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ACTUALITATE

P

otrivit normativelor
europene, sacrificarea animalelor – inclusiv a mieilor de Paºte –
trebuie sã se realizeze numai
în abatoare specializate, autorizate sanitar-veterinar
pentru schimburi intracomunitare. SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL a dorit sã
vinã ºi anul acesta în sprijinul celor care nu doreau sã
cumpere carnea de miel direct din mãcelãrii, ci sã-ºi
aleagã singuri mieii sau iezii, pe care sã-i poatã sacrifica pe loc, în condiþii adecvate din punct de vedere sa-

Miei pentru Paºte, doar
în Piaþa Chiriac din Craiova
Singurul spaþiu autorizat din
judeþul Dolj de comercializare ºi
sacrificare a mieilor de Paºte va
fi, ºi în acest an, cel amenajat de
SC Pieþe ºi Târguri Craiova SRL,
de aceastã datã în Piaþa Chiriac
din Craiova.

nitar-veterinar. În acest sens, a fãcut pregãtirile necesare ºi a obþinut de la Direcþia Sanitar-Veterinarã Dolj acordul privind amenajarea pe perioadã determinatã a
unui punct de vânzare ºi sacrificare a mieilor în Piaþa Chiriac din
municipiu. „Împreunã cu Primãria Craiova, am fãcut toate efor-

turile pentru a le oferi ºi anul acesta craiovenilor, ºi nu doar lor, posibilitatea de a-ºi alege direct de la
comercianþi mieii pe care îi doresc
pentru masa de Paºte. Demersurile
noastre au gãsit înþelegere la Direcþia Sanitar-Veterinarã Dolj, care a
autorizat amenajarea acestui punct
de comercializare ºi sacrificare a
mieilor din Piaþa Chiriac, unde îi aºteptãm atât pe cumpãrãtori, cât ºi
pe comercianþii de miei interesaþi
sã-ºi vândã marfa în condiþii optime”, a declarat Alin Mãrãcine, administratorul SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL.
Punctul de vânzare ºi tãiere a
mieilor din Piaþa Chiriac îºi va desfãºura activitatea începând de luni,

2 aprilie, ºi pânã sâmbãtã, 7 aprilie
2017, inclusiv, funcþionând pe aceleaºi principii ca un abator. Dispune
de spaþii dotate cu apã potabilã caldã
ºi rece, fiind prevãzut cu toate ustensilele necesare acestor operaþiuni, inclusiv cu asomator ºi staþie de sterilizare a cuþitelor. De sacrificare se vor
ocupa doar mãcelari autorizaþi, cu
analizele medicale la zi, iar carcasele de miel vor fi verificate de un medic veterinar, care le va aplica marca
de sãnãtate înainte de a fi înmânate
cumpãrãtorilor. În acest punct de comercializare ºi sacrificare pot fi vânduþi ºi tãiaþi numai miei crotaliaþi, ce
trebuie sã fie însoþiþi de toate documentele sanitar-veterinare impuse de
legislaþia în vigoare.

La muscã
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Sã ne purtãm crucea!

acian Cioloº, ºeful executivului desemnat în noiembrie
2015, dupã demisia guvernului Ponta, ºi desãrcinat în ianuarie
2017, revine în bãtãlia pentru putere
cu Partidul România împreunã. Cu
iniþialã micã la adverb, fãrã alt comentariu, preschimbatã în majusculã de
unii copiatori de serviciu. Avem, ca sã
glumim, douã astfel de formaþiuni:
Partidul România împreunã ºi Partidul
România Împreunã. În fotografia cu
iniþiala micã, apare, abreviat, RO, ultima literã fiind acoperitã de figura ini-

þiatorului acestui partid, aceea pe care
i-o cunoaºtem. Imediat în lateral, o cruce neagrã. În reproducerile de altã culoare, ºi crucea, mimeticã, îºi schimbã
culoarea. ”Sã ne purtãm crucea!” pare
a fi îndemnul subliminal de pe afiºul
cu pricina. Vreo 16 mii de aderenþi, în
doar 24 de ore, au ºi pornit, cu semnãturã, pe Via Dolorosa a partidului noucreat de Dacian Cioloº, tehnocrat de
vârf. E posibil ca la una din opriri sã se
fi îndreptat ”Î” în beneficiul lui ”î”, tot
împreunã însemnând, dar tunºi uniform. (Vel Ciobãnel)
www.indiscret.ro
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Zona de picnic –
„tomberon“
în iarbã verde

SPECIAL

Singurul loc destinat organizãrii de picnicuri ºi grãtare din Craiova, cunoscut sub numele de „pãdurea de pini“, situat în apropierea centurii de nord a
oraºului, îºi aºteaptã oaspeþii frumos „decorat“ cu munþi de gunoaie, lãsaþi
amintire de petrecãreþii certaþi cu bunul simþ. Astfel, cu doar o sãptãmânã
înainte de startul sezonului de grãtare, prilejuit de sãrbãtoarea Paºtelui
ortodox, craiovenii vor perpeli mititeii printre pet-uri ºi hârtii, o imagine
aproape banalã pentru o þarã care se vrea europeanã doar pe hârtie.
de Dan Olteanu

M

ai sunt doar câteva
zile pânã când România va fi acoperitã de
tradiþionalul fum al grãtarelor, un
instrument nelipsit din arsenalul
concetãþenilor ieºiþi sã sãrbãtoreascã „aºa cum se cuvine“ Paºtele. Mulþi vor merge la munte,
alþii se vor refugia prin curþile
rudelor de la þarã, iar cei mai
puþin norocoºi vor alege, probabil, singurul loc special destinat
acestei activitãþi, cunoscut drept
„pãdurea de pini“ din cartierul
Bariera Vâlcii, în apropierea centurii de nord a oraºului.

Pãdurea de... pet-uri

Publicitate

Experienþa acestora din urmã
s-ar putea sã nu fie totuºi la înãlþimea aºteptãrilor. Astfel, dupã ce
îºi vor rupe maºinile în gropile
din drumul spre „zona de picnic“, craiovenii dornici de relaxare la iarbã verde vor trebui sã
se obiºnuiascã ºi cu mormanele
de gunoi lãsate în urmã de petrecãreþii din anii precedenþi, cer-

taþi cu bunul simþ. Asta deoarece este aproape imposibil sã gãseºti un petic de pãmânt care sã
nu fi fost „marcat“ de pet-urile,
hârtiile ºi tacâmurile de unicã
folosinþã care, în mod normal,
trebuiau sã ajungã la reciclat.
„Este dezamãgitor. Ne aºteptam
sã fie curat, mai ales cã e singurul loc destinat grãtarelor din
Craiova. Vina este a celor care
au venit aici ºi au plecat fãrã sã
strângã deºeurile în urma lor. Dar
ºi autoritãþile ar trebui sã facã
mai mult. Nu poþi sã nu vii mãcar o datã sã faci curat, ºtiind cã
de Paºte o sã fie mulþi care or sã
vinã aici. Apoi, ar fi indicat sã
monteze niºte camere ºi sã-i
amendeze pe aceia care pleacã
fãrã sã ia ºi gunoiul cu ei. Probabil i-ar descuraja pe mulþi“, nea spus Viorel, un tânãr care,
week-end-ul trecut venise la grãtar pentru a-ºi serba ziua numelui. La final, acesta a pus punctul pe „i“, adãugând cã „Asta e
România. Nici cetãþenii nu fac
ce trebuie, dar nici autoritãþile nu
se înghesuie“.

www.indiscret.ro
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DNA: Vâlcean trimis în judecatã
pentru mituirea unui poliþist

Direcþia Generalã Anticorupþie (DGA) – Serviciul Judeþean Anticorupþie
(SJA) Vâlcea anunþã cã la data de 30.03.2018, procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Vâlcea au dispus trimiterea în judecatã sub control
judiciar a unui bãrbat în vârstã de 39 ani, din judeþul Vâlcea, cercetat sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de dare de mitã.
de Marielena Popa

700 lire sterline
pentru recupererea
permisului auto

fãºurat activitãþi procedurale
pentru administrarea probatoriului, în conformitate cu ordonanþele de delegare emise de
procuror.
În data de 16 martie a.c., suspectul a fost prins în flagrant în
timp ce îi oferea agentului de
poliþie suma de 500 lire sterline
cu scopul menþionat anterior.
În urma constatãrii faptei, bãrbatul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Vâlcea pentru cercetãri, iar în
baza probelor administrate, procurorul de caz a dispus reþinerea
acestuia pentru o perioadã de 24
ore pentru sãvârºirea infracþiunii de dare de mitã.
Ofiþerii DGA – SJA Vâlcea au
beneficiat de sprijinul lucrãtorilor din cadrul Direcþiei operaþiuni speciale – Brigada Operaþiuni Speciale Piteºti”, potrivit
SJA Vâlcea al DNA.

Publicitate

„La data de 02.03.2018 a fost
înregistrat la DGA – SJA Vâlcea denunþul unui agent de poliþie din cadrul Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Vâlcea,
din care reieºea faptul cã, la aceeaºi datã, inculpatul i-a oferit o
sumã de bani pentru a soluþiona favorabil un dosar în care
acesta era cercetat pentru sãvârºirea infracþiunii de conducere
a unui autovehicul pe drumurile publice, sub influenþa bãutu-

rilor alcoolice, ºi astfel sã-ºi redobândeascã dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Denunþul a fost înaintat Parchetului de pe lângã Tribunalul
Vâlcea spre competentã soluþionare, iar poliþiºtii din cadrul
DGA – SJA Vâlcea au efectuat
în continuare cercetãri în conformitate cu ordonanþele de delegare emise de procuror.
În fapt, la data de 02.03.2018,
suspectul i-a oferit agentului de
poliþie din cadrul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Vâlcea suma de 700 lire sterline
pentru a-l sprijini sã-ºi recupereze permisul de conducere reþinut în urma sãvârºirii infracþiunii menþionate mai sus.
Poliþistul a refuzat categoric
oferta acestuia ºi a formulat denunþ la DGA- SJA Vâlcea, iar
în continuare poliþiºtii au des-
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Primãria Budeºti, judeþul Vâlcea, ureazã
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Ion Vãdulescu
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Farmaciºtilor Vâlcea
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Farmaciºtilor

www.indiscret.ro

4 - 17 aprilie 2018

Pag. 5

c

6

nexiuni

ADMINISTRAÞIE

de Virgil Dumitrescu

P

Miracolul Învierii

ãstrând proporþiile, oricine dintre noi, muritor
de rând, conºtient de
menirea ºi de aspiraþiile sale,
poate învia asemenea lui Iisus.
Nu vã grãbiþi sã spuneþi cã este
o blasfemie. De acord cã nu
orice ins care pe drumurile sale
îºi leapãdã încãlþãrile pentru a
se plânge de cãlcâie se legitimeazã ca fiind Fiul Domnului.
Decât dacã ia pastile. ”Merge
desculþ ºi cu capul descoperit.
Vãzându-l de departe, ai putea sã-l iei în derâdere, dar în
faþa lui tremuri ºi rãmâi tulburat. N-a fost vãzut niciodatã
râzând, dar a fost vãzut plângând. Toþi cei care s-au apropiat de el spun cã au primit în
schimb sãnãtate ºi binefacere”
– consemneazã Publius Lentulus, proconsul roman în Iudeea, în raportul sãu secret depre Iisus, cãtre împãratul Tiberius. Un ales al puterii chitit
numai pe interesele sale îºi întoarce în sfârºit faþa cãtre cei
mulþi; leneºul þipând dupã ajutoare sociale a decis sã se înhame la muncã; într-o instituþie a statului vestitã pentru târnoseli de tot felul au dispãrut
ca prin minune plicurile
º.a.m.d. Cel rãu devine mai
bun, cel prost bagã la cap. Iatã
un început de trezire la viaþã,
un început de miracol, de Înviere creºtinã. Ne place sau nu,
o parte din simþurile cu care
suntem concepuþi la nãscare sa gripat. Obsedaþi de câºtiguri
imense ºi de muncã puþinã, am
pierdut sensibil din toleranþã,
înþelegere ºi spirit civic. Pe
destule canale, cu destule

Vâlcea: Pârâul
regularizat în

mijloace, se distorsioneazã realitatea, se propagã minciuna
sfruntatã, falsele valori ºi repere. Prima înjuratã e þara.
Primii înjuraþi sunt pãrinþii.
Incultura dicteazã culturii, analfabeþii pun piciorul pe grumazul omului de ºtiinþã. Elevul nu are habar de principalele capitale ale lumii, nici câþi
poli are Terra. Deh, ca la douãzeci de ani, fãrã griji ºi fãrã
bani, mânã, birjar. Pomii nu
fac întâi fructe ºi apoi înmuguresc, alta este cronologia.
Tânãrul ºi tânãra de lângã noi
întâi procreeazã, apoi se sãrutã. De bucurie cã au scãpat de
copil, l-au predat bunicilor!
Vedeþi prin câte feluri miracolul Învierii Domnului îºi poate croi drum în existenþa noastrã, a celor obiºnuiþi? Un oarecare Thomas Sheehan e de
pãrere cã pasajele din Biblie
nu trebuie interpretate ad litteram, pentru cã ele nu se referã la un eveniment real, palpabil. Dar, mister Sheehan,
dragostea, simþul datoriei împlinite, respectul cuvenit învãþãtorilor ºi modelatorilor tãi
nu sunt palpabile, nu le ai pe
card, nu sunt cu volanul pe
dreapta. Copleºiþi de realitãþi
consumiste, de pragmatism
exacerbat ºi impulsuri, ”Veniþi
de luaþi luminã” sunã fals pentru unii: mersi, avem destulã,
au mai ºi scumpit-o în vremea
din urmã. …ªi ce mai spunea
bietul Lentulus în turnãtoria sa
despre Iisus? ”Uimeºte întregul Ierusalim prin învãþãtura
sa extraordinarã”. Hristos înviazã, oameni buni!
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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ÎCCJ a desfiinþat ACTUALITATE
condamnarea
primarului Gutãu
din
2010

Bistriþa va fi
patru localitãþi

„Preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a semnat pe
3 aprilie a.c., la solicitarea
Administraþiei Naþionale
«Apele Române», Administraþia Bazinalã de Apã
Olt, autorizaþia de construire pentru executarea lucrãrilor de regularizare a pârâului Bistriþa, pe sectorul
de albie cuprins între podul
de ºosea DN7 (Bãbeni) ºi
localitatea Costeºti, inclu-

siv pânã în zona de acces
la Cheile Bistriþei.
Proiectul se referã exclusiv la albia minorã a pârâului Bistriþa, pe teritoriul administrativ al localitãþilor
Bãbeni, Frânceºti, Tomºani
ºi Costeºti, iar lucrãrile
constau în: recalibrarea albiei, supraînãlþarea malurilor sub formã de dig, protecþii de mal, cãderi pentru
corecþia pantei, praguri de
fund.
Investiþia este necesarã
pentru configurarea unei
albii reprofilate pe întreg
traseul studiat - 18,6 km ºi are ca scop punerea în
siguranþã ºi protejarea împotriva efectului distructiv
al apelor mari a obiectivelor social-economice situate în zona inundabilã - poduri, traversãri de conducte ºi cabluri, zone locuite,
linii electrice, puþuri de alimentare cu apã, construcþii hidrotehnice, drumuri
judeþene ºi comunale”,
transmite Consiliul Judeþean Vâlcea.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a admis
cererea de revizuire
formulatã de primarul
municipiului Râmnicu
Vâlcea, Mircia Gutãu,
desfiinþând decizia de
condamnare a acestuia, pe care completul
Liviei Stanciu o pronunþase în 2010.
Decizia Înaltei Curþi
este definitivã. Prin
urmare, dosarul în
care primarul Gutãu a
fost condamnat definitiv la închisoare cu
executare în 2010 va fi
rejudecat tot de ÎCCJ.
Procesul începe pe 14
mai a.c.

Cu ocazia
ocazia Învierii
Învierii Domnului,
Domnului,
Cu
vã urez
urez toate
toate cele
cele bune:
bune: luminã
luminã
vã
în suflet,
suflet, dragoste
dragoste ºi
ºi sãnãtate.
sãnãtate.
în

Hristos a Înviat!

Deputat PNL, Nicolae Giugea
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de Marielena Popa
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”În temeiul art.465 alin.11
lit.b Cod procedurã penalã, admite cererea de revizuire formulatã de revizuentul Gutãu Mircia împotriva deciziei penale
nr.273 din data de 27 ianuarie
2010 a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie – Secþia Penalã, pronunþatã în dosarul nr.698/57/
2008. Desfiinþeazã decizia penalã, numai cu privire la revi-

zuentul Gutãu Mircia ºi dispune rejudecarea cauzei de cãtre
instanþa de recurs. Fixeazã termen la data de 14 mai 2018, cu
citarea pãrþilor. Definitivã”, se
aratã în hotãrârea publicatã pe
2 aprilie pe portalul ÎCCJ.

Trei ani ºi ºase luni
de închisoare
cu executare
În ianuarie 2010, Mircia Gutãu a fost condamnat definitiv
la trei ani ºi ºase luni de închisoare cu executare pentru luare
de mitã. În acelaºi dosar, Nicolae Dicu, fostul viceprimar al
oraºului, a primit o pedeapsã similarã. Cei doi au fost denunþaþi la DNA de cãtre omul de
afaceri Crinu Popescu, potrivit
cãruia cei doi i-au cerut 50.000
de euro pentru eliberarea unui
certificat de urbanism. În septembrie 2011, Gutãu a fost eliberat condiþionat. În iunie 2014,
a fost condamnat pentru a doua
oarã într-un proces de corupie
la doi ani ºi ºase luni închisoare
cu executare, dar magistraþii au
decis contopirea pedepselor ºi
Gutãu a rãmas în libertate. La
scrutinul local din iunie 2016,
Mircia Gutãu a fost ales din nou
primar al municipiului Râmnicu Vâlcea.

În 2016, CEDO a decis
cã primarul
nu a avut parte de
un proces echitabil
Pe 8 noiembrie 2016, Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului a decis cã primarului i-au
fost încãlcate dreptul la apãrare
ºi dreptul la un proces echitabil
în procesul de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiie, care l-a condamnat la trei ani ºi ºase luni de
închisoare, dupã ce alte douã
instanþe pronunþaserã achitarea
lui.

Gutãu: ”Sunt nespus
de bucuros, dar
umilinþa celor 12 ani
nu poate fi uitatã”
”Sunt nespus de bucuros cã
dupã 12 ani de umilinþe am primit sentinþa de casare a acestei
decizii abuzive. Asta demonstreazã cã sunt foarte mulþi oameni în justiþie care au curaj.
Mã bucur ºi cã dosarul rãmâne
la ÎCCJ ºi nu se întoarce la instanþa de fond. Dacã s-ar fi întâmplat asta, probabil cã procesul s-ar fi judecat încã doi-trei
ani. Însã umilinþa celor 12 ani
nu poate fi uitatã”, a declarat
primarul Gutãu.
4 - 17 aprilie 2018

”PatIMMile”

U

de a crea reglementãri inteligente, de a simplifica proceduri ºi de a debirocratiza mediul de afaceri. În acelaºi timp,
este nevoie de un suport masiv pentru investiþii în tehnologie pentru ca productivitatea
IMM- urilor sã creascã. Va fi
foarte important sã valorificãm programele de cooperare
industrialã din perspectiva asimilãrii elementelor de înaltã
tehnologie, dar ºi a utilizãrii
forþei de muncã pregãtite în
aceste programe pentru proiecte private ulterioare finalizãrii lor.
Un pas înainte va fi acela de
trecere de la supralegiferare la
configurarea unor proiecte cu
impact decisiv în modernizarea societãþii româneºti, centrate pe digitalizare atât în spaþiul privat cât ºi în cel public.
Recuperarea decalajelor existente nu se va putea face în
absenþa unor astfel de proiecte modernizatoare în economie.
Un pas la fel de important
va fi acela al asigurãrii forþei
de muncã cu un grad înalt de
calificare pentru IMM-uri ºi
depãºirea deficitului actual
prin derularea unor programe
de stimulare a reintegrãrii diasporei româneºti.
Un al treilea ”prim pas” este
obligatoriu investiþia într-un
sistem de educaþie antreprenorialã ca suport permanent pentru IMM-uri (înfiinþarea liceelor de antreprenoriat, modernizarea radicalã a ºcolilor tehnice, profesionale ºi adaptarea
lor la cerinþele pieþii).
Pe acest drum ºi numai pe
acest drum putem spera la
”mântuirea” economiei româneºti ºi la deschiderea largã a
orizontului societãþii româneºti.

Publicitate

na din lecþiile cele mai
importante ale Sãptãmânii Patimilor este
aceea care ne spune cã efortul
ºi sacrificiul trebuie fãcute
pentru zidirea durabilã a lucrurilor bune.
Recentrarea preocupãrilor
noastre publice în acest sens
este vitalã. Ca liberali din convingere, nu din conjuncturã,
este obligatoriu sã reintrãm
într-un dialog consistent ºi permanent cu toþi cei pe care îi
reprezentãm ºi vrem sã-i reprezentãm în structurile de putere
publicã. Am face astfel o tranziþie necesarã de la investirea
energiilor în dispute cu un grad
mare de sterilitate la construcþii generatoare de viitor pentru
România.
Din aceastã perspectivã,
IMM-urile, ”sângele economiei”, sunt o parte esenþialã a
celor pe care în mod legitim
trebuie ºi putem sã-i reprezentãm aºa cum se cuvine.
ALDE a demarat la nivel
naþional un dialog instituþionalizat cu organizaþiile de profil
ale IMM-urilor. Acest dialog
se va multiplica în perioada
urmãtoare la nivelul tuturor judeþelor din România. Vrem sã
fim ”inspiraþi” în acþiunile ºi
deciziile noastre publice de
viziunea acestor oameni atât de
ancoraþi în realitatea economicã a þãrii ºi care au o putere
transformatoare încã insuficient valorificatã. Vrem în acelaºi timp sã validãm viziunea
noastrã, a celor din ALDE, prin
”confruntarea”/consultarea cu
cei care ”joacã în teren”.
România a înregistrat progrese în ultimii ani în domeniul competitivitãþii, însã competivitatea rãmâne pe mai departe un mare ºantier în lucru.
Þintele noastre sunt acelea

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
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ca sfânta
sfânta sãrbãtoare
sãrbãtoare aa Învierii
Învierii Domnului
Domnului
Fie
Fie ca
sã
sã vã
vã aducã
aducã cele
cele patru
patru taine
taine divine:
divine:
încredere, luminã,
luminã, iubire,
iubire, speranþã.
speranþã.
încredere,

Un Paºte
Paºte Fericit!
Fericit!
Un

M. Obeidat
Obeidat
Dr.
Dr. M.

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. Craiova
ureazã angajaþilor, colaboratorilor
ºi tuturor craiovenilor, Paºte Fericit!
Lumina Mântuitorului sã vã aducã
armonie, fericire, iubire ºi sãnãtate!

Primãria Vaideeni, judeþul Vâlcea, vã
ureazã sã aveþi sãrbãtori cu sãnãtate,
bucurie, dragoste, belºug ºi luminã!
Hristos a Înviat!
Primar,
Achim Daniel Bãluþã

Lumina Sfintei
Sfintei Învieri
Învieri sã
sã pãtrundã
pãtrundã
Lumina
Lumina
Sfintei
Învieri
sã
pãtrundã
în
sufletul
ºi
în
inimile
voastre,
în
în sufletul
sufletul ºi
ºi în
în inimile
inimile voastre,
voastre,
în
sufletul
ºi
în
inimile
voastre,
bucurându-vã
de
minunea
Învierii
bucurându-vã
bucurându-vã de
de minunea
minunea Învierii
Învierii
bucurându-vã
de
minunea
Învierii
Domnului
nostru
Iisus
Hristos!
Domnului
Domnului nostru
nostru Iisus
Iisus Hristos!
Hristos!
Domnului
nostru
Iisus
Hristos!
Ionut
Ionut
Ionuþ
Ionut Stroe,
Stroe,
Stroe, Deputat
Deputat
Deputat PNL
PNL
PNL
Ionut
Adevãrata semnificaþie a Învierii Mântuitorului
se aflã întotdeauna în sufletul curat, acolo
unde existã înþelegere, dãruire ºi iertare.
Sã cãutãm sã fim mai buni, mai aproape
de semeni, sã primim lumina sfântã
ºi sã o trãim cu adevãrat!
Un gând pios, cãldurã ºi speranþã,
încredere ºi înþelepciune primiþi din partea
Consiliului local Filiaºi ºi a domnului Primar
Gheorghe Ilie Costeluº!

Paºte Fericit tuturor!
www.indiscret.ro
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Analiºtii vãd euro
trecând de 4,7 lei

voluþia raportului euro/
leu a fost mai agitatã
decât în zilele precedente, chiar dacã cursul nu s-a despãrþit de cota 4,66 lei.
Scãderea aversiunii faþã de
risc la nivel internaþional a
permis leului sã se aprecieze
în primele ºedinþe ale perioadei. Media euro a coborât
pânã la 4,6502, iar cotaþiile au
scãzut pentru scurt timp pânã
la 4,649 lei.
Treptat, euro a revenit spre
pragul de 4,66, fiind atins un
maxim de 4,6576 lei, pentru ca
minivacanþa de pe pieþele vestice, prilejuitã de sãrbãtorirea
Paºtelui Catolic, sã aducã o
apreciere la 4,6548 lei.
Tranzacþiile din ultima
ºedinþã a perioadei s-au efectuat în prima parte a ei între
4,653 ºi 4,66 lei, pentru ca în a
doua sa parte cotaþiile sã urce
pânã la 4,663 lei.
Tendinþa de depreciere a leului se va menþine ºi în urmãtoarele luni. În cazul factorilor interni, trebuie reamintite inflaþia
sau impredictibilitatea politicilor fiscale, dar ºi adâncirea deficitelor de cont curent ºi comercial, cât ºi creºterea majorã
a celui bugetar, în condiþiile în
care PSD a ales calea investiþiilor în consum, prin majorarea salariilor ºi a pensiilor, ºi nu
pe cea în economie.
„În ultimul raport al FMI este
o frazã care spune cã dacã politica monetarã nu va fi încurajatã de politica fiscalã, Banca Naþonalã nu poate decât sã
majoreze ºi mai mult dobânda”, a atras atenþia guvernatorul Mugur Isãrescu în faþa
membrilor Comisiei economice din Senat. „Presiunea pe deprecierea monedei naþionale
este încã un argument pentru
întãrirea politicii monetare. Stabilizarea cursului de schimb nu
se poate face la orice dobândã”,
a punctat guvernatorul BNR,

care a precizat cã „suntem acuzaþi sau se sugereazã cã la începutul anului am dat cu capul precum berbecul în creºterea economicã”.
Analiºtii Bãncii Transilvania puncteazã în ultimul lor
raport asupra riscurilor cu care
se confruntã economia localã.
Creºterea inflaþiei medii la
3,4% va pune BNR în situaþia
de a majora dobânda sa de
politicã monetarã pânã la
3,5%. În ceea ce priveºte cursul mediu, acesta ar urma sã
fie de 4,7 lei, ceea ce înseamnã cã euro ar putea atinge valori de pânã la 4,75 – 4,8 lei.
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,7453 la 3,7819
lei, pentru a încheia perioada
la 3,7746 lei, într-o ºedinþã în
care cotaþiile au fluctuat între
3,774 ºi 3,789 lei.
Moneda elveþianã s-a miºcat pe pieþele internaþionale
între 1,169 ºi 1,18 franci/euro,
iar media a fluctuat între
3,9494 ºi 3,9690 lei, cea de la
sfârºitul intervalului fiind stabilitã la 3,96 lei.
Perechea euro/dolar a coborât de la 1,2477, în prima parte a perioadei, la 1,2284 dolari. La finalul ei tranzacþiile
se realizau între 1,2283 ºi
1,2385 dolari.
Economia americanã dã
semne majore de revigorare,
ºomajul atingând în februarie
minimul ultimilor 45 de ani,
iar vânzãrile cu amãnuntul au
crescut cu 3,1%. Dolarul ar fi
trebuit sã fie impulsionat ºi de
creºterea inflaþiei la 1,8%.
Dupã o scãdere la 6.852
dolari, mai jos cu circa 25%
faþã de începutul lui martie,
indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a urcat
la finalul perioadei, la
7.057,82 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 27 martie –
2 aprilie 2018

af
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Etnograf
afie
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ie
Etnograf
afie
În
Etnogr
În perioada
perioada 05
05 aprilie
aprilie -- 30
30 iunie,
iunie, la
la Secţia
Secţia de
de Etnogr

Ateliere
Ateliere meºteºugãreºti
meºteºugãreºti
dedicate copiilor
copiilor ºiºi tinerilor,
tinerilor,
dedicate
gãzduite
gãzduite de
de Muzeul
Muzeul Olteniei
Olteniei
Secþia de etnografie din cadrul Muzeului Olteniei Craiova organizeazã, cu sprijinul
financiar al Consiliului Judeþean Dolj, în perioada 5 aprilie - 30 iunie, în spaþiul sãu
interactiv din str. Matei Basarab nr. 16, ateliere meºteºugãreºti dedicate copiilor ºi tinerilor, în cadrul unui program activ ºi interactiv de iniþiere în tainele tradiþiei româneºti.

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

a în fiecare an, specia
liºtii Secþiei de etnografie îºi propun sã implice publicul tânãr în activitãþi
care vizeazã dezvoltarea respectului faþã de cultura popularã româneascã spre a redescoperi/revaloriza lumea satului

prin meºteºuguri, tradiþii dar
ºi… joacã educativã!
Atelierele se adreseazã astfel
comunitãþii locale în condiþiile în
care instituþia muzealã are ca
obiectiv asigurarea unei educaþii permanente pe segmentul cunoaºterii ºi recuperãrii tradiþiilor,
creaþiei populare, inspirate din
meºteºugurile tradiþionale din
zona Olteniei: picturã pe lemn/
iconãrit (duminica, orele 12.0014.00, 14.00-16.00, îndrumãtor
- artistul plastic Doru Dragomir),
picturã pe sticlã (sâmbãta, orele
9.00-11.00, 11.00-13.00, îndrumãtor - prof. Cãtãlin Ostroveanu), bijuterii hand-made (în fiecare zi de joi, orele 15.00-17.00,
îndrumãtor - prof. Costinela Iacob), sculpturã în lemn (luni,
orele 9.30-11.00, ºi marþi 14.30-

16.00, îndrumãtor - prof. Ionuþ
Smarandache).
La atelierele interactive menþionate pot sã participe preºcolari, ºcolari ºi liceeni, însã, funcþie de specificitãþile tehnicilor
utilizate, este recomandabilã
încadrarea în urmãtoarele clase
de vârste: iconãrit lemn (9-18
ani), picturã pe sticlã (7-16 ani),
sculpturã în lemn (7-16 ani) ºi
bijuterii (7-14 ani).
Cei interesaþi se pot înscrie
sau pot solicita detalii suplimentare la tel. 0351.444. 030 (Casa
Bãniei), zilnic, în intervalul orar
9.00-17.00.
Menþionãm cã participarea la
ateliere este gratuitã, organizatorii punând la dispoziþia beneficiarilor inclusiv materialele de lucru
aferente derulãrii atelierelor.
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE

ecologiºti“ din Bistreþ
Graþie unui proiect
derulat de Centrul
Judeþean pentru
Protecþia Naturii,
Turism ºi Dezvoltare
Ruralã Durabilã,
instituþie aflatã în
subordinea CJ Dolj,
30 de copii din comuna Bistreþ au primit
câte o bicicletã nouã.
Cadoul pe douã roþi
va fi folosit de micii
„ecologiºti voluntari“
pentru a explora flora
ºi fauna din ariile
naturale incluse în
Coridorul Jiului.

P

roiectul, intitulat „Bicicleta Verde Junior“, a
fost finanþat de CEZ
România cu 5.000 de euro, prin
concursul de proiecte „Generatorii de bine“. La festivitatea de
premiere a copiilor care au luat
parte la programul de informare ºi educaþie ecologicã a participat ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
care le-a înmânat acestora diplome ºi ecusoane cu titulatura
de „mic ecologist voluntar“.
„Am venit cu mare plãcere la
Bistreþ, pentru cã am dorit sã
fim împreunã cu autoritãþile locale, dar ºi cu cei care au contribuit din plin la reuºita unei
iniþiative absolut speciale. Vorbim despre o acþiune la finalul
cãreia 30 de copii din aceastã
comunã vor beneficia de câte o
bicicletã în cadrul unui proiect
prin care se urmãreºte sã fie parcurse mai multe etape de informare, conºtientizare ºi educaþie
ecologicã. Demersul este derulat de CJPNTDRD Dolj, instituþie aflatã în subordinea Consiliului Judeþean, în parteneriat
cu CEZ România, companie
care a finanþat proiectul.
Trebuie evidenþiat faptul cã
acest centru gestioneazã siturile Natura 2000 ºi ariile naturale
incluse în Coridorul Jiului, o
zonã care mãsoarã peste 70.000
de hectare. Este o bogãþie naturalã care înseamnã foarte mult
pentru judeþul nostru ºi care trebuie protejatã, pentru cã este
important sã trãim într-un mediu sãnãtos.
Acþiunea de astãzi contribuie
www.indiscret.ro

la atingerea acestui obiectiv,
pentru cã fiecare copil din
Bistreþ înscris în proiect devine
un voluntar câºtigat pentru cauza noastrã. Ei vor învãþa cum
sã protejeze mediul, respectiv
flora ºi fauna din acest areal
bogat, ºi vor putea sã transmitã
mai departe informaþiile dobândite.

Ion Prioteasa.
La evenimentul organizat la
Cãminul Cultural din comuna
Bistreþ au mai participat primarul localitãþii, Cristiana Antonie,
administratorul public al judeþului Dolj, Cosmin Durle, directorul CJPNTDRD Dolj, Emilia
Florea, ºi preºedintele Directoratului Distribuþie Oltenia, din
cadrul CEZ România, Ion Dobrescu.

Mã bucur cã aceastã iniþiativã a primit întreaga susþinere
din partea CEZ România, o
companie care s-a implicat constant în derularea unor acþiuni
în beneficiul comunitãþilor ºi cu
care Consiliul Judeþean Dolj a
dezvoltat, în ultimii ani, o foarte bunã relaþie de colaborare“,
a declarat preºedintele CJ Dolj,
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Primãria Râmnicu Vâlcea
a premiat 33 de cupluri
longevive ºi 16 vârstnici
de aproape 100 de ani
demaratã aceastã iniþiativã.
În acelaºi context de sãrbãtoare, la finele sãptãmânii trecute, 16 râmniceni cu vârstele
cuprinse între 90 ºi 96 de ani
au fost sãrbãtoriþi la domiciliu,
primind din partea administraþiei municipale o Diplomã de
apartenenþã la Clubul Longevivilor, precum ºi o indemnizaþie (diferenþiatã în funcþie de
vârstã) sub formã de tichete
sociale”, transmit reprezentanþii municipalitãþii.

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

“În perspectiva apropiatelor
sãrbãtori pascale, Primãria municipiului a fost gazdã pentru
33 de cupluri care ºi-au aniversat 50 de ani de cãsnicie neîntreruptã. Gazdã le-a fost viceprimarul Eusebiu Veþeleanu,
care a oferit sãrbãtoriþilor Diploma de Fidelitate, o floare ºi
o indemnizaþie în sumã de 600
de lei sub formã de tichete sociale. Aproape 2.100 de cupluri
au fost astfel sãrbãtorite la Primãria municipiului, de la finele anilor ’90 de când a fost

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

Expoziþia de icoane
„Florile Învierii” la Cãlimãneºti
V

ineri, 30 martie, Centrul
de Informare ºi Promovare Turisticã din Cãlimãneºti a gãzduit vernisajul Expoziþiei de icoane pe sticlã ºi
lemn „Florile Învierii”, realizatã de copiii Grupului artistic
„Flori de cireº”, aflaþi sub îndrumarea pãrintelui arhid. Cosmin
Cristian Pisãru ºi a doamnei pictor-restaurator Filofteia Pisãru.
Evenimentul a avut loc în prezenþa pãrintelui Cristian Bãnuþã, consilier învãþãmânt ºi activitãþi cu tineretul, a domnului
Florinel Constantinescu, primarul oraºului Cãlimãneºti, a
doamnei Mioara Comãnescu
Plop, consultant artistic la Centrul Judeþean pentru Conserva-

rea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Vâlcea, ºi a altor invitaþi, reprezentanþi ai instituþiilor
de culturã ºi învãþãmânt din

Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie,
arãtând cã „pictarea icoanei reprezintã un act de cinstire a sfinþilor reprezentaþi, însã, prin limbajul liniilor ºi culorilor, descoperã învãþãtura dogmaticã, moralã ºi liturgicã a Bisericii, devenind o carte de credinþã.
M.Quenot, în lucrarea sa Sfidãrile icoanei, susþine cã „icoana
nu poate fi povestitã, ea trebuie
privitã. Ea ne priveºte pe noi
mai mult decât o privim noi pe
ea. Icoana este o expresie completã ºi cuprinzãtoare a ceea ce
nu poate fi vãzut…”
Tinerii iconari au primit aprecieri ºi încurajãri din partea domnului Florinel Constantinescu, primarul oraºului Cãlimãneºti. Domnia sa a arãtat cã
trebuie remarcate efortul ºi
munca fiecãrui iconar, însã o

Cãlimãneºti.
Pãrintele Cristian Bãnuþã a
transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinþitului
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ACTUALITATE
valoare deosebitã capãtã aceste
lucrãri prin faptul cã sunt prezentate în cadrul unei expoziþii.
Vorbind despre munca coordonatorilor ºi a tinerilor iconari,
doamna Mioara Comãnescu
Plop a subliniat cã „limbajul
icoanei este la fel ca ºi cunoaºterea citirii cãrþii. Copilul este
învãþat pentru început sã scrie
literele separat, apoi i se dã sã
copieze din carte, mai apoi sã
scrie ceea ce a citit ºi, în sfârºit,
sã alcãtuiascã o compunere.
Asemenea ºi în iconografie,
cunoaºterea îºi are treptele sale
prin care ucenicului (în ale credinþei) i se dau cunoºtinþe deosebite, o pregãtire deosebitã ºi
o educaþie deosebitã”.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Blocno
Blocnott es

Cine le-o fi potrivit?...
de Virgil Dumitrescu

Publicitate

D

www.indiscret.ro

espre rapsodul Ion Popa, 50 de ani, din Izbiceni, auzisem, dar de vãzut în direct, nu. Asta s-a întâmplat vinerea trecutã, pe 30 martie, când, la ”Românii au talent”,
Ion Popa a impresionat juriul ºi publicul. Olteanul nostru a interpretat ”Cântec oltenesc”, de Virgil Carianopol, poezia aceea
care l-a brevetat pe ”muicã”: ”Muicã, noi suntem de-un neam/
Ca frunza lucind pe ram,/ Dacã n-aveam Jiu de soi/ Trãgeam
Oltul mai spre noi”. La o cafea preparatã de doamna Lili, soþia
poetului, i-am atras acestuia atenþia, în glumã, cã strofa e deficitarã prin aceea cã Oltul nu putea fi tras în altã parte întrucât e
greu sã ducã un oltean pe oltean, ºi unul ºi altul fiind la fel de
”oþi”, adicã destupaþi la minte. De altfel, la Slatina, se desfãºoarã un festival de umor care îi priveºte ”superior” pe ceilalþi:
”Oltenii ºi… restul lumii”. Un timbru expresiv, o dicþie perfectã ºi un vibrato aparte l-au transformat pe Ion Popa, dintr-un
român de talent, în una din vedetele emisiunii. Celor aflaþi în
sala de concurs le-a lucit pe chip din emoþia momentului, copleºiþi de frumuseþea versurilor ºi a interpretãrii, dovadã cã nu
ºi-au uitat locurile, pãrinþii, rãdãcinile. Sunt convins cã la fel li
s-a întâmplat ºi multora dintre telespectatori. Interesant este cã
”Românii au talent”, ultima emisiune din martie, a avut loc în
ziua imediat urmãtoare celei în care, acum 110 ani, s-a nãscut
Virgil Carianopol. Chiar stau ºi mã întreb: cine, Dumnezeule,
le-o fi potrivit?...
4 - 17 aprilie 2018
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PUBLICITATE
1 post de inginer,
posesor al autorizaþiei
de diriginte de ºantier
- Domeniul 6 ,,Construcþii edilitare ºi de
gospodãrie comunalã” în cadrul Serviciului tehnic, proiectare,
investiþii
Pentru a participa la concurs,
fiecare dintre candidaþi trebuie
sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii:

Condiþii generale

a) Sã deþinã cetãþenie românã ori a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European, iar candidatul sã
aibã domiciliul în România;
b) Sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) Sã îndeplineascã vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) Sã deþinã capacitate deplinã de exerciþiu;
e) Sã deþinã o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale
eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) Sã îndeplineascã condiþiile
de studii ºi, dupã caz, de vechime, precum ºi alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) Sã nu fie condamnat definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori
a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice

- Studii tehnice superioare, de
specialitate;
- Autorizaþie de diriginte de
ºantier – Domeniul 6 ,,Construcþii edilitare ºi de gospodãrie comunalã”;
- Experienþã de minimum 3
ani în domeniu.
Dosarul de concurs trebuie sã
conþinã urmãtoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresatã Directorului General;
b) copia actului de identitate
4 - 17 aprilie 2018

APAVIL SA – ANUNÞ
privind scoat
er
ea la concur
s a ur
măt
or
ului pos
scoater
erea
concurs
următ
mător
orului
postt:
sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã
caz;
c) copiile documentelor care
atestã nivelul studiilor ºi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizãri;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinþã medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel
mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de
unitãþile sanitare abilitate. Adeverinþa trebuie sã conþinã, în
clar, numãrul, data, numele emitentului ºi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sãnãtãþii;
f) curriculum vitae, model european;
g) recomandare de la ultimul
loc de muncã (constituie avantaj).

Desfãºurarea
concursului

Concursul se va desfãºura în
trei etape succesive, dupã cum
urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere va avea loc în data de
13.04.2018;
- proba scrisã va avea loc în
data de 18.04.2018, ora 09.00;
- interviul va avea loc în data
de 24.04.2018, ora 09.00.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
11.04.2018, ora 15.00, la sediul
APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str.
Carol I, nr.3-5.

4. Regulamentul privind recepþia construcþiilor aprobat
prin Hotãrârea nr. 343/2017
pentru modificarea Hotãrârii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de recepþie a lucrãrilor de construcþii ºi instalaþii aferente
acestora – toate domeniile de
autorizare.
5. Reglementãri tehnice:
- Indicativ C56-2002 - ,,Normativ pentru verificarea calitãþii ºi recepþia lucrãrilor de instalaþii aferente construcþiilor;
- Indicativ P118-1999 - ,,Normativ de siguranþã la foc a construcþiilor”;
- Indicativ I9-2015 - ,,Normativ pentru proiectarea ºi executarea instalaþiilor sanitare”;
- Indicativ C16-1984 - ,,Normativ pentru realizarea pe timp
friguros a lucrãrilor de construcþii ºi a instalaþiilor aferente”;
- Indicativ SR 8591-1997 ,,Reþele edilitare subterane –
Condiþii de amplasare”;
- Indicativ OMT 47/1998 ,,Norma tehnicã privind amplasarea lucrãrilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaþii ºi a pomilor în localitãþile urbane ºi rurale”;
- Indicativ NE 012/2-2010 ,,Normativ pentru producerea
betonului ºi executarea lucrãrilor din beton, beton armat ºi
beton precomprimat. Partea 2:
executarea lucrãrilor din beton;
- Indicativ NP 133/1-2013 ,,Normativ privind proiectarea,
execuþia ºi exploatarea sisteme-

lor de alimentare cu apã ºi canalizare a localitãþilor. Partea I:
Sisteme de alimentare cu apã a
localitãþilor”;
- Indicativ NP 133/2-2013 ,,Normativ privind proiectarea,
execuþia ºi exploatarea sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare a localitãþilor. Partea II:
Sisteme de canalizare a localitãþilor”;
- Indicativ STAS 3051-1991
- ,,Sisteme de canalizare. Canale
ale reþelelor exterioare de canalizare. Prescripþii fundamentale de proiectare”;
- Indicativ GE 052-2004 ,,Ghid pentru execuþia ºi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei
potabile”;
- Indicativ GP 106-2004 ,,Ghid de proiectare, execuþie ºi
exploatare a lucrãrilor de alimentare cu apã ºi canalizare în
mediul rural”;
- Indicativ STAS 6819/1997
- ,,Alimentãri cu apã. Aducþiuni.
Studii, prescripþii de proiectare
ºi de execuþie”;
- Indicativ NP 120-2014 ,,Normativ privind cerinþele de
proiectare, execuþie ºi monitorizare a excavaþiilor adânci în
zone urbane”;
- Indicativ ST 009 2011 ,,Specificaþie tehnicã privind
produse din oþel utilizate ca armãturi: cerinþe ºi criterii de performanþã”;
- Indicativ GE 046-2002 ,,Ghid de execuþie staþii de epurare pentru localitãti mici (Qd”
5 L/S)”;

- Indicativ NP 084-2003 ,,Normativ pentru proiectarea,
executarea ºi exploatarea instalaþiilor sanitare ºi a sistemelor
de alimentare cu apã ºi canalizare utilizând conducte din materiale plastice”;
- Indicativ SR 4163/2-1996 ,,Alimentãri cu apã. Reþele de
distribuþie. Prescripþii de calcul”.

Calendarul
concursului:

11.04.2018, ora 15.00 termenul limitã pentru depunerea
dosarelor de concurs de cãtre
candidaþi
13.04.2018, ora 12.00 S e lecþia dosarelor de concurs ºi
afiºarea rezultatelor selecþiei
dosarelor
16.04.2018, ora 14.00
Termenul limitã pentru depunerea contestaþiilor privind selecþia dosarelor
17.04.2018, ora 15.00 Soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezultatelor acestora
18.04.2018, ora 09.00
Proba scrisã
19.04.2018, ora 14.00
Afiºare rezultate proba scrisã
20.04.2018, ora 12.00
Termenul limita pentru depunerea contestaþiilor pentru proba
scrisã
23.04.2018, ora 14.00 Soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezultatelor acestora
24.04.2018, ora 09.00 I n terviu
25.04.2018, ora 14.00
Afiºare rezultate interviu
26.04.2018, ora 14.00

Se pot prezenta la urmãtoarea etapã numai candidaþii admiºi la proba precedentã.
Concursul constã în probã
scrisã ºi interviu ºi se va desfãºura la sediul APAVIL SA, Rm.
Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Tematica ºi
Bibliografia
1. Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcþii, republicatã – toate domeniile de autorizare;
2. Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor
de construcþii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare – toate domeniile de
autorizare;
3. Norme metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, aprobate prin
Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu
modificãrile ulterioare – toate
domeniile de autorizare;
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

Meci greu cu Fotbal Club
Salvatorul Budescu

C

u ºase etape înainte de
a se trage cortina peste
campionatul Ligii lui
Iorgulescu, Universitatea Craiova întâlneºte liderul: FCSB, nicãieri altundeva decât pe Naþional Arena. Sãptãmâna trecutã,
pe ”Ion Oblemenco”, oltenii au
scos 0-0 cu liderul de atunci,
CFR Cluj, scor echitabil, dar nu
îndeajuns de relevant pentru
potenþa celor douã echipe. Cei
ce au mâncat fotbal pe pâine cad
mai mereu pe spate de modul
în care elevii lui SuperDan acoperã terenul. Eu unul n-am vãzut niciun cearºaf, nicio pãturã,
ºi mã întreb ca orice novice de
ce Adidas sau Joma nu e trimisã printre jucãtori, aºa cum a
fãcut-o ”Piticul atomic” la Netanya. În declaraþiile de dupã
derby-ul etapei a patra, ºi Mitriþã ºi Deac s-au declarat mulþumiþi pentru cã au evitat înfrângerea. Dacã putem vorbi de un
câºtig privitor la olteni, acesta
ar fi cã apãrarea, în care a debutat Gardoº, ºi-a gãsit echilibrul. În aceeaºi etapã, Viitorul
a învins Astra, la Giurgiu, cu 20, fapt care l-a determinat pe
Ioan Nicolae sã spunã: ”De
când era Astra Ploieºti n-am
vãzut o adunãturã de jucãtori
mai slabi! Vina e a portarului
stadionului, nu i-a anunþat cã
avem meci la ora 18!” Dar gânditorul, nu de la Hamangia, ci
de la Giurgiu, e totuºi un mic
vlãstar pe lângã seamãnul sãu
din Pipera. FCSB a trecut greu,
dar a trecut, de CSMS Iaºi cu
1-0, datoritã eurogolului marca
Budescu, însã Gigi Becali s-a

HCM Râmnicu
Vâlcea,
în cupele
europene

Medalie de argint
în Cupa României
Echipa din Râmnicu Vâlcea, care a fost înfiinþatã în
anul 2013, a intrat astfel în
posesia medaliei de argint
dupã finala Cupei României,
aceasta fiind cea dintâi performanþã notabilã a fetelor antrenate de Gheorghe Sbora. „Prima medalie din istoria clubului HCM a venit azi (n.r.1 aprilie), la Ploieºti: argint în CUPA
ROMÂNIEI! Handbalul vâlcean revine astfel acolo unde
www.indiscret.ro

îi este locul, în CUPELE EUROPENE!”
LOT HCM: Marina Razum,
Petra Blazek, Diana Ciucã
(portari); Marta Lopez, Alexandra Badea, Cristina Florica,
Carmina Manea, Ana Maria
Tãnasie (extreme); Raluca Bãcãoanu, Sara Vukcevic (pivoþi);
Irina Glibko, Andreea Adespii,
Ines Khouildi, Natasa Krnic,
Alicia Fernandez, Maria Gavrilã, Natallia Vasileuskaya (linia
de nouã metri) . ANTRENORI:
Gheorghe Sbora (principal),
Mia Rãdoi, Ildiko Barbu.
”Felicitari, HCM Râmnicu
Vâlcea pentru dãruire, seriozitate ºi performanþã! Suntem
mândri de echipa noastrã!”, au
notat reprezentanþii HCM pe
pagina de facebook a clubului.

„Este momentul
nostru”
Extrema stângã, Cristina Florica, a declarat pentru Gazeta
Sporturilor cã este momentul
HCM-ului, care ºi-a asigurat în
premierã un loc în ediþia urmãtoare a Cupei EHF. “Este o senzaþie plãcutã când ai medalia la

gât. Îmi pare rãu cã nu am
fãcut un meci mai bun, sã
le punem mai multe probleme celor de la CSM Bucureºti. Ne-am dorit, dar atât
s-a putut. Vâlcea se întoarce în Europa, e momentul
nostru, avem de ce sa ne
bucurãm! Sper sã creºtem
de la an la an”.

Pe 19 aprilie, meci
cu CSM Bucureºti
în cadrul Ligii
Florilor
HCM Râmnicu Vâlcea
va întâlni pe 19 aprilie,
CSM Bucureºti, într-un
meci de top ce se va desfãºura la Sala Sporturilor din
Râmnicu Vâlcea, în cadrul
Ligii naþionale. „Vã informãm cã partida din etapa 21
a Ligii Florilor, HCM
RM.VALCEA - CSM BUCUREªTI, care trebuia sã
se dispute iniþial pe data de
4 aprilie, a fost amânatã
pentru joi, 19 aprilie”, a
anunþat HCM pe pagina se
socializare.

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

âlcea se întoarce în
handbalul european,
performanþã dupã
cinci ani de la dispariþia legendarei Oltchim. Echipa femininã de handbal HCM Râmnicu
Vâlcea ºi-a asigurat locul în
urmãtorul sezon în cupele europene, dupã ce a bãtut cu 2923 Dunãrea Brãila în semifinalele Cupei României. HCM
avut o prestaþie bunã în finala
cu CSM Bucureºti, campioana en titre, în faþa cãreia a pierdut la o diferenþã de 7 goluri
(22-29).

luat cu mâinile de cap: Florinel
Coman ºi Nedelcu (pe care a dat
5 milioane de euro) decepþioneazã, Benzar este inconstant,
iar Ovidiu Popescu paseazã la
adversar. ”Nu FCSB e pe locul
1, ci Budescu. Fãrã el nu fãceam nimic, suntem morþi fãrã
el”. Înaintea etapei cu nr.5,
FCSB ºi CFR ocupã locurile 1
respectiv 2, cu 35 de puncte,
urmate de U Craiova, cu 31,
Viitorul - 26, Astra - 22 ºi Iaºi 20. Dacã oltenii lui Mangia capoteazã pe Naþional Arena, mai
rãmân în cursa pentru titlu
FCSB ºi CFR. Play-off-ul s-ar
rupe, în douã, în trei. U Craiova n-are cum pierde Europa
League: fie de pe poziþia a 3-a,
fie de pe poziþia câºtigãtoarei de
Cupã. Astra ºi CSMS Iaºi mai
rãmân sã se batã pentru imagine. Stoican ridicã tonul, jucãtorii sãi au atins un nivel ”incredibil”. Am citit ºi noi France
Fotball. Cei de la PSG au juisat
aflând cã alde Cioinac, niºte
neymari mai ceva decât starul
brazilian, nu pupã Champions
League, altminteri ar fi fost vai
ºi amar cu ei în grupã. Nici nu
ºtii care sunt mai cu moþ: academicienii lui Hagi, de felul lui
Coman ºi Nedelcu, transferaþi
pe milioanele fãrã numãr ale latifundiarului, sau ”neverosimilii” lui Stoican. O va decide etapa viitoare. Meci greu, al oltenilor, cu Fotbal Club Salvatorul Budescu. De partea gazdelor, experienþa. De partea oaspeþilor, orgoliul. Poate fi un
derby sclipitor, poate fi un derby cenuºiu.
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Primãria
Primãria Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea vã
vã ureazã
ureazã
dragi
sã
sã vã
vã bucuraþi
bucuraþi împreunã
împreunã cu
cu toþi
toþi cei
cei dragi
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de cãldura
cãldura ºi
ºi lumina
lumina acestor
acestor
sfinte Sãrbãtori
Sãrbãtori de
de Paºti!
Paºti!
sfinte

Mircia Gutãu
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Municipiului Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea
Primarul
Primarul Municipiului

S tudiile ar
ată că „r
adiaţiile“
arată
„radiaţiile“
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oane sunt
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un pericol pentr
u sănăt
a tte
e
pentru
sănăta

de Valentin Zarea

U

n grup de cercetãtori
în domeniul radiaþiilor celulare, reunit
recent în Carolina de Nord,
a concluzionat cã testarea pe
ºoareci ºi ºobolani a dat rezultate incontestabile: ”Utilizarea telefonului mobil
poate fi legatã de creºterea
ratelor tumorilor canceroas”.
Oamenii de ºtiinþã au declarat cã rezultatele anilor de
testare pe ºoareci ºi ºobolani
au fost mai semnificative decât s-a crezut iniþial, precizând cã au gãsit dovezi clare cã radiaþia telefonicã a
provocat tumori în inimile
ºobolanilor, care erau asemãnãtoare tumorilor la oameni.
Cercetãtorul John Bucher
a spus cã animalele, ale cãror organisme au fost expuse la radiaþii celulare, au
dezvoltat frecvent tumori
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cardiace. „La om, se observã în nervul vestibular, în
ureche, nervul acustic. Am
gãsit-o în inimã, deºi animalele noastre au fost expuse în toatã starea corpului lor“, a spus Bucher.
Dr. Devra Davis, de la
Environmental Health
Trust, a precizat la rândul
sãu cã animalele au primit
niveluri de expunere similare cu cele pe care un om
normal le-ar putea primi pe
parcursul vieþii lor. „Pe toatã durata lor scurtã de viaþã
de doi ani, animalele au
avut parte de aceleaºi expuneri pe care ne aºteptãm ca
oamenii sã le primeascã în
cei 70 de ani de viaþã“, a
spus dr. Devra Davis.
Studii separate realizate
în Franþa ºi Italia au legat
de asemenea cancerul cerebral de utilizarea telefonului mobil.
Oamenii de ºtiinþã sugereazã sã nu puneþi telefoanele în buzunar ºi sã le þineþi departe de cap în timp
ce vorbiþi. În cazul bãrbaþilor care þin telefoanele mobile în buzunar se observã
o scãdere a numãrului de
spermatozoizi ºi a calitãþii
spermei.

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

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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Un nou studiu
ºtiinþific dovedeºte
cã existã o legãturã
între utilizarea
telefonului mobil ºi
apariþia tumorilor
canceroase.
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Utilizarea telefonului mobil
determinã apariþia
tumorilor canceroase

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.

