului ºi prin implicarea profesorilor de Religie din judeþul
Vâlcea.
Prezent la Râmnicu Vâlcea
pentru sesiunea de organizare a
Concursului naþional interdisciplinar Culturã ºi spiritualitate româneascã, domnul Vasile
Timiº, inspector general MEN,
invitat de cãtre directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sf.
Nicolae”, pr. prof. ªtefan Zarã,
a vizitat aceastã unitate de învãþãmânt împreunã cu pãrintele consilier pentru învãþãmânt ºi
activitãþi cu tineretul, Alexandru
Cristian Bãnuþã.
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.

Publicitate

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.
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Marian Jean Marinescu, 13
vot împotriva
unor condiþionãri
financiare ale UE
POLITICÃ

E

rea valorilor europene ºi a statului de drept. Se propune sã
se ia în discuþie acest aspect
ºi nu cred cã este bine. Aceste
criterii nu trebuie utilizate
pentru finanþãrile de la nivelul european, de exemplu, ce
vinã au tinerii din programul
Erasmus cã un guvern o ia razna, sau ce vinã au agricultorii
cã un guvern o ia raznã. Deci,
e vorba de douã direcþii diferite: guvernul face erori ºi nu
respectã valorile fundamentale ºi statul de drept, pe de altã
parte, oamenii care pot sã fie
ajutaþi prin aceste programe.
Trebuie sã facem distincþie între cele douã direcþii“, a declarat Marian Jean Marinescu.

Totodatã, el a subliniat cã ar
fi de acord cu eventualele condiþionãri în ceea ce priveºte
nerespectarea recomandãrilor
de þarã pentru cã: „(...) dacã
deviezi de la regulile europene este normal sã þi se atragã
atenþia ºi în acelaºi timp sã nu
primeºti niºte bani pe care tu
sã-i cheltuieºti într-o direcþie
decisã de programele europene“. Unul dintre cei mai apreciaþi europarlamentari, Marian Jean Marinescu este un lider marcant la nivel european
al Partidului Popular, vocea sa
reprezentând un reper nu numai pentru colegii români din
PPE, dar ºi pentru întreaga
dreaptã europeanã.
(C.P.)

Publicitate

uroparlamentarul liberal Marian Jean Marinescu, vicepreºedinte al
Partidului Popular European,
a declarat într-o conferinþã de
presã susþinutã la Craiova cã
se opune tendinþei de condiþionare a finanþãrilor europene
de respectarea valorilor europene ºi a statului de drept. Liderul popularilor europeni a
recunoscut cã acest scenariu
se discutã din ce în ce mai
frecvent pe culoarele Parlamentului European, dar încã
nu a fost luatã o decizie definitivã în acest sens. „Se discutã acolo (la Bruxelles –
n.red.) ºi de eventuale condiþionalitãþi bazate pe respecta-

www.indiscret.ro
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Universitatea Craiova
a reuºit, în chiar
ultima zi de mercato,
douã transferuri de
senzaþie. Este vorba
despre Andre Santos,
fost jucãtor al celor de
la Sporting Lisabona
ºi Deportivo la Coruna, dar ºi despre
Florin Gardoº, fost
campion cu Steaua
Bucureºti, care în
ultimii trei ani a jucat
în Marea Britanie, la
Southampton. Astfel,
alb-albaºtrii se pregãtesc de play-off, acolo
unde sperã sã dea
lovitura ºi sã aducã,
dupã mai bine de
douã decenii, titlul din
nou în Bãnie.
de Valentin Zarea

Gardoº: La Craiova
te simþi fotbalist

U

nul dintre cei mai titraþi
fundaºi centrali din istoria recentã a României, Florin Gardoº a semnat cu
Universitatea Craiova ºi va fi
prezentat oficial înaintea partidei cu Poli Timiºoara. Nãscut pe
data de 29 octombrie 1988 în
Satu Mare, noul stâlp al apãrã-

pentru play-off
rii Universitãþii are 1,93 înãlþime ºi este un fotbalist de picior
drept. Florin Gardoº ºi-a început cariera de fotbalist profesionist la Someºul Satu Mare ºi a
fãcut pasul în Liga I în 2010, la
Steaua Bucureºti. A îmbrãcat
tricoul roº-albastru în 121 de
meciuri, timp în care a marcat
patru goluri ºi a oferit douã pase
decisive. În cei patru ani petrecuþi la gruparea din „Ghencea”,
Gardoº a obþinut douã titluri de
campion al þãrii, o Cupã ºi o
SuperCupã a României. Are 17
prezenþe în UEFA Europa League ºi 11 în UEFA Champions
League.
În vara anului 2014 a fost
transferat la titrata echipã din
Premier League, FC Southampton, contra unei sume record de
6 milioane de euro, acesta fiind
unul dintre cele mai scumpe
transferuri din istoria campionatului românesc. A evoluat în
18 meciuri pentru Southampton
ºi în 17 jocuri pentru gruparea
Under-23 a clubului.
În ceea ce priveºte convocãrile sale sub tricolor, noul fundaº central al alb-albaºtrilor a
evoluat pentru selecþionatele
Under-19 ºi Under-21 (10 prezenþe ºi un gol marcat), dar ºi
pentru Naþionala mare a Româ-

Filipe Bernardes
Bernardes Santos
Santos
André
André Filipe
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niei. A debutat pe data de 8 februarie 2011, într-un amical cu
Ucraina ºi a îmbrãcat tricoul
galben al Naþionalei de 14 ori.
Gardoº a fost împrumutat de
la Southampton pentru ºase
luni, la finalul cãrora ar urma
sã semneze un nou contract cu
gruparea din Bãnie. „A fost un
început de an stresant, cu discuþii telefonice interminabile ºi
mulþi nervi, dar în final am ales
sã merg acolo unde am fost dorit cel mai mult. Aºa cã, atâta
timp cât pasul este spre teren,
nu poate fi un pas înapoi. ªi atâta timp cât atmosfera e ca-n
Anglia, te simþi fotbalist. Liga
1, m-am întors! Universitatea
Craiova, bine te-am gãsit“, este
mesajul lui Gardoº.

Un „leul“ printre „lei“
Pe lângã Florin Gardoº, la
Craiova a ajuns ºi André Filipe
Bernardes Santos, un mijlocaº
portughez în vârstã de 29 de ani,
Andre Santos a petrecut tot junioratul la Sporting Lisabona
(perioada 2002 – 2008), echipã
la care a jucat în cele mai multe
meciuri: 67, dintre care 19 în
UEFA Europa League.
Ulterior, el a fost împrumutat, pe rând, la Fatima ºi Leiria,
dar ºi în Spania, la Deportivo
De La Coruna, acolo unde a jucat 15 meciuri, fiind apoi transferat la Vitoria Guimaraes, formaþie pentru care a jucat 35 de
meciuri. De asemenea, Santos
a mai jucat în Turcia la Balikesirspor (11 meciuri) ºi în Franþa la FC Metz (30 de meciuri),
iar în actualul sezon competiþional a îmbrãcat tricoul formaþiei portugheze FC Arouca.
Santos are, de asemenea,
multe prezenþe ºi în cadrul selecþionatelor Portugaliei (Under-18, Under-19 ºi Under-21).
A debutat în Naþionala mare pe
data de 29 martie 2011, într-un
amical cu Finlanda câºtigat de
portughezi cu scorul de 2 – 0.
Noul mijlocaº al ªtiinþei a mai
evoluat, de asemenea, ºi în amicalul contra selecþionatei din
Luxemburg, punând umãrul la
victoria cu 5 – 0 a þãrii sale, alãturi de Cristiano Ronaldo.
Andre Santos a semnat un
contract valabil pânã la finalul
sezonului competiþional, cu opþiune de prelungire pentru încã
doi ani.

Florin Gardoº

Transferul lui
Felgueiras a picat

Roman, trimis
la Timiºoara

Conducerea Universitãþii
Craiova a negociat, de asemenea, ºi aducerea lui
Mario Felgueiras, fostul portar
al celor de la CFR Cluj, în prezent jucãtorul lui Pacos Ferreira, însã discuþiile s-au blocat, iar
transferul a picat. „Au fost discuþii în ultimele zile. Din pãcate
nu am ajuns la un acord. Pacos
nu m-a lãsat sã plec. Cluburile
nu s-au înþeles. Rãmân cel puþin
pânã în varã. Craiova e un club
frumos, joacã bine, mi-aº fi dorit sã vin, dar acum nu se mai
poate face. Cine ºtie, poate în
varã. Se pot întâmpla multe lucruri pânã acolo“, a declarat,
pentru GSP, Mario Felgueiras.

Alexandru Mihai Roman, atacantul ªtiinþei, va evolua pânã
la finalul sezonului competiþional la formaþia ACS Poli Timiºoara, cele douã cluburi ajungând la un acord asupra împrumutului. Conducerea clubului
oltean apreciazã cã mutarea la
gruparea bãnãþeanã reprezintã o
oportunitate pentru fotbalist de
a creºte valoric ºi a reprezenta
o soluþie viabilã din campionatul urmãtor pentru prima echipã a ªtiinþei.
Roman nu a avut un sezon
prea bun în Bãnie, acolo unde a
evoluat în 21 de meciuri oficiale pentru CS U Craiova, fãrã sã
marcheze vreun gol.

Alexandru Mihai Roman
www.indiscret.ro

Crampoane

HCM Râmnicu Vâlcea joacã în
deplasare cu Rapid Bucureºti

”În optimile de finalã ale
Cupei României, HCM Râmnicu Vâlcea joacã miercuri,
21 februarie, de la ora 20.15,
în deplasare cu Rapid Bucureºti. Partida va fi televizatã
în direct pe DigiSport ºi Telekom. Conform tragerii la sori
efectuate la sediul FRH, învingãtoarea din partida Rapid
- HCM va juca în sferturile de
finalã ale cupei, în deplasare,
cu Corona Braºov”, anunþã
reprezentanþii HCM.
Dupã un ºir de victorii, tânãra echipã din Râmnicu Vâlcea a fost învinsã în aceastã
lunã de SCM Craiova: 25-22,

pierzând astfel locul 2 în clasament, precum ºi de CSM Bistriþa: 26-21.
Deocamdatã, fetele antrena-

de Virgil Dumitrescu

15
SPORT

te de Aurelian Roºca ocupã
locul 3 în clasament, poziie
care asigurã clubului calificarea în cupele europene.

Un bob zãbavã ºi se intrã
în play-off

P

ânã la partida Viitorul –
FC Botoºani, de luni
searã, trei echipe, din
ºase, erau deja calificate în playoff: CFR Cluj (56 p.), FCSB
(52) ºi CSU Craiova (50). Apoi,
Viitorul a învins FC Botoºani cu
2-1, golul victoriei fiind înscris
de Ciobanu în minutul 90+4.
Echipa lui Hagi nu e încã sigurã
de calificare, dar cu acest 2-1 lea rãpit botoºãnenilor orice ºansã
de a evolua în play-off. A fost
2-1 ºi pentru… Astra, ea devine
a patra echipã ce se vede cu sacii în cãruþã. La barza chioarã îi
face Dumnezeu cuib, aºa se
zice. Prin jocul rezultatelor, dat
fiind cã astralii au scãpat de griji,
Dinamo poate deveni a cincea
barzã strecuratã în cuibul de
ºase. Nu mai plânge, Torje!
Dacã înving la Giurgiu, unde nu
va mai fi o bãtãlie pe viaþã ºi pe
moarte, ca în recentul derby de
pe Naþional Artena, ”câinii”
merg necondiþionat în play-off.
Dacã reuºesc doar egal, se impune ca Poli Iaºi sã nu treacã de
Viitorul. Dacã pierd, trebuie ca
ºi Iaºiul sã piardã, iar FC Botoºani sã nu câºtige cu Gaz Metan
(sâmbãtã, 24 februarie, ora 14).
Astra – Dinamo ºi Poli Iaºi – Viitorul sunt programate tot sâmbãtã, la aceeaºi orã: 19,45. Ultima etapã a campionatului regular se anunþã fãrã convulsii în
ceea ce priveºte trio-ul din fruntea Ligii lui Iorgulescu. Cel puþin teoretic, Juventus nu o poate
scoate în decor pe CFR Cluj,
ACS Sepsi are ºanse infime sã
o îngenuncheze pe FCSB, iar

ACS Poli pãºeºte pe noua arenã
a Craiovei cu gândul de a se
despãrþi onorabil de ”greii”
campionatului. Gata, se intrã în
play-off ºi play-out, sistem pe
care Hagi, ca ºi Dan Petrescu,
de altfel, îl reneagã pentru ”ciudãþenia” de înjumãtãþire a punctelor. Parcã i-ar fi auzit, Ionuþ
Lupescu, unul dintre candidaþii
la preºedinþia FRF, considerã cã
pentru þara noastrã cel mai adecvat este campionatul cu 18 echipe. Fapt îmbucurãtor, arbitrajul
românesc dã semne de însãnãtoºire. Sã sperãm cã în continuare, injectat moral, nu se va molipsi de cine ºtie ce microb. În
ultima zi de mercato, CSU Craiova i-a transferat pe Andre Santos (29 de ani, mijlocaº, de la
Arouca, locul 3 în liga a doua
portughezã) ºi Florin Gardoº
(28 de ani, fundaº, de la Southampton), care a ales ”Ion Oblemenco” pentru atmosfera lui englezeascã. Nu o spunem doar
noi, au spus-o atâþia, echipa antrenatã de italianul Devis Mangia beneficiazã constant de un
”al doiºpelea” jucãtor în tribune, ca pe Old Trafford. Publicul!
S-a înnoit ºi FCSB, cu Bãlgrãdean între buturi, în locul lui
Andrei Vlad, tânãr ºi neliniºtit,
dar fãrã experienþã, în opinia patronului, deºi cu Lazio lipsa de
experienþã nu s-a vãzut la ”copilul ãsta”. Pentru fostul dinamovist, inactiv în perioada din
urmã, Gigi Becali a plãtit Chiajnei ”fabuloasa” sumã de 50.000
de euro. Ciro Immobile a cãzut
pe gânduri.

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

www.indiscret.ro

PRIMAR,
Ing. GHEORGHE ILIE - COSTELUª
21 - 27 februarie 2018
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De teama Curþii de Conturi,
Primãria Râmnicu Vâlcea
trece la eutanasieri

Pralã, candidat?
Prin vocea primarului din
Râmnicu Vâlcea, Mircia
Gutãu, Partidul Ecologist
Român (PER) anunþã cã ºia propus ca Vâlcea sã aibã
un parlamentar dupã alegerile din 2020. Se aude cã
PER l-ar pregãti pentru asta
pe ªtefan Pralã (foto), actualmente director al Administraþiei Bazinale de Apã
(ABA) Olt. Surprizã? Comme ci, comme ça!

Securiºti
mai vechi ºi
mai noi
se reunesc;
la bibliotecã
Cine doreºte sã vadã securiºti mai vechi ºi mai noi
laolaltã poate merge joi, 22

februarie, ora 16.00, la Biblioteca Judeþeanã “Antim
Ivireanul”, unde va avea loc
o prezentare de carte în domeniu: “Iulian Vlad - Confesiuni pentru istorie”. Autor, generalul Aurel I. Rogojan. Specialist în contraspionaj, Rogojan i-a a
fost ºef de cabinet generalului Vlad, ultimul comandant al securitãþii comuniste. Având în vedere precedentul acestor lansãri la
Râmnic, se aºteapã omagii,
dezminþiri, justificãri.

Câinii fãrã stãpân din adãpostul Feþeni care nu
vor fi adoptaþi în termen de 14 zile de la capturare vor fi eutanasiaþi, a declarat Mircia Gutãu,
primarul municipiului Râmnicu Vâlcea. Decizia
municipalitãþii survine ºi ca urmare a sancþiunilor aplicate Primãriei Buzãu, de cãtre Curtea
de Conturi, care a imputat cheltuielile suplimentare cu aceste animale, susþine Gutãu.
de Marielena Popa

„Îi invit pe cei
de bunã credinþã
sã adopte câini”

Guvernatorul
ºi Valurile…

„Nu vom putea þine câinii
vagabonzi mai mult de douã
sãptãmâni în adãpostul de la
Feþeni. Nu ne dã voie legea. În
Buzãu, Curtea de Conturi a
imputat administraþiei locale
cheltuielile fãcute cu câinii þinuþi mai mult de 14 zile în adãpost, pe considerentul cã acestea sunt cheltuieli suplimentare. Adãpostul Feþeni gãzduieºte circa 470 de câini, unii stau
acolo de peste cinci ani. Iubesc
ºi eu câinii, dar altã posibilitate de salvare, în afara adopþiei,
nu avem. De aceea, îi invit pe
cei care doresc sã îi adopte cu
adevãrat, sã o facã”, a spus primarul. Acesta a avertizat cã adopþiile vor fi monitorizate, spre
a se evita nenumãratele situaþii

Cei prezenþi marþi, 19 februarie, la concertul aniversar al Camerei de Industrie
ºi Comerþ Râmnic, au aflat
ce gusturi de meloman are
guvernatorul Mugur Isãrescu: „Pentru divertisment:
valsul Valurile Dunãrii este
piesa preferatã a Guvernatorului”, a anunþat pe scenã
dirijorul Florin Totan. În
salã s-au auzit ceva murmure: „ªi care e divertismentul?” Evenimentul a avut loc
la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâcea.

Rãsfãþ!
În timp ce se plâng cã nu
au bani pentru investiþii, primarii vâlceni din mediul rural ºi-au aranjat salariile la
limita de sus. Sã fii primar
într-o fundãturã de þarã ºi sã
primeºti lunar 96 de milioane lei vechi este un rãsfãþ,
având în vedere „seceta” financiarã din România.
Parol!

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

Ce spune legea
Legea nr. 258/2013 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guver-

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

Pensiunea Siva
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în care câinii au fost luaþi de la
adãpost ºi eliberaþi imediat.
Mircia Gutãu a subliniat cã
aceia care vor abandona animalele adoptate vor fi amendaþi cu
2.500 lei.

nului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân
prevede:
”Art. 4. (1) Câinii fãrã stãpân vor fi cazaþi în adãposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, pentru o perioadã de 14 zile lucrãtoare. (…)
Art. 7. (…) (2) Câinii nerevendicaþi sau neadoptaþi vor fi eutanasiaþi, în baza unei decizii
emise de cãtre o persoanã împuternicitã în acest sens de cãtre primar, în termenul stabilit
prin aceastã decizie. Termenul
va fi stabilit avându-se în vedere capacitãþile de cazare ºi disponibilitãþile bugetare”.

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