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Normele
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impuse de UE,
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pentru
CE Oltenia
Înãsprirea unor norme de mediu la nivel european riscã sã
oblige Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare producãtor de energie pe bazã de cãrbune din România, sã opreascã pentru mai bine de un an grupuri energetice cu o putere
instalatã însumatã de pânã la 1.500 MW, reprezentând
aproape jumãtate din puterea instalatã totalã a Complexului.
Sistarea activitãþii ar fi necesarã pentru retehnologizarea
grupurilor prin montarea unor echipamente care sã reducã
emisiile de oxizi de azot ºi, spun reprezentanþii CE, ar avea
un impact major asupra sistemului energetic naþional.
n urmã cu apoximativ o jumãtate de
an, Comisia Europeanã a adoptat o
Decizie privind cele mai bune tehnici disponibile pentru instalaþiile de ardere de dimensiuni mari, care au urma
sã intre în vigoare peste 4 ani de la publicare, adicã în data de 17 august 2021.
Prin aceastã Decizie au fost stabilite valori limitã de emisie în aer foarte stricte
pentru oxizi de azot, dioxid de sulf ºi pulberi în suspensie. Ca element de noutate, au fost introduse valori limitã de emisie ºi pentru emisiile de mercur, precum
ºi cerinþe de monitorizare pentru monoxid de carbon, acid clorhidric ºi acid fluorhidric. Doar cã, pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot, centralele care
folosesc cãrbune trebuie sã ia o serie de
mãsuri care constau, în principal, în înlocuirea arzãtorilor de praf cãrbune aferenþi instalaþiilor de ardere. În cazul CE
Oltenia, vorbim despre un numãr de 84
de arzãtori aferenþi celor 14 cazane energetice. Problema este cã, doar pentru
realizarea lor, furnizorii de echipament
estimeazã cã producþia va dura aproximativ doi ani, la care se adaugã alte ºase
luni necesare montãrii lor pentru fiecare
cazan în parte. „Realizarea acestor instalaþii, din toate punctele de vedere
(contractual, tehnic, montare, punere în
funcþiune), pânã la data de 17 august
2021, pe lângã faptul cã este imposibil
practic de finalizat, indiferent de efortul
financiar pe care ar fi dispusã CE Oltenia sã îl facã, va avea un impact considerabil asupra asigurãrii cu energie electricã a Sistemului Energetic Naþional,
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constând în indisponibilizarea, în perioada 2020 – 2021, a unei puteri instalate
de minim 1.000 MW ºi maxim 1.500
MW pe întreaga perioadã“, se aratã întrun document al CE Oltenia.

Se solicitã prelungirea cu
trei ani a termenului limitã
Pentru evitarea acestei situaþii, reprezentanþii Complexului spun cã este necesarã ca autoritãþile europene sã fie de
acord cu prelungirea termenului limitã
pentru conformarea la legislaþia cu 3 ani,
pânã în 2024. „Acest lucru ar asigura
timpul necesar implementãrii mãsurilor
menþionate anterior, prin oprirea în permanenþã pe perioada menþionatã a câte
unui singur grup energetic de 330 MW,
în comparaþie cu 1.000 – 1.500 MW în
varianta conformãrii pânã în anul 2021,
cu o perioadã de minim 6 luni, prin rotaþie, pentru realizarea tehnicã a lucrãrilor
necesare, fãrã a fi afectatã substanþial
capacitatea de producþie de energie electricã a CE Oltenia ºi, respectiv, cantitatea de energie electricã necesarã Sistemului Energetic Naþional“, susþin reprezentanþii CE Oltenia.
În 2017, Complexul Energetic Oltenia,
societate controlatã de stat prin Ministerul Energiei, a funcþionat în medie cu 8
grupuri energetice, acoperind o cotã de
pânã la 24% din piaþa de energie, iar în
perioada de iarnã a funcþionat inclusiv
cu toate cele 11 grupuri energetice disponibile, asigurând o treime din totalul
producþiei de energie a României.

de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

Cum sã dai 100 de ani într-o zi

E

xistã zeci de feluri în care putem marca anul Marelui Centenar. Existã posibilitãþi tehnice ºi
financiare ºi resurse umane suficiente
pentru a face din acest eveniment unul
extraordinar. Dar, oare, cum ar fi sã îl
priveascã cineva în simplitatea sa?
Cum ar fi ca el sã însemne pe lângã o
lecþie istoricã de ascultat cu sufletul
pietroi, reîntoarcerea spre anumite valori morale? Centenarul înseamnã sã
readucem tradiþii care s-au pierdut. Înseamnã sã nu eºuãm ºi sã înlocuim
mãcar o zi socializarea indirectã de pe
net cu socializarea civilizatã faþã în faþã.
Înseamnã sã scoatem oamenii din case,
la promenadã, exact ca acum 100 de
ani, sã dãm ocazia ca familiile sã se cunoascã, sã râdã cu poftã, sã se priveascã în ochi, sã punã þara la cale, sã simtã
cã fac parte din tot ceea ce se construieºte aici, în interiorul graniþelor. De ce
am face asta? Pentru cã ºi acum 100 de
ani, PNL a fost în spatele dezvoltãrii
accelerate urbane ºi pentru cã azi PNL
vrea sã fie mai bun mediator între români ºi cei care au obligaþia sã-i considere parteneri. Ce înseamnã Centenarul României? Centenarul înseamnã
Marea Unire, iar o Mare Unire presupune sã luãm în calcul toate categoriile societãþii, înseamnã sã readucem la
vedere oameni care ne pot învãþa despre bune maniere, despre respectul
pentru cultura autohtonã. Craiova, prin
PNL poate deveni „gazda” culturalã
idealã cu acces liber, dincolo de a fi o
hartã roºie, care de ani buni este þinutã
departe de ideea de culturalizare, în favoarea dezvoltãrii dependenþelor. Mobilizaþi oamenii cãtre teatru, care acum
100 de ani era destinaþia lor preferatã.
Ce-ar fi sã îl readucem pe Caragiale pe
buzele tuturor, pentru cã este atât de
actual! Craiovenilor le plac ironia finã,
hazul de necaz, gluma deºteaptã, invitaþiile de a discuta despre vremurile
apuse. Centenarul înseamnã ca locuitorii sã se simtã bãgaþi în seamã, nu
folosiþi pentru a recepta mesaje de-a
gata. Înseamnã sã-i facem sã se simtã
mândri de ceea ce pot realiza împreunã. Ce înseamnã centenarul României?
Sã încurajãm generaþiile actuale sã preia din obiceiurile celor mai în vârstã,

sã punem accentul pe ceea ce este tradiþional ºi autentic românesc, pentru a
nu crea un dezechilibru între ceea ce
ne aparþine ca tradiþie ºi ceea ce împrumutãm. Ce înseamnã Centenarul? Înseamnã sã facem o incursiune în trecut, pentru a aduce în prezent adevãrul
despre Marea Unire, care, la acel moment nu a fost consemnat aºa cum un
stat întreg ºi independent ar fi meritat.
Nu toþi tinerii au avut ocazia sã studieze ori nu li s-a povestit niciodatã despre acest eveniment important care a
marcat evoluþia noastrã ca popor. Centenarul este despre a cãuta orice român
care a împlinit 100 de ani ºi sã îl aducem în faþa oamenilor. Ei nu numai cã
pot explica cel mai bine ce au însemnat
acele vremuri, dar meritã ºi cumva onoraþi pentru rezistenþa lor ºi cine o poate
face mai bine decât un partid liberal?
Într-o societate atât de minþitã ºi manipulatã, Centenarul trebuie sã fie un
simbol al punerii accentului pe onestitate, pe adevãrul despre identitatea
noastrã. A vorbi cu tinerii, a le explica
despre o mare lecþie a trecutului nostru
ca naþiune, este aproape o datorie de
care PNL trebuie sã se achite în virtutea principiilor pe care le are. În simplitatea lui, Centenarul e despre a transfera în viaþa de azi ambiþia unui popor
greu încercat, dar niciodatã laº. Este
despre a înlocui mãcar o searã pove’tile despre supereroi recenþi cu o mãrturisire sincerã despre ce înseamnã Marea Unire, despre sacrificiu ºi curaj,
despre nevoia de a rãmâne o unitate,
nu doar geograficã, ci ºi în interiorul
graniþelor. Noua întindere a statului ºi
noua structurã socio-economicã au produs acum 100 de ani schimbãri fundamentale ale sistemului politic. Din cele
douã partide mari ale Vechiului Regat
a supravieþuit doar Partidul Naþional
Liberal. Viaþa culturalã a cunoscut o perioadã de efervescenþã fãrã precedent,
manifestatã în artã ºi ºtiinþã. Probabil,
existã infinite feluri de a-þi arãta pãsul
faþã de þara ta. Dar cred cã cel mai de
preþ lucru pe care îl poþi face pentru ea
este sã-i laºi un „semn de carte” inserat
în prezentul copiilor, pe care îl putem
face mai bogat cu 100 de ani sau mai
sãrac ca niciodatã.
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Muzeul Cãrþii ºi Exilului 3
Românesc ºi Centrul
Brâncuºi, douã proiecte
importante

Consiliul Judeţean Dol
inanciar in
ves
tiţiile în cultură
Doljj susţine ffinanciar
inv
estiţiile

ADMINISTRAÞIE

Într-un an dominat de
manifestãrile dedicate
Centenarului Marii
Uniri, Consiliul Judeþean Dolj þine drapelul
sus, investind peste
26 de milioane de lei
în instituþiile de culturã din subordine.
Printre multe alte
proiecte care vor fi
astfel finanþate, o
parte din bani sunt
destinaþi înfiinþãrii
Muzeului Cãrþii ºi
Exilului Românesc, un
proiect inedit care va
gãzdui opere de o
valoare inestimabilã,
scrise într-o perioadã
tulbure din istoria
României.

n programul de investiþii
din bugetul pentru 2018,
pentru capitolul „Culturã,
recreere ºi religie“ au fost alocate peste 26,6 milioane de lei,
ceea ce reprezintã 13,8%. Din
aceastã sumã, 1,4 milioane de
lei vor merge cãtre înfiinþarea
Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, demers pentru care CJ
Dolj a accesat ºi un proiect cu
fonduri europene, în valoare de
4,5 milioane de euro. Acesta
prevede, printre altele, restaurarea ºi consolidarea Casei Dianu - monument istoric, dar ºi
dotarea clãdirii pentru a putea
gãzdui opere unicat, donate Bibliotecii „Aman“ de academicienii Basarab Nicolescu, Dan
Berindei sau Dinu C. Giurescu.
„Proiectul este cu adevãrat
spectaculos ºi îºi propune sã
punã în valoare un imobil deosebit din centrul Craiovei, Casa
Dianu, care a aparþinut unei
vechi familii boiereºti, renumitã prin personalitãþile pe care lea dat Bãniei – magistraþi, oameni politici sau profesori. Este
un spaþiu aparte, iar vizitatorii
vor descoperi cã multe dintre
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milioane de lei din bugetul pe
2018 îl reprezintã construirea
Centrului Internaþional „Constantin Brâncuºi“, un demers
extrem de important pentru stimularea turismului în judeþul
Dolj ºi regiunea Oltenia prin
punerea în valoare a bogatului
patrimoniu cultural al acestei
zone. Conform proiectului, Centrul, ce va fi ridicat în curtea Palatului „Jean Mihail“, ar urma sã
gãzduiascã sãli de conferinþe ºi
spectacol, ateliere de discurs ºi
de creaþie, dar ºi o prismã de sticlã de peste 12 metri unde vor fi
expuse interpretãri la scarã mare
a operelor celebrului sculptor.
„Acesta nu va fi doar un obiectiv însemnat pentru noi, pentru
Consiliul Judeþean Dolj, ci ºi un
proiect reprezentativ la nivel
naþional, pentru cã vorbim despre un complex cultural dedicat în întregime unuia dintre cei
mai cunoscuþi ºi mai valoroºi
artiºti români, inegalabilul Constantin Brâncuºi. Cu atât mai ataºati suntem de acest demers cu
cât Muzeul de Artã Craiova, în
vecinãtatea cãruia va fi edificat
centrul international, deþine în
patrimoniul sãu ºase opere ale
marelui sculptor“, spunea Ion
Prioteasa în momentul semnãrii
contractului de execuþie al lucrãrii.

încãperile acestui edificiu se
aseamãnã cu cele din Palatul
«Jean Mihail», în care funcþioneazã Muzeul de Artã. Craiova
va fi astfel înnobilatã cu o nouã
instituþie de culturã – Muzeul
Cãrþii ºi Exilului Românesc,
care va beneficia de documentele ºi volumele de carte pe care
Biblioteca Judeþeanã «Alexandru ºi Aristia Aman» a reuºit sã
le recupereze din Franþa ºi Spania, prin intermediul unor oameni cu totul deosebiþi ºi dragi
nouã, cum este ºi domnul academician Basarab Nicolescu.
Tot aici vor fi aduse donaþiile
domnilor academicieni Dinu C.
Giurescu ºi Dan Berindei, pentru care vor fi amenajate sãli
speciale, dar va fi creatã ºi o
zonã destinatã copiilor, demers
prin care ne dorim sã-i atragem
pe cei mici cãtre lecturã“, declara preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Culele din Brabova
ºi Cernãteºti
vor fi reabilitate
ºi introduse în
circuitul turistic

Brâncuºi
este la Craiova
Un alt proiect inedit pentru
care CJ Dolj a alocat peste 15

Centrul Brâncuºi în lucru

Ion Prioteasa ºi academicianul Basarab Nicolescu

În planul de investiþii pentru
2018 gãsim ºi douã proiecte
pentru care CJ Dolj a accesat ºi
fonduri europene, care prevãd
reabilitarea, consolidarea ºi promovarea Culelor din Cernãteºti
ºi Brabova. Dupã reabilitare,
culele vor deveni puncte muzeale ºi vor fi incluse în circuitul turistic „Istorie ºi tradiþie
doljeanã“, în care a mai fost inclusã ºi Casa Bãniei din Craiova, Secþia de istorie-arheologie
a Muzeului Olteniei, dar ºi Muzeul Satului din Pieleºti.
Pe lângã aceste proiecte, Consiliul Judeþean Dolj a mai alocat peste 5,5 milioane de lei, bani
care vor ajunge la instituþiile de
culturã din subordine, cum sunt
Muzeul Olteniei, Muzeul de
Artã, Biblioteca Judeþeanã
„Aman“ sau ªcoala Popularã
de Arte ºi Meserii „Cornetti“,
pentru diverse lucrãri ori achiziþii extrem de necesare.
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POLITICÃ
Nicolae Giugea,
deputat PNL Dolj

punde ºi de domeniul industriei
alimentare. De altfel, scopul final al agriculturii ºi zootehniei
este acela de a pune produse de
calitate ºi la un preþ convenabil
pe masa oamenilor. Nu creºterea în sine a oilor conteazã, ci
dacã românii pot sã cumpere
carne de oaie la un preþ avantajos.
Din acest punct de vedere,
politica oii a domnului ministru Daea este un exemplu de
eºec total.

Publicitate

România exportã animale vii în
valoare de 315 milioane în special oi ºi capre.
În aceste condiþii, în supermarketurile din România preþul
kilogramului de carne de oaie
nu scade sub 55 de lei. De unde
se vãd rezultatele acestei politici dezastruoase promovate de
domnul Daea. Nu este pentru
prima datã când domnul ministru dovedeºte cã nu ºtie cu ce
se ocupã ministerul domniei
sale, din moment ce uitã cã rãs-

Publicitate

T

oate lucrurile se schimbã de când PSD-ul conduce þara – guvernul
odatã la ºase luni, trecutul
atunci când el devine supãrãtor
pentru Dragnea, legile care îl
pot trimite la închisoare pe acelaºi Dragnea, sau chiar geografia þãrii când ea împiedicã pe cineva sã punã mâna pe o insulã.
Un singur lucru nu se schimbã
– domnul Daea ºi obsesia lui
eternã – Mioriþa. Ca un elev
care a învãþat o singurã lecþie
pentru bacalaureat ºi orice subiect i-ar pica el spune tot Mioriþa, dl. Daea ne repetã mereu cã
þelul lui la minister este sã promoveze oaia.
Haideþi sã vedem ºi ce spun
cifrele oficiale despre reuºita
domnului Daea în acest domeniu. Conform statisticilor oficiale în România sunt 10 milioane
de oi, ceea ce ne plaseazã pe
locul 3 în Europa la acest capitol. Consumul mediu anual pe
cap de locuitor este de 2,6 kg
carne de oaie. De asemenea.
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„Sluga”
Bãrãgan,
jonglerii
în Consiliu în
numele PSD-ului
de Cosmin Pretorian

D

e ceva vreme, o „falangã“ universitarã grupatã în spatele unei asociaþii pe numele ei de scenã
EDUCOL, folosindu-l pe „servitorul“ de serviciu din administraþia oraºului Craiova, viceprimarul Stelicã Bãrãgan, se chinuie din rãsputeri sã punã mâna
pe spaþiul de 800 de metri pãtraþi în care a funcþionat pânã
mai zilele trecute Incubatorul
Transfrontalier Tehnologic ºi de
Afaceri Craiova. Clãdirea ar
veni ca o mãnuºã acestei asociaþii anonime, a cãrei activitate este nulã din toate punctele
de vedere. În acest sens, la începutul anului, organizaþia a
depus o cerere pe adresa Primãriei Craiova, delegându-l pe
Bãrãgan drept lobby-ist ºef, responsabil cu „mânãreala“ voturilor în Consiliul Local pentru
ca proiectul sã treacã. Concomitent cu cererea EDUCOL, o
altã asociaþie non-profit, mult
mai implicatã în activitãþi sociale în judeþul Dolj ºi recunoscutã pe plan naþional ºi internaþional pentru proiectele de milioane de euro derulate, este vorba de Asociaþia Românã a Tinerilor cu Iniþiativã (ARTI), a
solicitat printr-o adresã scrisã
acelaºi spaþiu pentru funcþionarea în respectiva clãdire a unei
ºcoli generale cu clasele I-VIII,
finanþatã din fonduri private. În
sprijinul demersului sãu, ARTI
a depus, odatã cu solicitarea, ºi
o lungã notã explicativã în care
www.indiscret.ro

îºi prezenta activitatea de 15 ani
la nivelul judeþului Dolj, una
prodigioasã din toate punctele
de vedere. Numai cã, faþã de
EDUCOL, ARTI are un mare
neajuns: nu are un Bãrãgan al
ei care, de la înãlþimea funcþiei
de viceprimar, sã dirijeze discreþionar votul consilierilor locali, sub pretextul cã este ordin
de la partid sã ajungã spaþiul în
administrarea EDUCOL.
Individul, care în teorie ar
trebui sã se ocupe de destinele
oraºului, ºi nu ale unei asociaþii fantomã a stãpânilor sãi universitari, ºi-a dovedit utilitatea
la începutul sãptãmânii acesteia, când în ºedinþele comisiilor
Consiliului Local Craiova a
fost luat în discuþie un proiect
de hotãrâre promovat de el prin
care primãria sã se asocieze cu
EDUCOL ºi sã le punã la dispoziþie spaþiul de pe Calea Bucureºti. Dacã în Comisia de învãþãmânt proiectul lui Bãrãgan
a fost trântit de consilieri ca
urmare a informãrilor pe care
reprezentantul ARTI le-a fãcut
în plenul ºedinþei, la urmãtoarea comisie, cea de urbanism,
Bãrãgan l-a folosit pe Nicoli pe
post de portavoce, iar acesta ia interzis delegatului asociaþiei
sã îºi expunã proiectul. ªi ca
sã îºi desãvârºeascã „opera“
slugarnicã, viceprimarul a
avertizat cã la fel se vor desfãºura lucrurile ºi în celelalte comisii, iar plenul Consiliului
Local, dominat de PSD, va
vota „proiectul lui“.
Poate cã vã întrebaþi ce îl

mânã în luptã pe acest slujbaº
al nostru, plãtit bine ca sã se
ocupe de destinele Craiovei.
Rãspunsul este unul simplu:
înainte de a ajunge viceprimar
PSD, el a fost salariat al Universitãþii din Craiova, unde a
promovat în funcþii de conducere ca urmare a prestaþiei sale
politice în sânul PSD Craiova.
Ipoteticul proiect EDUCOL
este manageriat de angajaþi ai
aceleaºi instituþii, Universitatea
din Craiova, devenitã în ultimii
ani o pepinierã de cadre pentru filiala localã a PSD. Acum,
Bãrãgan trebuie sã întoarcã un
serviciu cãtre unii dintre „stãpânii“ sãi universitari ºi se foloseºte de numele partidului
din care face parte pentru a influenþa acest lucru. Numai cã,
de la Bucureºti, Lia Olguþa
Vasilescu ºi Claudiu Manda,
liderii filialei municipale ºi judeþene a PSD-ului, probabil
habar n-au de demersurile meschine ale individului. El, însã,
la toate colþurile, afirmã contrariul, târând partidul ºi liderii sãi într-un scandal cu grave
repercusiuni nu numai pe plan
local, ci ºi naþional ºi internaþional. Din lipsã de spaþiu, ne
oprim aici, în speranþa cã persoanele care trebuiau sã înþeleagã unde este telecomanda
domnului viceprimar au înþeles acum. În numerele viitoare, vom mai zãbovi puþin asupra prestaþiei publice a lui Bãrãgan, mãcar pentru ca fiecare
dintre noi sã înþelegem cui îi
plãtim un salariu deloc modest.

DEZVÃLUIRI

CRITERIU
Experienþã
persoanã juridicã
iniþiatoare

Sume investite la
nivel local de la
înfiinþare

Organizaþie iniþiatoare, non-profit cu 15 ani
vechime, experienþã în derularea de programe
europene cu finanþãri de peste 5 mil de euro ºi
peste 10 000 de beneficiari direcþi, cu peste 33
de parteneri privaþi, autorizatã de Ministerul
Muncii, Ministerul Educaþiei, recunoscutã
pentru activitatea educaþionalã de cãtre 12
ambasade, având finanþari anterioare acordate
de National Democratic institude for International Affairs (prin USAID), Guvernul României
dar ºi prin numeroase fonduri bilaterale.

Organizaþie iniþiatoare,
non-profit, vechime 3 ani,
fãrã niciun proiect
implementat din 2015,
având ca membri
fondatori Universitatea
Craiova, ADR Oltenia ºi
Asociaþia absolvenþilor.

5 000 000 euro din proiecte europene
782 608 euro din contribuþii private (taxe,
sponsorizãri, donaþii)
200 000 euro din servicii de formare
profesionalã ºi mediere

0

Destinaþia spaþiului Unitate de învãþãmânt nivel primar ºi gimnazial Incubator de afaceri
sociale
Numãr de beneficiari direcþi:
Numãr de beneficiari
Beneficii directe
- 252 de elevi în Craiova pânã la clasa a VIII-a direcþi:
- 518 elevi din scoli asociate ce beneficiazã de nu este asumat niciun
sprijin logistic gratuit
indicator în acest sens
- Acordarea sistemului de francizã socialã
cãtre Sibiu, Piteºti, Bucureºti ºi Râmnicu
Vâlcea
- în prezent 27 de angajaþi, în fiecare an
suplimentând cu minim alte 6 posturi, reuºind
sã menþinem în Craiova tineri care altfel ar fi
plecat sã profeseze în alte þãri, oferindu-le
salarii competitive la nivel European

Contribuþie la politicile locale ºi congruenþã cu
SIDU
Suplimentare numãr de locuri disponibile
pentru ºcolarizarea elevilor din Craiova cu 28
de locuri anual
Durata de asociere:
Minimum 10 ani cu dorinþa prelungire
Costurile:
- preluarea datoriilor accumulate
- toate costurile necesare pentru schimbarea
de destinaþie a spaþiului
- asigurarea plãþii utilitãþilor
asigurarea investiþiilor necesare, inclusiv
pentru predarea cãtre proprietar în stare
utilizabilã

Contribuþie la politicile
locale ºi congruenþã cu
SIDU
Nu se oferã nicio
estimare a numãrului de
afaceri nou-create.
Durata de asociere:4
ani, cu posibilitatea de a
încheia mai devreme
Costuri:
- asigurarea costurilor de
renovare
asigurare cheltuielilor
operaþionale

Nivelul investiþiei:

Nivelul investiþiei:

- investiþia iniþialã este estimatã la 50 000 de
euro (execptând cheltuielile privind
schimbarea de destinaþie)
- anual vorbim de un angajament financiar de
313 000 de euro din fonduri private. Astfel,
finanþarea angajatã este de 1 252 000 euro
pentru urmãtorii 4 ani.

La Capitolul 2, articolul 1,
aliniatul 4 se
menþioneazã un acord
multianual semnat între
Educol ºi GlobalGiving
prin care se menþioneazã
un sprijin financiar pentru
programul de
antreprenoriat social, fãrã
a menþiona valoarea de 1
000 000 USD lansatã de
cãtre Asociaþia Educol
prin adresa 40/
28.02.2018.
Asociaþia EDUCOL are
cont pe aceastã
platformã, cumulând un
total de 80,930 $, fãrã
niciun proiect înregistrat
pe platformã. (conform
print-screenului ce
reprezintã Anexa 1 la
prezenta solicitare).
Totodatã, este menþionat
numãrul de înregistrare
2089 pentru Grantul
Global Giving al cãrui
acord de finanþare este
ataºat, acest acord
reprezentând un format
electronic, neasumat prin
semnãturã digitalã sau
olografã, având rol de
scrisoare de informare,
neavând îndeplinite
criteriile de încadrare în
categoria contractelor.

Calcul spaþiu
Spaþiul necesar:
necesar pentru
derularea activitãþii: Clãdire independentã faþã de alte structuri,
suprafaþa utilã minimã de aproximativ 800 mp
(conform standardelor sunt necesari min.1.8 –
2 mp/elev, cu excepþia spaþiilor comune) ºi
teren aferent pentru pauze de aproximativ 400
mp (numãrul maxim de elevi pânã la clasa a
VIII-a va fi de 252, terenul pentru pauze
urmând a fi de minimum 0.8 mp/copil ºi încã
200 mp necesar activitãþilor sportive),
respectând astfel standardele în vigoare.

Spaþiul necesar:
Nu existã nicio estimare
privind aceastã
necesitate.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Carianopol ºi Oltenia

V

ã mai amintiþi? Virgil
Carianopol: ”E primãvarã, iarãºi primãvarã!/ Pe fiecare margini de
fãgaº/ Îºi scot strãmoºii degetele-afarã/ De ghiocei, de crini,
de toporaºi”. Mai e acolo un
vers de pus în ramã: ”Aruncã
primãvara peste tot cu vrãbii”.
ªtiu cã în România cu atâtea
probleme pe cap de locuitor,
numai de poezie nu vã arde. ªi
atunci, îmi asum aceste enunþuri sub formã de monolog. Da,
îmi amintesc: ”E primãvarã, iarãºi primãvarã” a þâºnit nu o
datã din orchestraþia spectacolului ”Primãvara simfonic”
avându-l ca protagonist pe Tudor Gheorghe. Ca sã mã dau
”cult la cap”, în expresia Oracolului din Bãlceºti, trei, pe
puþin, sunt poemele lui Virgil
Carianopol puse pe note ºi interpretate mãiestru de artist:
”Primãvara”, ”Cântec oltenesc” ºi ”Mama”, acesta din
urmã având premiera la Izbiceni, în faþa autorului, unde venise, vorba lui, ”sã ne vadã”.
Noi, cei câþiva care am mai rãmas de pe vremea întâlnirilor
cu Nea Virgil (Aretzu, Botar,
Voinescu), avem un legãmânt
nescris, de a ni-l/ de a vi-l reaminti. Discut cu mine sã audã
lumea. Nãscut la Caracal în 29
martie 1908, a debutat editorial în 1931 atras de avangardism, pentru a se cantona în tradiþionalism, neoclasicism, imagism. Între 1956 ºi 1963, a fost
încarcerat întrucât frecventase
cenaclul condus de Virginia,
sora lui Pamfil ªeicaru, în jurul cãruia au gravitat ”ziariºti

fasciºti” precum Stelian Popescu, Nichifor Crainic, Radu
Demetrescu-Gyr º.a. Moºtenirea lui Virgil Carianopol înseamnã peste 30 de volume lirice, memorialisticã ºi cãrþi
pentru copii. Ca student, nu
rareori vizitându-l pe str. Mierlei nr.15, din Bucureºti, am fost
surprins sã-mi spunã: ”Vino,
nene, ºi stai la noi sã înregistrezi, am sumedenie de lucruri...” Nu ºtiam ce pierd, am
amânat înregistrarea pe bandã
magneticã pânã n-a mai fost
posibilã. Pierdusem cele douã
volume din ”Scriitori care au
devenit amintiri”. În 1982, ultima sa vizitã la Slatina, a fost
prezent pe scena Casei de Culturã a Sindicatelor. Atunci,
pentru prima ºi ultima oarã,
îndatã ce lecturase poezia sa
preferatã despre fericirea tardivã, în faþa unei sãli arhipline,
i-am zãrit între pleoape câteva
cristale Swarovski. Pe lângã o
operã mustind de cântece olteneºti ºi româneºti, de elegii ºi
elegii, Virgil Carianopol ne-a
lãsat amintiri de nepreþuit.
Când, alãturi de soþia sa, Lili,
de Ion Potopin (cel ce a condus Cenaclul ”G. Cãlinescu” al
Academiei), de Mihail Drumeº, ªtefan Popescu º.a., cobora în Caracal, urbea natalã în
care o stradã avea sã-i poartã
numele, se simþea în largul sãu,
ca un corãbier peste vremi. A
trecut în nefiinþã la 6 aprilie
1984. Pentru simplitatea versurilor sale, de mare simþire ºi
reflecþie, publicul l-a aplaudat
în picioare, cum, îmi place sã
cred, îl aplaudã ºi în prezent...
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ADMINISTRAÞIE
Pe 22 martie, am sãrbãtorit Ziua Mondialã a Apei.
Aceastã zi a fost aleasã în
cadrul Conferinþei Naþiunilor Unite asupra Mediului
Înconjurator de la Rio de
Janeiro din 1992.
Sãrbãtorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenþia opiniei publice, prin diferite acþiuni de
conºtientizare, a necesitãþii
protejãrii mediului înconjurãtor ºi a apelor.
De asemenea, aceastã festivitate mondialã este un bun
prilej de a reaminti cât de periculoasã este poluarea apei,
una din resursele indispensabile pentru viaþa omenirii.
Administraþia Bazinalã de
Apã Olt, cu sprijinul Ministerului Apelor ºi Pãdurilor ºi
al Administraþiei Naþionale
“Apele Române”, a organizat cu aceastã ocazie, în perioada 19- 23 martie 2018,
acþiuni educative în ºcoli cu
rol de conºtientizare a importanþei calitãþii apei ºi conservãrii resurselor de apã.
n acest an, la invitaþia
domnului director ABA
Olt, ªtefan Pralã, un eveniment important a fost ºedinþa Comitetului de Bazin Olt,
din 21 martie, care a reunit reprezentanþii A.N. “Apele Române”, ai prefecturilor, primãriilor, consiliilor judeþene ºi
agenþilor economici din bazinul hidrografic Olt.
ªedinþa a fost prezidatã de
prefectul judeþului Vâlcea,
Florian Marin, în calitate de
preºedinte al Comitetului de
Bazin Olt. Alãturi de alþi invitaþi de seamã, directori ºi ºefi
de instituþii, ne-au onorat cu
prezenþa ºi preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, domnul Constantin Rãdulescu,
subprefectul judeþului Vâlcea,
doamna Aurora Gherghina,

Î

Ziua Mondialã a Apei,
sãrbãtoritã de
Administraþia Bazinalã
de Apã Olt
Tema anului 20
18 –
201
atur
a pentr
u Apă”
”Natur
atura
pentru
”N

viceprimarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, doamna Maria Preda, inspectorul ºcolar
general IªJ Vâlcea, doamna
Andra Bicã.
Pe ordinea de zi a fost prezentat mesajul domnului Ioan
Deneº, ministrul apelor ºi pãdurilor. “Trebuie sã înþelegem cã
managementul apei este mult
mai eficient ºi cu rezultate mult
mai durabile dacã refacem suprafeþele de pãdure ºi zonele
umede, dacã restabilim conectivitatea râurilor cu luncile
inundabile ºi dacã creãm zone
tampon, de protecþie cu vegetaþie, în lungul cursurilor de
apã. Acestea vor atenua viiturile, vor reduce aportul de nutrienþi în ape ºi vor contribui la
o mai bunã alimentare ºi regenerare a apelor subterane’’.
Mesajul domnului Victor
Sandu, Directorul General al
Administraþiei Naþionale “Apele Române”: “Cãlãuziþi de mesajele profunde ale acestei zile
aniversare, în calitate de specialiºti ºi gospodari ai resurselor de apã, suntem datori sã
propunem ºi sã regândim modul de reintegrare armonioasã
a unor soluþii «prietenoase» cu
modul de infrastructurã tradiþionalã a sistemului de gospo-

dãrire a apelor”.
Totodatã, a fost prezentatã ºi
“Fazarea proiectului WATMAN
– sistem informaþional pentru
managementul integrat al apelor - Etapa I, un proiect care are
ca scop continuarea lucrãrilor
aferente Fazei 1 a POS Mediu
2007-2013”. Implementarea
proiectului conduce la reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de
schimbãrile climatice, în principal de inundaþii.

Igienizarea albiilor
pe cursurile de apã,
un subiect intens
dezbãtut
De asemenea, au fost prezentate materiale despre calitatea
apei în Bazinul Hidrografic Olt
ºi o interesantã prezentare “Rolul pãdurii în circuitul apei în
naturã”, pentru care mulþumim
domnului director al Directiei
Silvice Vâlcea, ing. Gheorghe
Mihãilescu.
Un alt subiect intens dezbatut a fost igienizarea albiilor pe
cursurile de apã din administrare. ªedinþa s-a desfãºurat într-o
atmosferã deschisã ºi constructivã.

SUBREDACÞII:
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Telefon: 0350429812
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Târgu Jiu, jud. Gorj
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Seria manifestãrilor organizate cu ocazia Zilei Mondiale
a Apei a fost demaratã în incinta Grãdiniþei cu program
prelungit “N. Balcescu”, din
Râmnicu Vâlcea, coordonatã
de doamna prof. Maria Aprodu, unde ne-am întâlnit cu copii din grupa mijlocie, explicându-le, pe înþelesul lor, ce
înseamnã apa pentru ei. Micuþii au fost fascinaþi de filmuleþele prezentate în cadrul acestei întâlniri. La finalul acþiunii, ei s-au bucurat de cadourile primite (diplome, sucuri,
baloane ºi dulciuri) din partea
Administraþiei Bazinale de
Apã Olt.
În aceeaºi zi, la ªcoala Gimnazialã nr.5 ne-am întâlnit cu
elevii clasei a IV-a B, îndrumaþi de prof. Diana Ciobanu
ºi cu elevii clasei a III-a C,
îndrumai de prof. Floriana
Grigore. Þinându-ne de promisiunea fãcutã în anul 2015,
i-am vizitat din nou ºi am constatat, cu mare plãcere, cã nu
au uitat ce am discutat în urmã
cu doi ani despre protejarea
apei. ªi de aceastã datã au demonstrat, prin discuþii ºi prin
desene frumos colorate, viziunea pe care o au asupra apei, a
rolului pe care aceastã resursã naturalã îl joacã în viaþa lor.
La finalul acþiunii, elevii au
fost recompensaþi din partea
Administraþiei Bazinale de
Apã Olt cu dulciuri, rãcoritoare, cãrþi de poveºti ºi diplome.
În spiritul unei bune colaborãri între ABA Olt ºi ºcolile
din municipiul Rm. Vâlcea,
vineri, 23 martie, am onorat
invitaþia doamnei prof. Vochiþu Carmen, de la Colegiul
Energetic, unde, alãturi de elevii claselor a IX-a G ºi a X-a
G – profil protecþia mediului,
am asistat la prezentarea susþinutã de eleva Vlãdoi Mãdãlina “Apa – esenþa vieþii”.
Dezbaterile pe baza materialului au reflectat implicarea tinerei generaþii în protejarea resursei de apã.
Pe tot parcursul anului vom
continua demersul nostru de ai informa pe cei mici în spirit
ecologic: sã înveþe ºi sã respecte legile naturii, sã contribuie la refacerea naturii, menþinând curãþenia, sã înþeleagã
necesitatea protejãrii apei.
Ziua Mondialã a Apei a fost
marcatã în tot bazinul hidrografic Olt prin acþiuni de ecologizare, cu participarea angajaþilor sistemelor de gospodãrire a apelor din subordinea
ABA Olt, acolo unde vremea
a fost prielnicã, acest gen de
acþiuni desfãºurându-se pe tot
parcursul anului.
“Apa este o avuþie care trebuie gospodãritã cu grijã, atât
pentru noi, cât mai ales pentru viitorul copiilor noºtri’’, a
subliniat directorul ABA Olt,
ec. ªtefan Pralã.
www.indiscret.ro
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Primãria Râmnicu Vâlcea
a adoptat Declaraþia de
Reunire cu
Republica
Moldova
Primãria Municipiului
Râmnicu Vâlcea a
adoptat marþi, 27
martie, o Declaraþie de
Reunire a României
cu Republica Moldova. Evenimentul a
avut loc în cadrul
ºedinþei solemne a
Consiliului Local
Râmnicu Vâlcea,
convocatã cu prilejul
împlinirii a 100 de ani
de la Unirea Basarabiei cu România.
de Marielena Popa
„Consiliul Local ºi Primãria
Municipiului Râmnicu Vâlcea
1. Îºi exprimã solidaritatea
deplinã cu toate Consiliile Locale, Raionale ºi Judeþene din
Republica Moldova ºi România
ºi toate celelalte entitãþi care ºiau afirmat deschis declaraþiile

de reîntregire naþionalã;
2. Îndeamnã toate unitãþile
administrativ-teritoriale din
Republica Moldova ºi România
sã urmeze cu încredere ºi curaj
acest exemplu de demnitate naþionalã;
3. Condamnã pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între
Uniunea Sovieticã ºi Germania
nazistã la 23 august 1939, pact
care a dus la anexarea Basarabiei de care URSS, la arestãri ºi
execuþii publice, la deportãri în
masã, la înfometare ºi desnaþionalizare;
4. Solicitã Parlamentelor Republicii Moldova ºi României
sã emitã e declaraþie comunã
privind REÎNTREGIREA ÞÃRII ªI A NEAMULUI ROMÂNESC, dupã care sã colaboreze
ºi sã aprobe în regim de urgenþã un pachet de legi pentru
REUNIREA BASARABIEI
CU ROMÂNIA”, se aratã în
conþinutul declaraþiei cãreia i-a

dat citire Mircia Gutãu.
La întrunirea solemnã au mai
participat ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, preºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea, Constantin Rãdulescu,
prefectul Florian Marin, Florin
Epure, directorul Direcþiei Judeþene de Culturã Vâlcea, oa-

meni de litere, elevi, jurnaliºti.
Toþi cei prezenþi au semnat
aceastã Declaraþie de Reunire,
care se încheie cu nãzuinþa unei
Românii fãrã graniþe între fraþi:
„Ne exprimãm dorinþa de a sãrbãtori împreunã Centenarul
Unirii fãrã ca pãmântul românesc sã abã graniþa la Prut”.
28 martie - 3 aprilie 2018
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Agenþia ar urma sã
includã cartierul de
locuinþe de pe strada
Caracal în programul
de construcþii locuinþe
cu credit ipotecar,
asigurând finanþarea
proiectului, în timp ce
municipalitatea craioveanã se obligã sã
investeascã în realizarea reþelelor de utilitãþi.
de Nicuºor Fota

M

Cartierul
chinezesc se
întoarce la stat
clusiv teren pentru construcþii
needificate – 54.297mp. Art.3.
Se aprobã transmiterea cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe a construcþiilor edificate
în stadiul fizic de execuþie, conform anexei nr.2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.4. Se aprobã transmiterea cãtre Agenþia Naþionalã
pentru Locuinþe a imobilului în
structura prevãzutã la articolele 2 ºi 3 din prezenta hotãrâre,
în vederea includerii în „Programul de construcþii locuinþe cu
credit ipotecar”», se aratã în
proiectul de hotãrâre supus dezbaterii consilierilor locali.

Soluþia ANL, venitã
pe turnantã
Proiectul cu pricina vine la
numai o lunã dupã ce aleºii locali prevãzuserã în bugetul pe
2018 o sumã de aproximativ 2
milioane de euro pentru demararea lucrãrilor la trei dintre blocurile de pe Caracal, pentru a
edifica cele 250 de apartamente ce trebuie predate angajaþilor MApN, primele ce trebuie
finalizate din totalul de 1.800 de
apartamente. Edilii explicã în
raportul anexat proiectului de ce
s-au rãzgândit. „În acest context, mãsura specificã viza rezolvarea cererii de cumpãrare
pentru personalul M.A.N., dar
în acelaºi timp, þinând cont de
interesul deosebit al cetãþenilor

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Ieºirea din blocaj.
Despre achiziþiile publice

Municipiului Craiova pentru
cumpãrarea unei locuinþe ºi în
considerarea faptului cã fondul
existent la nivelul autoritãþii locale este insuficient pentru acoperirea nevoilor pe plan local,
conducea la accentuarea problemei locative cu care se confruntã comunitatea localã. Având în
vedere situaþia cererilor de locuinþã ºi þinând cont de condiþiile impuse de Ministerul Apãrãrii Naþionale referitoare la
acordarea unui drept de preemþiune la cumpãrare, în limita a
250 unitãþi locative, prin adresa cu nr.39521/07.03.2018, neam adresat Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe cu rugãmintea
de a analiza posibilitatea includerii imobilului situat în Craiova, Strada Caracal nr.132 în
«Programul de construcþii locuinþe cu credit ipotecar», instituþia noastrã urmând sã ia în cel
mai scurt timp toate mãsurile
necesare privind transmiterea în
folosinþã gratuitã a terenului ºi
a construcþiilor existente pe durata execuþiei lucrãrilor, precum
ºi asumarea responsabilitãþii
pentru executarea lucrãrilor privind utilitãþile aferente construcþiei situate pe amplasamentul din municipiul Craiova, strada Caracal nr.132, pãrþi de obligaþii ce îi revin în ceea ce priveºte construirea de locuinþe pe
raza municipiului Craiova”, se
aratã în raport.

D

atul cu stângul în dreptul se încãpãþâneazã sã
rãmânã o specialitate
româneascã. Vrem lucrãri de
calitate, durabile în timp, dar
fluturãm criteriul preþului cel
mai scãzut la stabilirea câºtigãtorului unei licitaþii. Vrem
absorbþia cât mai mare de bani
europeni, dar am reglementat
de aºa naturã contestaþiile pe
achiziþiile publice încât proiecte de zeci ºi sute de milioane
de euro stau blocate din acest
motiv vreme îndelungatã.
Vrem sã accelerãm dezvoltarea, dar ”mai catolici decât
Papa” ne inventãm singuri noi
frâne. Dezbaterea absolut necesarã privind modificãrile la
Legea Achiziþiilor publice tocmai acest rost îl are: sã elimine aceste frâne fãrã însã a afecta transparenþa administrativã.
Mã voi referi în aceste rânduri la nevoia unor noi reglementãri privind ieºirea din spirala neproductivã a contestaþiilor care însoþesc achiziþiile
publice. Aceastã nevoie vine
din realitatea unor blocaje de
dezvoltare.
Sunt suficiente cazuri care
ne aratã cã proiecte de zeci ºi
sute de milioane de euro nu pot
fi derulate pentru cã în justiþie
s-a decis suspendarea pe perioade de un an ºi peste a procedurilor de achiziþie.
Zeci de proiecte din cadrul
Programelor cu Fonduri

Structurale bat pasul pe loc din
pricina contestaþiilor reciproce la procedurile de achiziþii.
Suspendãri ale procedurilor de
licitaþii care se suprapun în
mod total nefericit peste durata lungã a derulãrii procedurilor în sine ale proiectelor. Fie
cã vorbim de proiecte de infrastructurã (alimentare cu
apã, gaze etc.) sau de proiecte
din zona creºterii competitivitãþii economice.
Ce putem face?
Sã nu fim mai catolici decât
Papa! Chiar aºa! Adicã sã
avem acelaºi mod de operare/
reglementare ca în Uniunea
Europeanã.
La nivelul UE, încheierea
unui contract de achiziþii asupra cãruia existã contestaþii se
poate face dupã decizia primei
instanþe. La noi, acel contract
nu poate fi încheiat decât dupã
verdictul Curþii de Apel care
poate dura luni întregi, dacã nu
ani. Ceea ce creeazã aceastã
spiralã pãguboasã a întârzierilor.
Sper sã avem cât mai repede un proiect legislativ care sã
elimine aceastã spiralã inhibatoare de dezvoltare.
Nu putem aºtepta rezultate
diferite decât dacã aºezãm reglementãrile potrivite la baza
speranþelor noastre de accelerare a dezvoltãrii ºi modernizãrii.
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ãsura face obiectul
unui proiect de hotãrâre aflat pe ordinea
de zi a ºedinþei din 29 martie a
Consiliului Local Municipal
Craiova. «1. Se aprobã trecerea
din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a terenului în suprafaþã
totalã de 67.511 mp. ºi a structurilor existente, situate în intravilanul municipiului Craiova,
strada Caracal nr.132, nr. cadastral 214726, înscris în Cartea
Funciarã nr.214726 UAT Craiova, identificate în anexele nr.1
ºi 2 la prezenta hotãrâre. Art.2.
Se aprobã transmiterea în folosinþã gratuitã, cãtre Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, pânã la
finalizarea lucrãrilor, a terenului în suprafaþã totalã de
67.511mp, identificat la art.1
din prezenta hotãrâre, din care:
a) amprenta la sol construcþii
edificate – 13.214 mp., conform
anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre; b)
rest teren, compus din spaþii aferente organizãrii de ºantier, in-
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Noul Schweighofer al 9
pãdurilor din Vâlcea ºi Gorj

DEZVÃLUIRI

Grupul Schweighofer, acuzat cã este principalul vinovat pentru defriºarea pãdurilor, a anunþat cã a vândut fondul forestier din România.
Compania austriacã deþinea 14.283 de hectare
de pãdure în Vâlcea, Gorj, Prahova, Hundedoara, Buzãu, Neamþ ºi Suceava, care au fost
manageriate de subsidiara Schweighofer,
Cascade Empire SRL. Potrivit unui comunicat
de presã al vânzãtorului, toate aceste pãduri,
care fuseserã achiziþionate în anii 2003-2011, au
fost vândute fondului de investiþii suedez
GreenGold Asset Management, cu sediul în
Stockholm. GreenGold Group este o casã de
private equity specializatã pe investiþii în silviculturã. Ea a fost fondatã în 2007 de Sorin
Chiorescu, cetãþean suedez de origine românã.
Însã înaintea cumpãrãrii, Sorin Chiorescu apare
ca administrator în cinci companii GreenGold
din România, dar... ºi în compania Cascade
Empire. Sã fie aceasta o tranzacþie doar de
ochii lumii? În acest sens existã un istoric.
de Marielena Popa

Cine vinde...
Considerat spaima pãdurilor
din România, Holzindustrie
Schweighofer a fost învinuit, în
mod asiduu, cã ar achiziþiona
lemn tãiat ilegal din fondul forestier naþional, pe care, ulterior,
îl proceseazã în fabricile proprii
de cherestea. Campania a avut
efecte devastatoare. În ianuarie
2017, Forest Stewardship
Council (FSC), care supravegheazã tãierea responsabilã a
pãdurilor din întreaga lume, a
retras definitiv certificarea pentru lemnul procesat de Schweighofer, dupã ce activiºti din trei
þãri (Germania, Austria ºi România) au înmânat FSC o petiþie semnatã de peste 250.000 de
oameni. În iulie 2017, retailerul de materiale de construcþii
ºi amenajãri interioare Leroy
Merlin a anunþat cã timp de patru luni a exclus din lanþul sãu
de aprovizionare mai mulþi furnizori, printre care ºi producãtorul austriac, deoarece aceºtia
nu aveau certificare FSC.

Vâlcea: Trei munþi
cumpãraþi
de Schweighofer
ºi multã puºcãrie
Schweighofer a cumpãrat la
Vâlcea aproximativ 1.300 de
hectare de pãdure. Dintre acestea, 800 de hectare au fost achiziþionate în Voineasa de la moºtenitorii familiei Oancea, iar
celelalte 500 de hectare, reprezentând munþii Puru, Galbenu
www.indiscret.ro

ºi Petrimanu, au fost cumpãrate de la moºtenitorii familiilor
reprezentate de procuratorul
doljean Mircea Basarabã. Anul
trecut, unul dintre cele mai importante cazuri de retrocedãri
frauduloase s-a încheiat cu ani
grei de puºcãrie pentru cei acuzaþi cã au falsificat acte spre a
retroceda cei trei munþi, al cãror beneficiar a fost Cascade
Empire. Cea mai mare pedeapsã a fost de 12 ani de închisoare, cel vizat fiind Gheorghe
Deaconeasa, fost ºef al Ocolului Silvic Voineasa. Alte douã
persoane, Mircea Basarabã ºi
Mihai Dan Petrulian, au fost
condamnate la câte 10 ani de
detenþie. Atunci, preºedintele
Nostra Silva, avocatul Bogdan
Ioan Tudor Todoran, declara cã
urma sã sesizeze DNA care sã
cerceteze dacã cei de la Schweighofer se fac vinovaþi de favorizarea fãptuitorului ºi sã fie
traºi la rãspundere.

Cine cumpãrã:
GreenGold, tranzacþii
forestiere
„în familie”
cu Universitatea
Harvard
Ziarul Financiar publicã, în
treacãt, informaþia cã Sorin
Chiorescu apare ca administrator în cinci companii GreenGold din România, dar ºi în
compania Cascade Empire, care
aparþine de grupul Schweighofer, înaintea finalizãrii tranzacþiei. O informaþie de déjà vu,

având în vedere cel puþin douã
tranzacþii anterioare, aºa cum au
fost fãcute publice de jurnaliºtii RISE Project în anul 2015.
Aceºtia semnalau cã Universitatea Harvard, cel mai mare proprietar privat de pãduri din România, vânduse o parte din suprafeþele forestiere pe care le
deþinea imediat dupã izbucnirea
unui imens scandal de corupþie
în care au fost implicaþi angajaþii locali ai firmei controlate de
prestigioasa instituþie. RISE
Project a descoperit cã pãdurile
au fost cedate unui grup de firme suedez condus chiar de cãtre parteneri ºi angajaþi de la
Bucureºti ai Universitãþii Harvard. Primele tranzacþii au avut
loc la doar câteva luni dupã ce
fostul ºef al filialei româneºti a
firmei deþinute de Harvard a
fost arestat pentru corupþie ºi
spãlare de bani. Preþul pe hectar încasat de Harvard a fost cu
doar ºase lei mai mare decât cel
pe care l-a cerut statului român
care avea dreptul sã rãscumpere pãdurile, dar nu a facut-o.
Analizând componenþa celor
douã grupuri de afaceri, RISE
Project a descoperit cã unele
personaje cheie fac parte atât
din tabãra vânzãtorilor, cât ºi a
cumpãrãtorilor. În fapt, un suedez de origine românã reprezintã la Bucureºti atât interesele
Universitãþii Harvard, cât ºi pe
cele ale grupului nordic care i-

a cumpãrat în ultimele luni o
parte din pãduri. Sorin Chiorescu este fondator ºi director executiv al grupului suedez Greengold, care deþine întinse suprafeþe forestiere în România. Concomitent, Chiorescu a fost angajat de fondul de investiþii al
Universitãþii Harvard sã-i administreze o fabricã de placaj din
Cãlãraºi. Primele tranzacþii dintre grupul suedez ºi fondul american au avut loc în aprilie 2014,
adicã la trei luni dupã ce procurorii anticorupþie l-au arestat pe
fostul administrator al companiei Scolopax SRL România,
controlatã de fondul universitãþii americane. Dragoº Lipan
Secu, administratorul Scolopax,
a fost arestat în ianuarie 2014
pentru luare de mitã ºi spãlare
de bani, dupã ce a pretins ºi a
primit 1 milion de euro, maºini
de lux ºi excursii în destinaþii
exotice pentru tranzacþii cu pãduri. Suprafeþele erau cumpãrate de Lipan Secu în numele Scolopax chiar de la un fost asociat
de-al sãu.

Chiorescu a ochit
pãduri din Vâlcea
încã din 2014
RISE Project a mai semnalat
cã, într-o altã afacere forestierã, Oriolus SRL, Dragoº Lipan
Secu a fost asociat chiar cu suedezul Jonas Jakobsson, 60 de

ani, unul dintre directorii GreenGold ºi partenerul minoritar
al Universitãþii Harvard în România. Lipan Secu a fost ºi director executiv al Oriolus SRL
– firmã care în ultimii ani a avut
sediul în acelaºi loc cu Scolopax ºi a prestat servicii pentru
filiala Universitãþii Harvard.
Oriolus ºi Scolopax au avut în
trecut probleme cu autoritãþile
fiscale pentru o serie de tranzacþii. La începutul anului 2014,
Scolopax a oferit pãdurile mai
întâi cãtre Romsilva, însã regia
statului român nu le-a cumpãrat, invocând lipsa de bani. Conform legii, statul are drept de
preempþiune la cumpãrarea de
pãduri din vecinãtatea fondurilor forestiere aflate în proprietate publicã. Scolopax a vrut sã
vândã statului peste 32 de mii
de hectare, la un preþ de 11.789
lei/hectar (adicã 2.620 de euro/
hectar), potrivit unui rãspuns al
Ministerului Mediului la o interpelare parlamentarã. Dupã
eºecul negocierilor cu statul, filiala Harvard a început sã vândã din pãduri cãtre grupul suedez la un preþ cu doar 6 lei mai
mare pe hectar. Pe 1 aprilie
2014, GreenGold a cumpãrat
astfel de la Scolopax aproximativ 885 de hectare de pãdure din
Bihor, Botoºani, Buzãu Vâlcea
ºi Vrancea cu 10 milioane de lei,
dupã cum relateazã investigatorii RISE Project.
28 martie - 3 aprilie 2018
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coborât
Euro
Euro aa coborât
spre 4,65
4,65 lei
lei
spre

eul a fost stabil faþã de
euro în cea mai mare
parte a perioadei, pe finalul ei apãrând chiar un trend
apreciativ, într-un context regional favorabil.
Volatilitatea dolarului ºi a
francului elveþian a fost mai
mare, influenþatã de nivelul
aversiunii faþã de risc de pieþele internaþionale.
Miºcãrile cursului euro s-au
limitat la culoarul 4,6651 –
4,6659 lei, pânã la sfârºitul intervalului, când media a fost
stabilitã la 4,6594 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat între 4,65 ºi 4,663 lei,
minimul fiind atins la închidere.
Pentru urmãtoarele sãptãmâni se contureazã un salt al
euro cãtre noi recorduri, în
condiþiile existenþei tensiunilor
politice locale, dar ºi ale adâncirii dezechilibrelor economiei
româneºti.
Majoritatea analiºtilor anticipeazã atingerea pragului de
4,7 lei, existând chiar ºi prognoze care vãd euro apropiindu-se de 4,8 lei.
Dolarul american a crescut
la jumãtatea perioadei la
3,8002, pentru a scãdea la sfârºitul ei la 3,7533 lei, minimul
ultimelor trei sãptãmâni, când
cotaþiile din piaþa localã au
fluctuat între 3,753 ºi 3,775 lei.
Chiar dacã marile burse au
cunoscut scãderi semnificative,
cea de la New York cunoscând
cel mai amplu declin sãptãmânal de dupã 2016, moneda americanã a fost ocolitã de investitori, dupã prima reuniune a
Comitetului pentru politicã monetarã a Rezervei Federale, sub
conducerea lui Jerome Powell,
noul sãu preºedinte.
În ciuda majorãrii dobânziicheie a Fed de la 1,25 – 1,50%

la 1,50 – 1,75%, dolarul nu a
reuºit sã câºtige teren, pieþele
fiind nemulþumite cã anul
acesta vor mai urma doar încã
douã creºteri ale ratei, dupã ce
apãruserã numeroase zvonuri
cã vor exista trei majorãri.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,165 ºi 1,175 franci/euro, iar
cursul s-a miºcat între 3,9690,
medie stabilitã la sfârºitul intervalului, ºi 4,0020 lei.
Dobânzile interbancare ºiau temperat volatilitatea odatã cu reglarea lichiditãþii din
piaþa monetarã. Indicele ROBOR a stagnat la 2,05%, iar
cel la ºase luni a scãzut de la
2,40 la 2,38%. Indicii la 9 ºi
12 luni au coborât, la rândul
lor, la 2,47%, respectiv 2,52%.
La finalul intervalului, noile taxe care vor fi aplicate de
autoritãþile americane, în valoare de circa 60 miliarde dolari, importurilor de produse
din China au dus la scãderea
marilor burse ale lumii ºi a
încrederii în dolarul american.
Oficialii de la Beijing au prezentat, la rândul lor, o listã cu
128 de produse americane cãrora li s-ar putea impune taxe
de import mai mari.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,2241 dolari, la începutul perioadei, la 1,2449
dolari, la sfârºitul ei.
Dupã ce autoritãþile japoneze care controleazã piaþa au
anunþat cã intenþioneazã sã
opreascã activitãþile de tranzacþionare fãrã licenþã a criptomonedelor, indicele compozit
al bitcoin calculat de Bloomberg a scãzut la sfârºitul intervalului la 8.347,88 dolari.

Acoperiºurile verzi
sunt tot mai populare
în România

M

Analiza cuprinde
perioada 20 – 26 martie
2018

În baza dispoziþiilor din Statutul A.Ch.Oltenia,
Consiliul Director convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã A.Ch.O. la data de
11.04.2018 ora 18.
Adresa exactã: sediul Asociaþiei Chinologice
Oltenia, din Craiova, str. Fraþii Buzeºti, nr. 25.
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odificarea stãrii vremii ºi poluarea sunt
doar douã dintre
motivele care au dus la rãspândirea acoperiºurilor verzi (cu
vegetaþie) ºi în România. Ele
reprezintã una dintre cele mai
inovative ºi eficiente soluþii
pentru redresarea mediului înconjurãtor.
Vegetaþia de pe acoperiº capteazã dioxidul de carbon din atmosferã, microparticulele sau
praful purtat de vânt, genereazã oxigen, oferind un aer mai
curat, mai respirabil. În plus, se
stimuleazã biodiversitatea, întrucât aceasta reprezintã un important refugiu pentru microhabitate, care sunt de regulã deranjate de construirea de clãdiri.
„Avantajele sunt multiple.
Fie cã ne referim la economia
de energie realizatã prin micºorarea diferenþelor de temperaturã interioarã a clãdirilor cu
amenajãri de înveliº vegetal,
fie la aspectul în mod cert
atractiv al unui acoperiº cu verdeaþã, relaþia cost - eficienþã
înclinã mult spre ideea implementãrii unui asemenea proiect”, explicã dl. Mathe Janos,
administratorul companiei Odu Green Roof, lider de piaþã
în proiectarea ºi realizarea acoperiºurilor verzi.
De exemplu, în cazul în care
temperatura exterioarã este de
35° C la umbrã, la nivelul unui
acoperiº cu învelitoare clasicã
ea poate atinge 80° C. Însã acoperiºurile verzi asigurã izolaþia
termicã ºi pãstreazã rãcoarea în

casã, sub 25° C. Se adaugã ºi
alte avantaje, precum izolaþia
fonicã, protecþia împotriva radiaþiilor electromagnetice; este
complet ignifug; reþine ºi filtreazã apele pluviale.
În funcþie de complexitate,
acoperiºul verde poate fi extensiv ºi intensiv. Pe lângã avantajele directe, de termo sau fonoizolaþie ºi protecþie mecanicã a
hidroizolaþiei, ele au o contribuþie activã ºi la reducerea poluãrii din zonele urbane.
Acoperiºul extensiv este alcãtuit majoritar din plante rezistente la variaþii mari de temperaturã, secetã sau ger, în special
specii de sedum sau iarbã grasã, iar cel intensiv din gazon,
flori ºi arbuºti ornamentali, putând fi folosit ca un mic parc
cu zone de circulaþie.
Costurile solicitate de un acoperiº verde sunt accesibile chiar
ºi pieþei imobiliare româneºti.
Preþurile pot porni de la 50 de
euro + TVA/ mp, însã cel final
va fi influenþat de forma, încli-

naþia, cota de înãlþime, accesibilitatea respectiv mãrimea acoperiºului.
Dacã acoperiºurile „clasice”
se înlocuiesc, în cele mai multe
cazuri, dupã 20 - 30 de ani, cele
verzi au o duratã medie de utilizare de 60 - 100 de ani. Un
aspect financiar, deloc de neglijat, este amortizarea investiþiei
în timp relativ scurt, respectiv
8 - 12 ani.
„Avantajul diferitelor tehnologii de care ne folosim în realizarea acoperiºurilor vegetale
constã în faptul cã specialiºtii se
pot adapta la cele mai diverse
tipuri de învelitori noi sau vechi,
existând soluþii ultrauºoare care
produc încãrcãri similare cu þigla (60 - 75kg/mp), nefiind necesarã întãrirea structurii acoperiºului”, precizeazã administratorul Odu Green Roof.
Trebuie amintit faptul
cã 10% din acoperiºurile plate
din Germania ºi 12% din casele elveþiene sunt acoperite cu
vegetaþie.
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“Luna Pãdurii”
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entru a sublinia importanþa pãdurilor în constelaþia ecosistemelor
terestre ale planetei, Organizaþia Naþiunilor Unite a desemnat
perioada 15 martie - 15 aprilie
ca Luna Pãdurii, unul din cele
mai importante evenimente în
domeniul silvic ºi ecologic. Este
o lunã în care se desfãºoarã diferite activitãþi de informare
menite a sensibiliza populaþia
cu privire la importanþa tezaurului verde în menþinerea echilibrului ecologic.
În România, evenimentul a
demarat încã din anul 1902, fiind promovat de Spiru Haret
sub denumirea de „Sãrbãtoarea sãdirii arborelui”. Din cauza tãierilor necontrolate efectuate de om ºi a unor calamitãþi
naturale cum sunt furtunile puternice, dar mai ales incendiile,
astãzi, suprafeþe întinse de pãdure sunt afectate producând
fenomene precum: eroziunea
solului ºi implicit scãderea fertilitãþii lui; inundaþiile ºi alunecãrile de teren; creºterea concentraþiei de CO2 atmosferic ºi
scãderea concentraþiei de O2;
seceta prelungitã ºi accentuarea
fenomenului de deºertificare.
Pãdurile României reprezintã 26,3% din teritoriul þãrii, situând România pe locul 12 printre þãrile din Europa. În ultimii
75 de ani, suprafaþa pãdurilor
noastre s-a redus cu aproximativ 15%, având în vedere faptul
cã se taie ilegal 3 hectare de
pãdure în fiecare orã.
În acest context, în cadrul
Proiectului cultural-educativ
Mediul ºi Sãnãtatea se înscrie
ºi manifestarea „Starea fitosanitarã a pãdurilor din România pe fondul schimbãrilor de
mediu actuale”, iniþiatã de Secþia de ºtiinþele naturii a Muzeului Olteniei cu sprijinul Institutului Naþional de Cercetare ºi
Dezvoltare Silvicã „Marin
Drãcea”.
Acþiunea va avea loc în ziua
de 28 martie, ora 11oo, la sediul
Secþiei de ºtiinþele naturii ºi va
cuprinde o conferinþã cu o suitã de videoproiecþii susþinute de
dr. Constantin Neþoiu, cercetãtor ºtiinþific în cadrul Institutului Naþional de Cercetare ºi
Dezvoltare Silvicã „Marin Drãcea”, la care vor lua parte studenþii Departamentului de geografie – Facultatea de ªtiinþe a
Universitãþii din Craiova, coordonaþi de lector univ. dr. Oana
Mititelu Ionuº, precum ºi elevii
Colegiului Tehnic ”Costin D.
www.indiscret.ro

Neniþescu”, îndrumaþi de prof.
Luminiþa Radu-Militaru.
Tema propusã vizeazã importanþa stãrii de sãnãtate a pãdurilor ca o rezultantã a multiplelor interacþiuni dintre mediul
fizico-geografic în care se aflã
biocenozele forestiere ºi activitãþile umane. În România, în
condiþiile în care pãdurile sunt
localizate aproape în zone cu un

grad relativ ridicat de favorabilitate, sunt afectate în principal
de factori determinanþi: biotici
ºi mai puþin de factori abiotici.
Împreunã, aceste douã categorii de factori afecteazã anual
suprafeþe ce variazã între 30 ºi
40% din suprafaþa totalã a pãdurilor, din care cca. 85% sunt
suprafeþe afectate de factori biotici, în principal de insecte, ºi

în mai micã mãsurã de microorganisme patogene, mamifere.
Tendinþele evidenþiate în ultimele decenii de amplificare a
fenomenelor de secetã, a atacurilor diverºilor factori biotici, de
extinderea fenomenului de uscare anormalã la tot mai multe
specii, indicã o fragilitate crescândã a ecosistemelor forestiere din România, unde starea
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generalã de sãnãtate a pãdurilor este satisfãcãtoare, iar dupã
standardele internaþionale România se situeazã printre þãrile
cu pãduri moderat afectate.
Manifestarea, înscrisã în activitãþile cultural-educative ale
Secþiei de ºtiinþele naturii, este
coordonatã de muzeograf dr.
Ionelia Claudia Goga.

28 martie - 3 aprilie 2018

de deputat Ionuþ Stroe

Puterea prezentului
românesc de-o parte
ºi de alta a Prutului

28 martie - 3 aprilie 2018
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transport a energiei electrice
ºi a gazului, infrastructurã ºcolarã adecvatã ºi aºa mai departe).
Provocãrile care ne aºteaptã sunt cât se poate de serioase. Vorbim despre decalaje
serioase în ceea ce priveºte
dezvoltarea economicã, un
nivel foarte ridicat al corupþiei, declin demografic ºi nu în
ultimul rând un conflict îngheþat care nu dã încã semne de
liniºtire. Asumarea Unirii ca
proiect de þarã trebuie fãcutã
cu responsabilitate: bravadele politicianiste pe tema idealurilor naþionale nu þin loc de
mãsuri concrete. Proiectul
unionist nu poate fi conceput
separat de proiectul de modernizare ºi europenizare a celor
douã state.
Însã, dacã istoria ne învaþã
ceva este cã obstacolele pot fi
depãºite dacã existã suficientã voinþã politicã de ambele
pãrþi. În 1918, România era
mult mai puþin pregãtitã pentru Unire decât este astãzi: jumãtate din teritoriul Vechiului
Regat era sub ocupaþie germanã, ne confruntam cu bande de
dezertori ruºi înarmaþi ºi economia era aproape zdrobitã de
efortul anilor de rãzboi.
Succesul Marii Uniri nu s-a
desãvârºit nici în decembrie
1918, nici la negocierile de
pace din 1919-1920, ci în anul
1923, la momentul intrãrii în
vigoare a noii Constituþii, una
dintre cele mai moderne legi
fundamentale din Europa la
acel moment. Nu întinderea
teritorialã a fãcut România
Mare, ci faptul cã în urma
acestui act istoric cetãþenii din
toate provinciile reunite au
putut duce o viaþã mai bunã,
protejaþi de legi juste ºi echilibrate. Succesul unui stat nu
stã în numãrul kilometrilor
pãtraþi pe care îi controleazã,
ci în demnitatea ºi prosperitatea cetãþenilor sãi.

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

2

7 Martie este ziua
când sãrbãtorim prima etapã a realizãrii
Marii Uniri din 1918, când
Basarabia s-a întors alãturi de
patria-mamã. Inevitabil, în
anul Centenarului, emoþiile
sunt mai puternice decât în
anii trecuþi ºi se profileazã tot
mai clar, pe ambele maluri ale
Prutului, ideea cã principalul
proiect de þarã ar trebui sã fie
reiterarea actului unificator
din 1918.
Sunt de pãrere cã Unirea cu
Basarabia trebuie sã fie un obiectiv naþional, pe care guvernul de la Bucureºti are datoria sã îl pregãteascã aºa cum
se cuvine. Totuºi, când se va
face, Unirea se va decide la
Chiºinãu, Bucureºtiului revenindu-i doar sarcina de a ratifica aceastã decizie. Iniþiativa
nu poate sã vinã decât de la
fraþii noºtri de peste Prut. La
fel ca ºi în 1918, cetãþenii care
locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova trebuie sã se pronunþe în mod clar ºi democratic asupra drumului pe care
doresc sã îl urmeze.
Pânã în acest moment, în
Republica Moldova au votat
Declaraþii simbolice de Unire
cu România peste 125 de comunitãþi locale din 1.681 ºi 3
raioane din 35. Sunt îmbucurãtoare aceste semne de solidaritate, dar nu suntem încã la
momentul când putem spune
cã s-a creat masa criticã pentru Unire. Pânã când se va
ajunge acolo, sunt câteva lucruri pe care trebuie sã le facem, anume sã sprijinim parcursul european al Republicii
Moldova ºi sã continuãm modernizarea României. Aici mã
refer nu numai la întãrirea instituþiilor democratice, ci ºi la
chestiuni cât se poate de pragmatice, cum ar fi o infrastructurã care sã lege cu adevãrat
toate regiunile þãrii noastre
(drumuri moderne, o reþea de

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

”Întoarcerea la apã” –
un nou eveniment la Herculane
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Primãvara aduce în
Herculane, ca în
fiecare an, un nou
eveniment al Asociaþiei Pro Turism Herculane. Ediþia a VIII-a a
Conferinþei Naþionale
”Întoarcerea la apã”
are loc în perioada 27
– 29 martie, la Afrodita
Resort & Spa.

S

pecialiºti din România
ºi din strãinãtate s-au
înscris deja pe lista de
participare a sesiunii de discuþii ºi a meselor rotunde ce vor
avea loc pe parcursul celor trei
zile de eveniment. „Ne bucurãm sã fim gazdã pentru atât de
mulþi oaspeþi, al cãror interes
pentru staþiunea noastrã ºi resursele sale nu poate decât sã
ne încurajeze. De asemenea, latura internaþionalã pe care o
dezvoltã evenimentele noastre
de la un an la altul este îmbucurãtoare ºi ne ajutã foarte
mult, atât la a ne familiariza cu
sistemele europene de valorificare a resurselor naturale ºi
noi terapii wellness & spa, cât
ºi cu promovarea staþiunii în
plan extern prin specialiºtii sosiþi din diverse þãri la aceste
mese rotunde“, a declarat Marinela Badea, preºedinte Pro
Turism Herculane.
Evenimentul este susþinut de
Ambasadorii Bãilor Herculane
ºi este realizat în colaborare cu
„desprespa.ro“, pe lista de speakeri aflându-se mai mulþi specialiºti, precum: Natasa Ranitovic - president Cluster Wellness
ºi EuropeSpa Expert din Serbia
ºi Mare Kuruson - vice Chair în
Eastern European Initiative,
Global Wellness Institute, din
Finlanda.

Sursã nouã de apã,
realizatã prin
fonduri private
Unul din subiectele ce urmeazã sã fie prezentate este sistemul geotermal Bãile Herculane
cu privire specialã asupra rezultatelor hidrologice obþinute prin
forajul „4573 Bis“ din perimetrul Diana. Mai exact, este vorba despre inaugurarea unei noi
surse de apã în Herculane, realizatã exclusiv prin fonduri private, proiectul celui mai mare
investitor din zona Herculane –
Bacolux Hotels. Grupul ajuns în
www.indiscret.ro

Herculane prin preluarea ºi redarea în circuitul turistic a perimetrului Diana Resort în 2011
a continuat seria de investiþii în
2012 cu Afrodita Resort & Spa,
iar în anul 2017 a finalizat una
din cele mai importate etape ale
ultimei investiþii ºi anume asigurarea cu apã termalã.
Noua sursã de apã este foarte
bogat mineralizatã, ajunge la
suprafaþã în mod natural artezianã, temperatura acesteia la
ieºirea din pãmânt fiind de 36 –
37 grade. Aceasta reprezintã o
nouã resursã pentru tratament
ale afecþiunilor reumatismale,
ginecologice, posttraumatice
ale aparatului locomotor, neurologice, dermatologice ºi afecþiuni respiratorii ºi ORL, aºa
cum rezultã din analizele fizico-chimice ºi microbiologice.
Investiþia este cea mai importantã ºi mai mare de acest gen
din ultimele douã decenii.
Proiectul a fost coordonat de
inginerul geolog Florian Malancu, ce urmeazã sã prezinte specialiºtilor ºi presei rezultatele
hidrologice obþinute prin aceastã investiþie majorã ce s-a întins
pe aproximativ doi ani.
La eveniment sunt invitate
autoritãþile locale si judeþene,
specialiºti din domeniul turismului, balneologiei, geologiei,
precum ºi specialiºti în wellness
ºi spa. În cadrul programului de
conferinþã, pe lângã sesiunile de
discursuri, va avea loc masarotundã pentru Eastern European Initiative - Global Wellness Institute, coordonatã de
despreSpa.ro ºi vizitarea obiectivelor turistice, precum ºi a surselor de apã.
28 martie - 3 aprilie 2018
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Majoritatea covârºitoare a românilor
susþine familia formatã din femeie ºi bãrbat, asociind, totodatã, cãsãtoriile între
persoane de acelaºi
sex cu diferite efecte
negative pentru societate. Peste 90% dintre
români privesc cãsãtoria drept uniune
între femeie ºi bãrbat
cu scopul de a procrea, creºte ºi educa
copii, potrivit unui
sondaj de opinie
realizat de Centrul de
Sociologie Urbanã ºi
Regionalã (CURS) la
dispoziia Coaliþiei
pentru Familie (CpF) .

S

ondajul, realizat la finalul anului trecut la nivel
naþional, relevã faptul
cã majoritatea covârºitoare a
românilor este ataºatã puternic
de concepþia tradiþionalã a cãsãtoriei, respingând, totodatã, în
proporþii la fel de covârºitoare
formele alternative de cãsãtorie
sau parteneriat civil. De asemenea, majoritatea respondenþilor
asociazã cãsãtoria între persoane de acelaºi sex cu efecte nedorite pentru societate, cum ar
fi afectarea perpetuãrii speciei,
educaþia ºi creºterea copiilor. În
plus, majoritãþi largi susþin rolul pozitiv pe care Biserica îl are
în privinþa creºterii copiilor ºi
relaþiilor sociale pozitive în societate.

Conf
or
m unui sondaj de opinie r
ealizat de CURS
Confo
rm
realizat

Cei mai mulþi români
susþin familia formatã
din femeie ºi bãrbat
Efecte nedorite
ale cãsãtoriilor
între persoane
de acelaºi sex

O înþelegere
tradiþionalã
asupra cãsãtoriei
Astfel, 91% din respondenþi
au fost de acord cu afirmaþia
„Cãsãtoria trebuie definitã ca
o uniune tradiþionalã dintre
bãrbaþi ºi femei cu scopul de
procreare, de creºtere ºi educare a copiilor”, doar 6% respingând o astfel de înþelegere a
cãsãtoriei. Totodatã, la întrebarea ”Dvs. sunteþi pentru sau
împotriva definirii cãsãtoriei ca
uniunea dintre douã persoane
indiferent de sexul acestora?”,
87% din respondenþi au fost
împotrivã.
În cazul în care problema cãsãtoriei s-ar vota, o majoritate
la fel de largã s-ar pronunþa împotriva legalizãrii cãsãtoriilor
dintre persoane de acelaºi sex.
28 martie - 3 aprilie 2018

La întrebarea „Dacã ar fi sã
votaþi, dvs. aþi fi pentru sau împotriva legalizãrii cãsãtoriilor
din re douã persoane de acelaºi sex?”, 83% din respondenþi
au rãspuns cã ar vota împotrivã.
În ceea ce priveºte parteneriatul civil, fãrã a fi precizat dacã
e ºi pentru cuplurile de acelaºi
sex, 65% au rãspuns negativ la

întrebarea „Sunteþi de acord cu
legalizarea parteneriatelor civile?”
87% din respondenþi resping,
de asemenea, adopþia de copii
pentru cuplurile de acelaºi sex,
rãspunzând negativ la întrebarea „Cuplurile formate din persoane de acelaºi sex ar trebui
sã aibã dreptul sã adopte copii?”

În ceea ce priveºte efectele
cãsãtoriilor sau parteneriatelor
civile încheiate între persoane
de acelaºi sex, 80% au rãspuns
pozitiv la întrebarea „Cãsãtoria
ºi familia între douã persoane
de acelaºi sex afecteazã negativ perpetuarea speciei umane
ºi creºterea copiilor”, iar 78%
au rãspuns pozitiv la întrebarea
„Legalizarea cãsãtoriei între
persoane de acelaºi sex va avea
efecte nedorite în domenii precum cel al educaþiei ºcolare sau
juridic?”.
De asemenea, 80% au rãspuns pozitiv la întrebarea „Legalizarea cãsãtoriei între persoane de acelaºi sex va avea
efecte nedorite, pe termen lung,
asupra moralei societãþii?”.
Un aspect interesant îl constituie faptul cã majoritatea
respondenþilor face distincþia
între relaþiile afective, sentimentale ºi relaþiile maritale. Astfel,
71% din respondenþi au rãspuns
pozitiv la afirmaia „Nimeni nu

opreºte homosexualii sã se iubeascã unul pe altul sau sã aibã
relaþii între ei, dar aceasta nu
înseamnã cã se pot cãsãtori”.

O direcþie greºitã
Potrivit cercetãrii realizate de
CURS, 74% din respondenþi
considerã cã România se îndreaptã într-o direcþie greºitã,
deºi doar 43% se declarã nemulþumiþi de situaþia economicã a
propriei gospodãrii.

Eºantion ºi
metodologie
Cercetarea CURS a fost realizatã în intervalul 1 – 15 octombrie 2017 pe un eºantion de
1.067 de respondenþi, votanþi în
vârstã de 18 ani ºi peste. Tipul
de eºantion a fost probabilist,
multistadial, cu selecþie aleatoare a secþiilor de votare, a gospodãriilor în cadrul secþiei de votare ºi a respondenþilor în cadrul
gospodãriilor. Modul de intervievare a fost faþã în faþã la domiciliul respondenþilor, iar marja maximã de eroare la nivelul
întregului eºantion: +/ – 3% la
un nivel de încredere de 95%.
www.indiscret.ro

„Douã dintre componentele echipei HCM, Andra Badea ºi Diana Ciucã, s-au calificat cu naþionala de tineret
la Campionatul Mondial Under 20, care se va desfãºura
în Ungaria”, anunþã reprezentanþii echipei feminine de
handbal din Râmnicu Vâlcea.
În grupa de calificare disputatã la Cluj-Napoca, România Under 20 a obþinut victorii pe linie în jocurile cu
Croaþia, Georgia ºi Ucraina.
Între timp, HCM se pregãteºte pentru semifinalele Cupei României. Pe 24 martie,
Federaþia Românã de Handbal a efectuat tragerea la sorþi
a semifinalelor care vor avea
loc pe 31 martie, la Ploieºti.
Astfel, CSM Bucureºti va întâlni CSM Roman, iar HCM
Râmnicu Vâlcea va înfrunta
Dunãrea Brãila. Semifinala
dintre Vâlcea ºi Brãila capãtã
o importanþã majorã. Cine se
va impune îºi va asigura în

de Virgil Dumitrescu

SPORT

Greu cu Trefilov

mare proporþie prezenþa în viitoarea ediþie a Cupei EHF.
Deþinãtoarea trofeului este

“Tricolorele” lui Ambros
Martin ºi-au luat revanºa în faþa
naþionalei ruse, dupã ce, la Togliatti, au cedat cu 25-30. “Trebuie sã ne folosim mintea mai
mult, pentru cã nu am avut timp
sã pregãtim aºa cum trebuie
acest meci ºi sã facem faþã unei
asemenea echipe”, declara precaut tehnicianul spaniol. Duminica trecutã, în Polivalenta clujeanã, arhiplinã, fetele noastre
au evoluat cu o ambiþie rar întâlnitã, dusã pânã la sacrificiu,
pentru a-ºi apropia victoria ºi
odatã cu ea prezenþa la Campionatul European din Franþa.
Au învins la limitã, dar au învins, cu 26-25 (15-12), o echipã a Rusiei, campioanã olimpicã, bine strunitã de Evgheni
Trefilov. La cei 23 de ani ai sãi,
Denisa Dedu a prins între buturi o zi fabuloasã, inspirând încredere în numeroasele momente dificile, când Vedekina,
Kuzneþova ºi celelalte “aruncãtoare de foc” pãreau de neoprit.
Apoi a ieºit la rampã Eliza Buceschi, cea care a înscris la
ananghie, iar în ultimele secunde ne-a salvat de un egal devastator. Pe postul sãu de pivot cu
greutate, la propriu ºi la figurat, Crina Pintea a dus lupte
crâncene cu puternica defensivã rusã. ªi Chiper, în prima reprizã, ºi Dragut, în parte ºi Cristina Neagu, s-au remarcat când
plafonul sãlii pãrea cã se prãbuºeºte peste noi. Naþionala lui
Trefilov, uns cu toate alifiile, se
impune prin unitate de grup ºi
forþã, nu degeaba a câºtigat în
decursul anilor patru titluri

CSM Bucureºti, care a câºtigat
Cupa României în 2017 dupã
o finalã cu SCM Craiova.

Lucrãri derulate de Sc Apavil SA
în perioada 19 – 23 martie 2018

LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strada Mãceºului nr. 31C ºi Ostroveni - Bl A23, sc. C.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au executat branºamente
de apã potabilã pe strada Mãceºului nr. 31C, strada Eftimeºtilor nr. 82A ºi Ostroveni Asociaþia de Proprietari Nikita, Bl.
A23, sc. C;
- au fost realizate lucrãri de
execuþie racord pluvial pe str.
Toporaºilor; a fost refãcut un
cãmin de canalizare pe str.
Straubing nr. 179; a fost ridicat la cotã un cãmin de canalizare menajerã pe str. Constantin Brâncuºi, Bl. M4; au fost rewww.indiscret.ro

alizate lucrãri de execuþie cãmin canalizare menajerã pe str.
Mihai Viteazu, Bl. 1; a fost înlocuit capacul carosabil pentru
un cãmin de canalizare menajerã pe str. Mihai Viteazu; s-a
continuat cu verificarea staþiilor de pompare/rezervoare ºi
curãþarea perimetrelor: Dealul
Malului, Capela, Râureni,
Aranghel, Apusului, Mãceºului, Prunului, Buda, Poenari,
Cojocarilor, Izlazului; s-au
continuat verificarea ºi curãþarea gurilor de scurgere a cãminelor de canalizare menajerã, manual ºi mecanizat; s-a
adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în care
s-a intervenit.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere pe strãzile: Nicolae Titulescu, Republicii,
Matei Basarab, Mihai Viteazu,
Nicolae Bãlcescu, Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, 1
Mai, Dacia, General Magheru,
Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Tineretului, Ostroveni,
Marin Preda, I.L. Caragiale,
Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Aleea Bradului, Aleea Stejarului.
S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canali-

zare menajerã la urmãtoarele
adrese: Calea lui Traian – Bl.
S27, Bl. S31, Bl. 3, Bl. 21, sc.
A, Bl. D3, sc. A ºi sc. B; bd.
Tineretului – Bl. A11/1, sc. C,
Bl. A11/2; str. Dacia – Bl. B,
sc. A; str. General Magheru –
Bl. S1, sc. C; str. Regina Maria – Bl. L; Aleea Trandafirilor
– Bl. C9; Bd. Pandurilor – Bl.
A8/2; str. I.C. Brãtianu – Bl.
C18, Bl. C19, Bl. C20; str. Mihai Eminescu – Bl. B12; str.
Lucian Blaga – Bl. A9, Bl. S2,
Bl. A63; str. Ostroveni – Bl.
101, sc. B; str. Petriºor – Bl. P5;
Aleea Bradului – Bl. C1, Bl.
C4, Bl. C5; str. Mihai Viteazu
– Bl. 1 Otlchim; str. Marin Preda, Bl. A28/2, str. Luceafãrului – Bl. A1, sc. B; str. Stirbei
Vodã – nr. 150; str. Henry
Coandã – Bl. N8, str. Nicolae
Titulescu – Bl. N13, str. Timiº
– Bl. 77; Aleea Cocorilor – Bl.
26; str. Doctor Hacman – Bl.
14A, Bl. 89.
36 DE APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în aceastã perioadã au fost montate 36 de apometre, dintre care
4 verificate ºi înlocuite ºi 32
montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrãri
de intervenþie la contoarele de
apã rece, montate în reþea ºi au
fost întocmite 5 avize de amplasament ºi 2 avize tehnice.

mondiale. Este incredibil cã în
grupa de patru a României (ultima fiind Portugalia), din care
primele douã se calificã la CE
2018, Rusia a fost învinsã de
Austria (25-27), la Viena, adversar îngenuncheat, la rândul
sãu, cu 36-25 la Râmnicu Vâlcea; cã Frey, Kovacs ºi Dedic
au fãcut legea sub privirile înceþoºate ale lui Trefilov. Cu toate astea, e posibil ca România,
Rusia ºi Austria sã acumuleze
în final acelaºi numãr de puncte: 8. Revenind la ”tricolorele”
lui Ambros Martin, e de subliniat cã la ultimul mondial, gãzduit în 2016 de Germania, nu
s-au putut clasa mai sus de locul 10, trimise fiind acasã de
Cehia (27-28), o reprezentativã, teoretic, inferioarã. ªi
atunci, ca ºi acum, antrenamentele s-au fãcut în pripã, ca sã nu
spunem cã s-au adus critici inclusiv modului de alcãtuire a
lotului. Se observã din faþa micului ecran cã, obiºnuite în
campionat cu adversari facili,
componentele lotului naþional
se descumpãnesc la greu. În
partida de la Cluj, au gãsit destul de anevoios cheia desfacerii unei apãrãri solide, cum e
cea ruseascã. Au pasat în ºir, au
comis greºeli elementare, care,
speculate prompt, s-au transformat în goluri la pasiv. În tur au
pãrut depãºite fizic ºi mental,
sperând sã refacã din mers acele relaþii de joc necesare performanþei. La orizont, naþionala de
tineret antrenatã de Tadici se
anunþã de pe acum ca având
multe de spus.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
Publicitate

SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în perioada 19 – 23 martie
2018 o activitate
intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale.
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Crampoane

HCM Râmnicu Vâlcea,
pepinierã de jucãtoare
pentru competiþii mondiale

SAVEPETS

28 martie - 3 aprilie 2018

Publicitate

Indiscreþii
de Vâlcea

Consilierii judeþeni liberali susþin
înfrãþirea Doljului cu un raion
din Republica Moldova
Consilierul judeþean PNL
Cãlin Cosmin a transmis un
apel cãtre Consiliul Judeþean Dolj pentru iniþierea
demersurilor necesare
creãrii unei punþi de reunificare cu Basarabia, evocând
importanþa zilei de 27 martie
1918, care rãmâne în istoria
naþionalã data în care Basarabia a revenit la trupul þãrii.

Primãria Râmnicu Vâlcea
se aflã în curs de achiziþionare a clãdirii SOCOM, situatã pe strada General Magheru, precum ºi terenul intravilan aferent de 2.246 m.p.
Imobilul îi aparþine omului
de afaceri Ion Antonescu ºi
urmeazã sã fie amenajat ca
sediu de birouri pentru aparatul de specialitate al primarului. Pentru aceastã achiziþie, municipalitatea oferã fix
2.144.191,14 euro. O fi
mult? O fi rezonabil? Propunerea se aflã pe ordinea de
zi a ºedinþei din 28 martie a
CL Râmnicu Vâlcea. Clãdirea, cu parter ºi trei etaje, a
fost construitã în anii 70.

ªmecherii
cu personalul
de la cabinetele
parlamentare?

Unii ºi-au dat
ochii peste cap...
Impresionantã ºedinþa
festivã de marþi a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea
dedicatã împlinirii a 100 de
ani de la unirea Basarabiei
cu România. S-au rostit discursuri de calitate, s-au recitat poezii, unii au ºi lãcrimat. Dar tot s-a întâmplat
ceva prozaic. Grig Crãciunescu ºi Mircea Poenaru,
consilieri PNL, ºi-au dat
ochii peste cap ºi au mormãit în barbã atunci când
Constantin Rãdulescu, preºedintele CJ Vâlcea, a spus:
„Îl apreciez mult pe Mircia
Gutãu, prieten care ºtie ce
înseamnã onoare ºi cuvânt
dat. Bucovinean!”

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

Se zvoneºte cã niºte par-

lamentari vâlceni folosesc
aceiaºi consilieri pentru cabinetele lor. Serios?? ªi?
Fac ºi economie la bugetul
þãriºoarei sau bagã ei banii
în buzunar? Ori îi mai ºi
împart cu alþii?

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.

Publicitate

Primãria pregãteºte o achiziþie
de 2 milioane
de euro

„Cerem autoritãþilor judeþene ºi locale demararea urgentã a acþiunilor prin
care un raion ºi un oraº din Republica
Moldova sã fie invitate pentru semnarea actului înfrãþirii cu judeþul Dolj ºi
municipiul Craiova. Susþinem ca actul
înfrãþirii cu raionul ºi municipiul din
Basarabia, atent alese, sã fie completat
cu propuneri concrete de colaborare instituþionalizatã, dupã modelul Universitãþii din Craiova care a întins o mânã
Universitãþii din Tiraspol. Cooperarea
cu Basarabia trebuie sã cuprindã toate
domeniile, de la educaþie la economie
ºi de la culturã la sport, angrenând toate instituþiile publice. Solicitãm ca la
viitoarele ºedinþe ale Consiliului Judeþean Dolj ºi Consiliul Municipal Craiova sã fie prezent cu un proiect de
hotãrâre privind acordul de înfrãþire“,
a declarat Cosmin Cãlin (foto), care este
ºi liderul consilierilor judeþeni ai PNL
Dolj.

