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ACTUALITATE
de senator
Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Craiova

SCM Craiova are aur
în interior

C

u fiecare avans, handbalistele de la SCM
Craiova parcã ne învaþã care este partea frumoasã a
unui meci ºi care sunt meciurile care chiar conteazã. Performanþa lor de a fi ajuns în finala Cupei EHF este, într-adevãr
o premierã, dar una deloc întâmplãtoare, pentru cã fetele
acestea n-au luptat niciodatã
pentru un simplu scor. Au jucat cu ambiþie ºi forþã atunci
când poate nimeni nu le dãdea
vreo ºansã, au perseverat
atunci când forma poate nu lea ajutat, au continuat sã-ºi testeze limitele atunci când adversarul pãrea sã nu lase nicio
ºansã ºi s-au zbãtut pentru fiecare punct, valorificând fiecare ocazie, cu mult pozitivism.
Aceste fete, în fiecare competiþie, explicã mut cã sportul de
performanþã nu este despre
ghici, nu este despre glorie
neapãrat, nu este despre a urca
pe un podium. Este despre a fi
mai bun pe zi ce trece, despre
a înfrunta ceea ce te ameninþã,
despre a rezista fizic ºi psihic,
despre a rãmâne în acel top,
muncind ºi dând la nesfârºit o
ºansã talentului. Handbalul lor
ne uneºte pe noi, craiovenii.
Ne face sã realizãm cã avem
idealuri comune, cã uneori
putem susþine ºi aceeaºi echipã, fãrã sã ne scoatem ochii.
Handbalul lor e acel producãtor de mândrie localã, mai puternic decât orice ºablon etalat
vreodatã. Poate e important ca
uneori sã vedem ºi ce se aflã
dincolo de un joc puternic. Sã
luãm în considerare cã deºi
pare simplu sã marchezi, în
spatele fiecãrei aruncãri este
efort, este coordonare, este dis-
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ciplinã, este precizie, este sincronizare. Sunt calitãþi care, în
viaþa de zi cu zi ar trebui sã ne
însoþeascã pe noi toþi. Sunt
bucuros cã SCM Craiova se
vede de departe ºi sunt dispus,
alãturi de colegii liberali sã
sprijin aceastã echipã învingãtoare din multe puncte de vedere. Aceste handbaliste sunt
foste fetiþe care au bãtut mingea la poartã, cu o copilãrie
lãsatã pe locul doi. Sunt foste
adolescente care au ºtiut ce vor
la o vârstã la care unii abia se
descoperã pe ei. Sunt femei
puternice care nu se lasã, dar
au lãsat multe în urmã pentru
a fi bune. Aproape perfecte.
Mã gândesc cã anul acesta
Federaþia Românã de Handbal
a primit o finanþare cu 25%
mai micã faþã de anul trecut ºi
sportul românesc, per ansamblu, a fost din nou defavorizat.
De la bugete reduse, la premii
date cu întârziere campionilor
sau uitate pur ºi simplu. Este
cumva trist cã sportivi cu potenþial ºi palmares împart succesul cu noi toþi, deºi ei sunt
singuri acolo, în mijlocul celor mai grele bãtãlii, deºi ei se
descurcã pe cont propriu adesea, cu ceea ce produc singuri.
Este trist cã un Guvern tot promite redresarea situaþiei din
sport, dar joacã ping pong cu
truda ºi meritele unor oamenii
care poate, din prea mult bun
simþ, n-au cerut niciodatã ce li
se cuvine. Înainte de finala
europeanã, le transmit handbalistelor de la SCM cã e momentul sã vinã cupa la Craiova. ªi cã orice ar fi, ele sunt
cea mai frumoasã „pasã” a
momentului ºi adevãratul aur
strãluceºte în ele.

Veºti
Veºti proaste
proaste pentru
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chiriaºii municipalitãþii:
municipalitãþii:
chiriaºii
Primãria Craiova
Craiova
Primãria
îºi
îºi cautã
cautã executor
executor
Edilii craioveni vor sã
încheie un contract cu
un executor judecãtoresc care sã se ocupe
de cele câteva zeci de
evacuãri pe care le au
programate pânã la
sfârºitul anului, plus
un teanc de notificãri
prin care se aduce la
cunoºtinþa împricinaþilor începerea procedurii.
de Nicuºor Fota

M

unicipalitatea pune la
bãtaie aproximativ
10.000 de euro pentru a încheia un contract cu un
executor judecãtoresc, valoarea
estimatã a acestuia fiind de
44.520 lei, fãrã TVA. Potrivit
documentaþiei publicate de
edili, termenul de prestare a serviciilor este pânã la 31.12.2018,
cu posibilitatea de prelungire a
contractului în anul urmãtor cu
o perioadã de maxim 4 luni, în
funcþie de resursele bugetare
alocate acestui domeniu. ªi valoarea contractului ar putea suferi modificãri, în funcþie de
cazurile nou apãrute pe perioada derulãrii. „Contractul se poate diminua sau suplimenta în

funcþie de titlurile executorii
obþinute de autoritatea localã,
constând în soluþionarea definitivã ºi irevocabilã a litigiilor
având ca obiect evacuarea chiriaºilor din imobilele deþinute
de Municipiul Craiova sub
nume de proprietar sau în calitate de titular al dreptului de
administrare, respectiv în funcþie de numãrul de notificãri
prealabile introducerii cererii de
evacuare pe calea procedurii
speciale necesar a fi comunicate”, se aratã în caietul de sarcini.

24 de chiriaºi
evacuaþi, 33...
pe þeavã
Conform caietului de sarcini,
municipalitatea are de executat peste 20 de sentinþe definitive ºi se pregãteºte de demararea procedurii în alte peste 30
de cazuri. „Obiectul achiziþiei:
Punerea în executare a unui numãr de 24 sentinþe judecãtoreºti definitive ºi irevocabile ºi
a unui numãr de 33 notificãri
prealabile introducerii cererii
de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1037 NCPC),
cu privire la evacuãri din locuinþe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova”, se aratã în documenta-

þia publicatã de edili. Reprezentanþii municipalitãþii vor sã
se asigure cã, odatã golite, locuinþele evacuate de executori
rãmân aºa: „Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu
promptitudine ºi în condiþii corespunzãtoare. În caz de reocupare a imobilului dupã încheierea procesului-verbal de predare silitã, de cãtre debitor sau
orice altã persoanã, în conformitate cu prevederile art.901
alin.1 C.pr. Civ., prestatorul se
obligã sã facã o nouã executare silitã în baza aceluiaºi titlu
executoriu, fãrã somaþie ºi fãrã
nicio altã formalitate prealabilã”.
Trebuie spus cã, pânã sã purceadã la executãri silite, municipalitatea are la activ experienþe destul de interesante în domeniu cu propriii chiriaºi. În
anii precedenþi, bugetul local
prevedea sume între 2 ºi 4 miliarde de lei vechi pentru cazurile în care primãria era executatã silit în contul chiriaºilor. Este
vorba despre situaþiile în care
asociaþiile de proprietari acþionau în instanþã primãria, pentru
recuperarea datoriilor la plata
utilitãþilor acumulate de chiriaºi, municipalitatea fiind executatã în calitate de proprietar
al unitãþilor locative.
www.indiscret.ro
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DEZVÃLUIRI

Dupã mai bine de un an de când, „înarmatã“ cu
câteva articole publicate de Indiscret în Oltenia
despre activitatea sa în fruntea Asociaþiei
Macedonenilor din România, s-a adresat Justiþiei, solicitând 50.000 de lei cu titlu de despãgubire pentru „prejudiciul moral“ pe care i l-am fi
cauzat scoþând la ivealã neregulile financiare
constatate de inspectorii Curþii de Conturi,
Constantina Dumitrescu primeºte o palmã din
partea judecãtorilor craioveni care i-au reamintit cã nu orice articol care nu-þi place reprezintã
„o atingere adusã demnitãþii, onoarei, cinstei ºi
reputaþiei“. Hotãrârea, pronunþatã de un complet al Secþiei civile a Judecãtoriei Craiova,
atestã cã, deºi huliþi de multe ori, existã suficienþi judecãtori care înþeleg diferenþa dintre
calomnie ºi dreptul la informare al cetãþenilor.

L

a finele anului 2016, întrun acces de furie declanºat de faptul cã, spre deosebire de argaþii plãtiþi din bani
publici sã o laude cu orice preþ,
„am îndrãznit“ sã-i criticãm activitatea din fruntea AMR, Constantina Dumitrescu a încercat
sã ne pedepseascã, deschizând
o serie de acþiuni în instanþã.
Sub pretextul cã articolele publicate de Indiscret în Oltenia,
care vizau strict felul în care
erau cheltuiþi banii publici de
cãtre asociaþia pe care o conducea, i-au adus prejudicii morale
grave, Constantina Dumitrescu
le-a cerut judecãtorilor sã ne
oblige la plata unor despãgubiri
la care nici mãcar „genialii poeþi“ aflaþi pe statele de platã ale
AMR nu viseazã.

Discriminatã de...
Curtea de Conturi
Una dintre acþiuni viza, în
principal, articolul intitulat
„Curtea de Conturi confirmã
haosul financiar pãstorit de
Constantina Dumitrescu. Batjocurã pe bani publici la Asociaþia Macedonenilor“, publicat în
data de 16.11.2016, în numãrul
571 al sãptãmânalului Indiscret
în Oltenia, ºi unde erau prezentate câteva dintre concluziile la
care au ajuns inspectorii Curþii
de Conturi care efectuaserã un
control la AMR (control considerat discriminatoriu de cãtre
ºefa asociaþiei). În ciuda faptului cã la mijloc era vorba despre
bani publici, alocaþi Asociaþiei
Macedonenilor prin Secretariatul General al Guvernului, Conwww.indiscret.ro

stantina Dumitrescu considerã
„cã nu se poate justifica apariþia acestui articol motivat de
faptul cã primeazã interesul public. Este de notorietate cã interesul public este un termen general, termen ce nu poate justifica acþiunea de a scrie orice
despre oricine, mergând pe ideea apãrãrii interesului public“.
Ba mai mult, dreptul nostru la
libera exprimare a fost „exercitat abuziv“, cu scopul de a
„stârni un maxim interes din
partea opiniei publice (...)“.

Judecãtorul Crînguº
i-a spulberat visele
Doar cã, din nefericire pentru Constantina Dumitrescu,
dosarul a ajuns pe mâinile unui
judecãtor care a înþeles perfect
care este rolul presei ºi care sunt
diferenþele dintre calomnie ºi
informare. Astfel, faþã de argumentele invocate de apãrãtorii
fostei ºefe a AMR, instanþa a
decis cã „(...) articolele respective nu sunt lipsite de dovezi, ci
se fundamenteazã pe o bazã factualã reprezentatã de raportul
Curþii de Conturi, care se referã la modalitatea de utilizare a
unor fonduri publice (...)“. Nici
argumentul cã raportul Curþii de
Conturi poate fi contestat nu a
pãrut s-o ajute prea mult pe
Constantina Dumitrescu, instanþa apreciind, pe bunã dreptate, cã acesta „(...) contureazã
o anumitã realitate juridicã“ ºi
„provine de la instituþie abilitatã sã verifice aspectele pe care
le conþine ºi referã la împrejurãri cu un grad ridicat de obiectivitate“. Cu alte cuvinte, chiar
dacã, ulterior, pot apãrea mici

foto: ecreator.ro

de Dan Olteanu

diferenþe, realitatea este aceeaºi:
peste 1,6 milioane de lei, bani
de la bugetul statului, au fost
cheltuiþi la Asociaþia Macedonenilor din România, sub conducerea Constantinei Dumitrescu, fãrã respectarea prevederilor legale.
Cum era firesc, instanþa a
respins ca neîntemeiatã cererea
de chemare în judecatã formu-

latã de actualul preºedinte onorific al AMR, dovedind cã, în
ciuda lacrimilor sale de croco-

dil, Constantina Dumitrescu nu
este o victimã, deºi îºi joacã
bine rolul!

Dorim, de asemenea, sã aducem mulþumiri
Societãþii Civile de Avocaþi Socoteanu&Popa
ºi, în special, avocatului Alina Cocoºilã care
ne reprezintã, cu succes, în procesele cu fosta
ºefã a Asociaþiei Macedonenilor din România.
18 - 24 aprilie 2018
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ACTUALITATE
Primãria Municipiului
Râmnicu Vâlcea reia
întâlnirile pe cartiere
cu cetãþenii, a anunþat
viceprimarul Eusebiu
Veþeleanu (foto stânga). Potrivit viceprimarului, prima întâlnire
va avea loc în aceastã
sãptãmânã, cu locuitorii zonelor GoranuFeþeni.

Primãria
Primãria Râmnicu
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea
reia
reia întâlnirile
întâlnirile
cu locuitorii oraºului
pe
pe cartiere
cartiere

Horoscop, vom anunþa în curând ziua ºi ora”.
Viceprimarul Veþeleanu a
mai spus cã întâlnirea cu locuitorii zonelor Centralã ºi Traian
va avea loc la Filarmonica ”Ion
Dumitrescu”, iar cu cei care locuiesc în Nord, la Liceul Pedagogic. Cetãþenii din Ostro-

veni se vor întâlni cu reprezentanþii municipalitãþii la Cinema
”Geo Saizescu”, iar cei din Copãcelu, la Centrul Mara. Pentru zona Cãzãneºti, întâlnirea a
fost stabilitã la ªcoala Cãzãneºti, iar pentru Râureni ºi
Stolniceni, la ªcoala Stolniceni.

Publicitate

„Este cea mai bunã soluþie de
a culege de la cetãþeni problemele lor, doleanþele lor, ºi de a
le ºi rezolva. Noi, ºi în primele
mandate am iniþiat astfel de întâlniri. Am stabilit sã le reluãm,
chiar dacã mergem pe teren permanent ºi ºtim cu ce lipsuri se
confruntã oraºul. Însã cel mai
bine este sã stai faþã în faþã cu
oamenii, pentru cã nouã nu ni
s-a reproºat niciodatã cã venim
la ei din patru în patru ani. Din
aceastã sãptãmânã începem întâlnirile, prima va fi în cartierul
Goranu, cu cetãþenii din Goranu ºi Feþeni, la restaurantul

Publicitate

de Marielena Popa
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Vâlcea: Deputatul Daniela
Oteºanu, anunþ important

Amendament pentr
u pensionar
ea mai de
vr
eme a locuit
orilor z
onei
pentru
pensionarea
devr
vreme
locuitorilor
zonei
Ber
beştiAlunu
Berbeştibeşti-Alunu

Reducerea vârstei
standard de
pensionare cu 2 ani
Amendamentul a fost depus
în data de 4 aprilie a.c., la Comisia pentru muncã ºi protecþie
socialã a Camerei Deputaþilor.
”Persoanele care au locuit cel
puþin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã din
cauza extracþiei, preparãrii ºi
arderii cãrbunelui, a extracþiei
ºi prelucrãrii minereurilor feroase ºi neferoase cu conþinut
de emisii de gaze cu efect de
serã, cupru, plumb, sulf, cad-

miu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, hidrogen sulfurat, crom
trivalent, crom hexavalent, a
pulberilor metalice ºi/sau de
cocs metalurgic precum ºi a
emisiilor de amoniac ºi derivate, respectiv localitãþile: Alunu
ºi Berbeºti din judeþul Vâlcea,
Baia Mare, Copºa Micã, Zlatna, Târgu Mureº, Drobeta - Turnu Severin, Târnãveni, Slatina,
Turnu Mãgurele, Râmnicu Vâlcea, Patroºani, Vulcan, Lupeni,
Petrila, Aninoasa, Uricani, Hunedoara, Cãlan, Bacãu, Oneºti
Suceava ºi Brãila, pe o razã de
8 kilometri în jurul acestor lo-

calitãþi, beneficiazã de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fãrã penalizarea
prevãzutã la alin. 4”, se precizeazã în amendamentul propus.
În luna mai 2017, ºi Râmni-

ACTUALITATE
cu Vâlcea a fost inclus în categoria oraºelor ai cãror locuitori
beneficiazã de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2 ani,
fãrã penalizare. Legea este valabilã ºi pentru cei care domiciliazã pe o razã de 8 km în jurul
municipiului

Publicitate

”Împreunã cu colegii mei,
parlamentarii PSD Vâlcea, am
depus un nou amendament la
Legea 263/2010 prin care solicitãm ca reducerea cu 2 ani a
vârstei standard de pensionare
sã poatã fi aplicatã ºi pentru cei
din zona minierã Alunu-Berbeºti, zonã afectatã de poluare.
Suntem încrezãtori cã vom putea trece acest amendament, în
sprijinul celor care muncesc ºi
trãiesc în aceastã zonã”, a anunþat deputatul PSD de Vâlcea,
Daniela Oteºanu, pe pagina sa
de facebook.
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c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Nicolae Petre Vrânceanu

U

rcarea la ceruri a poetului ºi omului de culturã Nicolae Petre
Vrânceanu m-a descumpãnit
pe loc, apoi mi-a adunat gândurile. Abia scosesem revista
ºcolii, “Meandre”, în care, involuntar, am fãcut o trimitere
la Creator. S-a stârnit mare
vâlvã la judeþ, în Olt. Puteam
rãmâne fãrã catedrã, “propagam misticismul în mase”! ªi
atunci a apãrut un om providenþial, pe numele sãu Ion
Mãrgineanu, altul decât poetul
din Alba, era redactorul-ºef al
ziarului “România liberã”. De
asemenea poet, culmea. Neam pomenit cu el în cancelarie ca deputat al circumscripþiei electorale din zonã. Se documenta, se interesa de unele,
de altele. Pentru cã o fotografie valoreazã mai mult decât o
mie de cuvinte, i-am pus în faþã
niºte albume cu ºedinþele de
cenaclu, pe lângã vraful de
“Meandre”. Impresiile lui Ion
Mãrgineanu, duse la judeþeana de partid, m-au spãlat de
pãcate. Avea sã mi-o confirme
un alt om providenþial, Nicolae Petre Vrânceanu, care tocmai lansase în presã regulamentul primei ediþii a concursului interjudeþean de poezie
“Ion Minulescu”. Mare noroc
pe capul meu, a se citi premiul
întâi, decizia aparþinând prin
excelenþã criticului Cornel
Regman (preºedintele juriului)
ºi fiicei poetului, Mioara Minulescu. Asta a fost primãvara. În toamnã, Nicolae Petre
Vrânceanu m-a “sãltat” la Casa
Judeþeanã a Creaþiei Populare
Olt, al cãrei director fusese

numit de curând, ºi aºa am
ajuns de-am activat ca metodist în ale teatrului, folclorului ºi cenaclurilor literare. Neam revãzut ºi regãsit peste ani,
pentru cã, între timp, el se mutase cu familia la Craiova, eu
muncind mai departe în Slatina, la Casa de Culturã a Sindicatelor, pânã dupã revoluþie.
Am stat amândoi la o cafea pe
str. Mihail Kogãlniceanu, la
conul Iovan. Aºa am auzit de
“Noul Literator” ºi aºa am împletit câþiva ani de activitate
laborioasã alãturi de confraþi
în ale scrisului. “Texte ºi contexte literare” este titlul ultimei sale cãrþi cu autograf
(“Prietenului de o viaþã…”).
Apoi, iarãºi ne-a despãrþit întâmplarea. Corectam nr.28,
din decembrie 2017, al revistei “Noul Literator” ºi am dat
peste poezia “Semãnãtori de
cuvinte”, care m-a rãscolit:
“În vântul vibrând/ îi urmeazã în albe cortegii/ file rupte
din iubitele cãrþilor lor/ însoþindu-i cu grave arpegii/ din
rafturile învechitelor biblioteci/ parcã un cor de copii îngeresc intonând/ dintr-o stranã cereascã un cânt/ în mâini
cu sute de stele arzând/ Semãnãtorii de cuvinte se-ntorc liniºtiþi în pãmânt/ cãtre noi
germinaþii de suflet ºi gând,/
din strãvechi rãdãcini iar ºi
iarãºi urcând…” Din pãcate,
n-a fost o simplã poezie, ci un
testament literar. Dacã de pe
masã n-ar fi dispãrut cãlimara ºi tocul, aº fi dat-o încolo
de cãlimarã ºi mi-aº fi înmuiat peniþa într-o lacrimã, eterna noastrã lacrimã.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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POLITICÃ
Senatorul PNL Mario
Ovidiu Oprea a criticat
recent intenþia PSD de
a naþionaliza Pilonul II
de pensii, considerând cã decizia actualei puteri este un abuz
faþã de românii cãrora
li se furã ºansa la o
pensie decentã care
trebuie stopat prin
orice mijloace.
„S-a dovedit cã sistemul privat de pensii funcþioneazã: banii participanþilor sunt investiþi
pe termen lung ºi nu cheltuiþi
imediat, iar participanþii au
drept de proprietate asupra contului personal în care li se strâng
banii din pensie. Naþionalizarea
unui fond care funcþioneazã,
care are randamente bune ºi
foarte bune, este o eroare pe
care trebuie s-o oprim împreunã: opoziþie, societate civilã ºi
fiecare cetãþean care trebuie sã
punã presiune pe reprezentanþii puterii.
Partidul Naþional Liberal va
lupta cu toate armele împotriva
acestei aberaþii economice care
ameninþã pensiile contribuabililor la Pilonul II“, a declarat Mario Oprea. De asemenea, senatorul liberal a prezentat date statistice ale Autoritãþii de Supraveghere: „Intenþia PSD-ALDE
anuleazã ºansa la o pensie decentã a celor care au contribuit deja
10 ani la acest Pilon II, cãci estimãrile privind pensia asiguratã
de stat sunt sumbre. Chiar ºi în
prezent, contribuþiile salariaþilor
nu acoperã decât trei sferturi din
banii necesari acordãrii pensiilor. Un sfert din fondul de pensii
este subvenþionat. Aºadar, dacã
lucrurile merg pe acelaºi fãgaº
ca în prezent, sistemul de pensii
va intra în colaps pânã în 2040,
conform studiilor ºi prognozelor
fãcute. Estimarea este cã gradul
de înlocuire al salariului de cãtre pensie va ajunge la maximum
25%. Dacã ai un câºtig de 3.000
de RON, vei avea o pensie de
750 de RON. Vorbim, în concluzie, despre o tentativã de furt din
banul privat al contribuabilului
la Pilonul II de pensii, pe care o
pune la cale Partidul Social Democrat cu aliaþii sãi”.
Senatorul Mario Ovidiu
Oprea a mai precizat cã fondurile de pensii private reprezintã
ºansa cetãþenilor români ºi activi în prezent, care obþin venituri din diferite activitãþi, de a
beneficia la momentul în care
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Senatorul
Mario Oprea:
Naþionalizarea
Pilonului II
de pensii este
o tentativã
de furt!

se vor pensiona, de o pensie
suplimentarã faþã de pensia rezultatã prin sistemul public de
pensii.
Senatorul PNL a declarat în
continuare: „Cred cã intenþia
PSD a fost devoalatã inclusiv de
atacul precedent la Pilonul II,
când nu numai cã nu au majorat de la 5,1% cât era contribuþia, la 6 % aºa cum prevedea
legea, ci dimpotrivã, au diminuat procentul de contribuþie la
Pilonul II de pensii de la 5,1%

la 3,75%.
Sunt curios cum vor motiva
ordonanþa prin care doresc trecerea contribuþiilor din Pilonul
II în Pilonul I, administrat de
stat. PNL va depune toate eforturile pentru informarea populaþiei despre adevãrata intenþie
a Guvernului ºi pentru combaterea campaniei mediatice mincinoase, prin care vor încerca
sã pãcãleascã din nou românii“, a mai spus parlamentarul
doljean.
www.indiscret.ro

Exclusiv!
Exclusiv! Vâlcea
Vâlcea lanseazã
lanseazã
primele
primele rachete
rachete antigrindinã
antigrindinã
Pentru prima datã în
judeþul Vâlcea,
miercuri, 18 aprilie
a.c., are loc un
exerciþiu de lansare
a rachetelor antigrindinã. Operaþiunea a fost programatã pentru ora 15.00,
din Punctul special
Mãdulari. Construite
pentru a proteja
culturile agricole de
fenomene naturale
extreme, rachetele
antigrindinã sunt
proiectate sã zboare
pânã la 10.000 de
metri.
de Marielena Popa

J

udeþul Vâlcea deþine
patru puncte de lansare a rachetelor antigrindinã. Cele amplasate în Mãdulari ºi ªtefãneºti au fost
deja omologate ºi vor deveni
foarte curând operaþionale,
iar cele din Orleºti ºi ªuºani
intrã în programul de omologare într-o perspectivã apropiatã. Centrul de comandã se
aflã la Drãgãºani, la Staþia
meteo.

”Rachetele
antigrindinã vor
proteja 2/3 din
judeþul Vâlcea””
Marin Cernãtescu (foto),
directorul Direcþiei pentru
Agriculturã Judeþeanã Vâl-
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SPECIAL

cea, susþine cã exerciþiul din 18
aprilie înseamnã debutul unui
program în care are încredere.
Potrivit acestuia, sistemele antigrindinã urmeazã sã acopere
o parte semnificativã a judeþului Vâlcea: „Rachetele antigrindinã vor asigura protecþia a 2/3
din judeþ, din partea de sud pânã
la Lãpuºata ºi pânã la Dãnicei
inclusiv. Deºi la Vâlcea, prin
cele patru puncte de lansare, sa realizat deja programul din cadrul sistemului, noi facem intervenþii ca acest program sã se
prelungeascã pânã la Vaideeni
ºi sã cuprindã ºi depresiunea
Horezu”. Directorul Cernãtescu spune cã pentru aceastã
zonã se va folosi un sistem de
generatoare terestre.

Cum funcþoneazã
rachetele
antigrindinã
Construite pentru a proteja
culturile agricole de fenomene natural eextreme, rachetele antigrindinã sunt proiectate sã zboare pânã la 10.000
de metri. Odatã ajunse acolo,
ele elibereazã un compus chimic pe bazã de iodurã de argint ºi care are ca scop transformarea cristalelor de gheaþã (grindina) în apã. Apoi, racheta se autodistruge, iar la
sol ajung doar niºte bucãþi
mici de carton. Un tun antigrindinã modern este un generator de unde de ºoc ce
sunt trimise spre norii în care
se formeazã grindina. Un amestec exploziv de acetilenã
ºi aer este împins în camera
inferioarã a maºinii. Unele
sisteme utilizeazã ºi oxigen
sub presiune pentru a mãri
efectul exploziv.

În 2018, pentru Programul
de realizare a sistemului naional antigrindinã ºi de creºtere a precipitaþiilor a fost alocatã suma de 32.981 mii lei.
Fondurile sunt asigurate prin
bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale. În
prezent, în þarã sunt 34 de
puncte de lansare rachete antigrindinã care acoperã o suprafaþã de 500.000 de hectare. Actualul guvern îºi propune ca, pânã în 2020, sã extindã sistemul antigrindinã încât
sã poatã deservi toatã suprafaþa agricolã a României.
www.indiscret.ro
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34 de puncte
de lansare
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POLITICÃ
ntr-o declaraþie politicã din
plenul Camerei Deputaþilor, Vasile Cocoº, deputat
PSD de Vâlcea, a vorbit despre
cele cinci convenþii naþionale,
precum ºi despre cele 100 de
mãsuri pentru România în anul
Centenarului, adoptate de partidul de guvernãmânt:

Î

Academia Românã, partidele
politice, mediul universitar, sindicatele, patronatele ºi societatea civilã.
În cadrul congresului, la propunerea premierului Viorica
Dãncilã, cei prezenþi au votat,
în unanimitate, cele 100 de mãsuri pentru România în anul
Centenarului.
Printre principalele mãsuri aº
vrea sã menþionez câteva care
vizeazã Programul de guvernare al Alianþei PSD-ALDE:
Asigurarea salariului minim
diferenþiat pe categorii de studii
Înfiinþarea tribunalelor de
achiziþii publice dupã modelul
german cu termene reduse de
rezolvare a contestaþiilor ºi termenul de atribuire;

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Adoptarea Legii finanþelor
publice locale;
Adoptarea Legii turismului;
Modificarea unor legi, cum ar
fi: Legea redevenþelor, Legea
minelor, Legea lobby-ului ºi
Legea violenþei domestice;
Intrarea în vigoare a noilor
Legi ale justiþiei;
Intrarea în vigoare a Codului
administrativ;
Înfiinþarea unui departament
de achiziþii centralizate, implementarea noului sistem de achiziþii publice;
Introducerea unui formular
unic, a facturii electronice;
Înfiinþarea filtrului 2 în vamã;
Introducerea indicatorilor de
performanþã în administraþia
localã ºi evaluarea anualã;
Adoptarea unei noi Legi a
adopþiilor;
Modificarea Codului muncii;
Asigurarea salariului minim
diferenþiat pe categorii de studii ºi corelarea zilelor libere cu
cele la nivel european ºi alte
foarte multe mãsuri.
Personal, ºi eu am votat cu
toatã încrederea, deoarece apreciez cã prioritãþile politice, economice ºi sociale, anunþate pentru perioada urmãtoare de Liviu
Dragnea ºi Viorica Dãncilã, în
Congresul extraordinar al PSD,
sunt îndrãzneþe ºi necesare pentru viitorul României ”, a arãtat
deputatul social-democrat în
aceastã declaraþie politicã.

A

Directiva UE ºi viaþa

proape 4 milioane de
români lucreazã în afara graniþelor. De 12 ani
încoace ei au trimis cca 60 de
miliarde de euro în þarã. Bani
munciþi din greu care, în marea lor majoritate au mers cãtre sprijinirea nevoilor urgente, de zi cu zi, ale membrilor
familiilor rãmaºi în þarã. Cel
mai adesea bãtrâni ºi copii.
Nu au fost semnalate cazuri cã
astfel de trimiteri de bani ar a
fi avut în aceºti ani alte scopuri decât cele privind întrajutorarea rudelor. Personal
cred cã ºi de acum înainte românii de afarã (între care ºi
cele câteva zeci de mii de doljeni) vor avea acelaºi obiectiv când vor trimite bani acasã, în þarã. Sã-i ajute pe ai lor.
Sã mai îmbunãtãþeascã confortul caselor lor. Sã-ºi hrãneascã mai bine copiii ºi sãºi ajute pãrinþii cu bani de
medicamente.
La nivelul UE, preocuparea
ca astfel de bani sã nu fie cumva resurse pentru terorism sau
alte tipuri de infracþiuni periculoase s-a concretizat într-o
Directivã europeanã privind
combaterea spãlãrii banilor.
Directivã pe care ºi România
este obligatã sã o transpunã în
legislaþia internã (directivã
UE, iar nu un proiect de lege
al guvernului PSD-ALDE,
cum din nou mincinos încercaþi sã insinuai, domnule senator Florin Cîtu!)
Între alte prevederi ale Di-

rectivei se aflã ºi cea care spune cã sumele de bani trimise
în þarã de origine care depãºesc 1.000 de euro trebuie sã
aibã în spate documente justificative. Adicã românii din diaspora care vor sã trimitã mai
mult de 1.000 de euro acasã
trebuie sã prezinte documente
privind obþinerea lor.
Este firesc sã existe prevederi fiscale (ºi ele existã deja)
privind declararea veniturilor.
Inclusiv pentru cei care obþin
venituri în afara þãrii. Înþeleg
de asemenea preocuparea oficialilor de la Bruxelles de a fi
vigilenþi în toate cele într-un
context internaþional agitat ºi
plin de neprevãzut.
Dar, în acelaºi timp cred cã
ar trebui sã existe mai multã
înþelegere pentru viaþa cetãþenilor de rând atunci când se
construiesc astfel de reguli. ªi
mai multã consultare cu statele membre. Ca nu cumva din
dorinþa de a apãra viaþa sã
complicãm viaþa atâtor milioane de oameni care au fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã casele ºi
familiile în cãutarea unor resurse pentru supravieþuire sau
pentru un trãi mai bun. Demersuri pentru care nu ei sunt cei
vinovaþi!...
Cu siguranþã, autoritãþile
române vor analiza ºi vor decide asupra momentului transpunerii Directivei privind ºi la
ceea ce fac celelalte þãri în
domeniu, la fel de preocupate
pe subiect ca ºi noi.

Publicitate

”Dragi colegi,
Declaraþia mea politicã se intituleazã Proiectul pentru România, lansat la Congresul extraordinar al PSD din 10 martie
2018, în anul Centenarului României.
La Congresul Extraordinar al
PSD, din 10 martie 2018, de la
Bucureºti, s-a votat pentru continuarea reformelor de echipa
condusã de liderul naþional al
PSD, Liviu Dragnea.
În cadrul congresului, la propunerea preºedintelui PSD, Liviu Dragnea, cei prezenþi au
votat, în unanimitate, pentru începerea dezbaterilor pentru
cinci convenþii naþionale: Convenþia naþionalã pentru adoptarea monedei euro pânã în anul
2024; Convenþia naþionalã pentru preºedinþia Consiliului U.E.;
Convenþia naþionalã pentru culturã; Convenþia naþionalã pentru egalitatea de gen “România
paritarã” ºi Convenþia naþionalã România 2040.
La începerea dezbaterilor,
pentru cele cinci convenþii naþionale, vor fi invitaþi sã participe Preºedinþia României,
Banca Naþionalã a României,

Deputatul Cocoº:
Cocoº:
Deputatul
„Indicatori
„Indicatori de
de
performanþã ºi evaluare
anualã
anualã în
în administraþia
administraþia
publicã localã”
localã”
publicã
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CULTURÃ

S

ocietatea Evaluatori
lor de Artã ºi Obiecte de Colecþie – SINEVA, împreunã cu Muzeul
Olteniei Craiova, cu sprijinul
Consiliului Judeþean Dolj ºi
al Asociaþiei Evaluatorilor de
Bunuri Culturale, organizeazã la Craiova, în data de 18
aprilie 2018, cea de-a doua
ediþie a Conferinþei “Evaluarea Patrimoniului Cultural
Naþional”.
Conferinþa pune în discuþie
puncte de vedere oficiale cu
privire la evaluarea bunurilor
culturale din patrimoniul public ºi privat, invitaþi fiind reprezentanþi ai Ministerului
Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Ministerului Finanþelor Publice, Curþii de Conturi a României, Asociaþiei Naþionale a
Evaluatorilor Autorizaþi din
România – ANEVAR ºi, bineînþeles, ai muzeelor, biblio-

Conferinþa „Evaluarea Patrimoniului
Cultural Naþional”, ediþia a II-a,
Craiova, Muzeul Olteniei, 18 aprilie 2018
tecilor ºi ai altor instituþii de culturã din regiunea Oltenia.
Conferinþa vine ca un rãspuns, printr-un parteneriat public-privat, la problematica
complexã a reevaluãrii bunurilor de patrimoniu din muzee ºi
instituþii de stat, multe rãmase
înscrise în contabilitate la valori
istorice, dinainte de 1989, pe
fondul intensificãrii acþiunilor
de armonizare a practicilor muzeale la nivel naþional ºi de promovare a identitãþii naþionale,
prin prezervarea ºi valorificarea
patrimoniului cultural, acþiuni
incluse în lista obiectivelor naþionale de securitate din Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii pentru perioada 2015-2019.
Conferinþa se va deschide
miercuri, 18 aprilie, ora 10, la
Sala de Conferinþe a Muzeului
Olteniei din str. Madona Dudu,
nr. 14.

Lucrãri derulate de SC Apavil SA în Râmnicu Vâlcea
în perioada 2 – 13 aprilie 2018
SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în perioada
2 – 13 aprilie 2018 o
activitate intensã în
municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/asfaltare pe strãzile: ªtirbei Vodã, Antim Ivireanu intersecþie cu Morilor, Câmpului, Straubing nr.118, Cãzãneºti nr.193, Isvanovici, Eftimeºti, Mãceºului.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã la adresele: str ªtirbei Vodã, str. Antim
Ivireanu intersecþie cu Morilor,
str. Câmpului, str. Straubing
nr.118 ºi str. Cãzãneºti nr.193.
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-a asigurat asistenþã tehnicã, în urma solicitãrii, pe strada
Ostroveni nr. 102;
18 - 24 aprilie 2018

- a fost refãcutã suprafaþa carosabilã aferentã unui cãmin de
canalizare menajerã pe Calea
lui Traian, Bl. 8;
- a fost refãcut un racord rupt,
aferent unei guri de scurgere,
urmat de refacerea suprafaþei
carosabile pe Calea lui Traian,
nr. 149, Bl. D1;
- au fost fixate rama ºi capacul cãminului de canalizare

menajerã pe str. Emil Avrãmescu, bl. E;
- s-au înlocuit piese suport,
rame ºi capace carosabil deteriorate pe str. Digului ºi în zona
”Parc Industrial”;
- s-a refãcut suprafaþa carosabilã în zona centralã, bl. O;
- s-a asigurat asistenþã tehnicã în urma solicitãrii pe str. Lespezi nr.263 ºi str. Patriarh Iusti-

nian Marina nr.78;
- s-au continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare menajerã ºi a colectoarelor, manual
ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe strãzile: Mihai
Eminecu, I.C. Brãtianu, Luceafãrului, Regina Maria, Libertãþii, Tudor Vladimirescu, Henri
Coandã, General Magheru,
Constantin Brâncuºi, Remus
Bellu, Lucian Blaga, Grigore
Procopiu, Calea lui Traian, Matei Basarab, Pandurilor, Doctor
Hacman, Maior V. Popescu,
Dacia, Tineretului, Nicolae Iorga, 1 Mai, Nicolae Titulescu,
Nicolae Bãlcescu, Marin Preda.
S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã la urmãtoarele
adrese: Calea lui Traian – Bl.
L, sc. A, B, C, Bl. D2, Bl. 27;
str. Nicolae Grigorescu – nr. 2;
str. General Praporgescu – nr.

8, str. General Magheru – Bl.
S1, sc. A, B, C, D; str. Corneliu Coposu, nr. 33; str. Mihai
Eminescu – Bl. C14, sc. B, C;
str. Stirbei Vodã – nr. 91; str.
Nichita Stãnescu – Bl. A24/3;
str. Ferdinand – nr. 27; bd. Tineretului – Bl. A10, Bl. B5, sc.
C, Bl. A16, sc. C, Bl. A62; str.
Aleea Teilor – Bl. A6, Bl. B8
ºi Bl. B9; str. Liviu Rebreanu
– nr. 1; str. Nicolae Iorga – Bl.
A25, sc. B, Bl. A27/1, sc. A,
Bl. A24/1; str. Decebal – Bl.
S11, Bl. G159, sc. A ºi B; str.
Calea Bucureºti – nr. 117, str.
I.C. Brãtianu – Bl. C18, sc. A,
B, C; Bl. A64, sc. A ºi B, Bl.
C20, str. V. Olãnescu – Bl. C10,
str. Ostroveni – Bl. A39; Splaiul Independenþei – Bl. 5, sc.
A; str. Antim Ivireanu – nr. 92;
Aleea Stejarului – Bl. C0, str.
Nicolae Iorga – Bl. A26, sc. A
– D.
56 DE APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 56 de apometre, dintre care 39
verificate ºi înlocuite, ºi 17 montaje apometre noi. Au fost realizate 8 lucrãri de intervenþie la
contoarele de apã rece, montate
în reþea. De asemenea, au fost
întocmite 19 avize de amplasament ºi 3 avize tehnice.
www.indiscret.ro

Samariteni în uniformã 11
de oameni ai legii
REPORTAJ

cu alimente de strictã necesitate, cu hãinuþe pentru copii ºi cu
diverse alte bunuri de strictã
necesitate, în funcþie de nevoile acestora. Cazurile le-am ales
din cele mediatizate de presã. O
parte dintre aceste acþiuni umanitare le-am desfãºurat doar alãturi de colegii mei de la Biroul
Rutier Slatina, altele împreunã
cu reprezentanþii Crucii Roºii
sau ai altor instituþii. Ne-am
bucurat ori de câte ori am zãrit
un zâmbet timid pe chipul celor pe care i-am ajutat” ne-a
mãrturisit agentul principal Viorel Teacã, cel care ºi-a asumat
riscul de a încãlca disciplina
militarã ºi a vorbi deschis despre munca lui la serviciu ºi în
afara lui.
Bunurile donate de oamenii
legii, care sunt niºte adevãraþi
samariteni, provin fie din familiile lor, aºa cum e cazul multor
hãinuþe donate, fie sunt cumpãrate din banii strânºi de la colegii din Biroul Rutier Slatina ºi
nu numai, pentru cã numãrul
oamenilor legii care au descoperit bucuria de a dãrui creºte
cu fiecare acþiune desfãºuratã.

de Mihaela Bobaru

O

mânã de poliþiºti din
cadrul Biroul Rutier
Slatina au descoperit
bucuria pe care o simþi atunci
când îþi ajuþi semenii. Începând
de anul trecut, ei vin permanent
în sprijinul familiilor cu mulþi
copii din Olt care o duc greu.
Ultimul gest umanitar al poliþiºtilor samariteni s-a petrecut
zilele trecute. Ei au poposit în
ograda unei familii cu patru copii din Milcov, cãreia locuinþa
i-a fost distrusã de flãcãri în plinã iarnã. Le-au dus alimente,
îmbrãcãmite ºi dulciuri pentru
copii.

“Acum nu mã mai
sperii de ei”
Sabin Florin Burdujan din
Milcov are doar 12 ani ºi alþi trei
fraþi. Ca ºi cum nu ar fi fost suficient cã s-a nãscut într-o familie sãracã, locuinþa acesteia a
fost distrusã de un incendiu în
plinã iarnã. Pânã acum, când
vedea poliþist pe stradã, bãiatul
se speria. De acum încolo situaþia s-a schimbat ºi îi va privi pe
oamenii în uniformã ca pe niºte
prieteni. Ei i-au fãcut zilele trecute o mare bucurie, când au
trecut pragul casei lui mici ºi
sãrãcãcioase, încãrcaþi cu daruri.
“Ne-au adus hãinuþe, alimente de tot felul ºi sucuri. Îmi place ce ne-au adus. Sunt bune,
frumoase ºi curate. Unele le-am
îmbrãcat, sunt ãstea de pe mine.
Mã bucur cã ne-au ajutat. Acum
nu mã mai sperii de ei. Înainte
când vedeam un poliþist mi se
zbârlea pielea pe mine, acum
nu. Am vãzut cã sunt oameni
buni” ne-a declarat cu nonºalanþã Sabin Florin, unul dintre copiii familiei Burdujan.
Deºi nu cunoaºte numele oamenilor în uniformã care i-au
adus bucurie în suflet, bãiatul
ºtie cã poliþiºtii care le-au oferit daruri “nu sunt de la comunã, ci de la oraº”.

“Am cu ce sã le fac
o mâncare bunã
copiilor”
Familia Burdujan o duce
greu, singurul venit stabil fiind
alocaþia celor patru copii. Capul familiei munceºte cu ziua,
când poate ºi pe unde poate.
Veniturile abia de îi ajung sã
www.indiscret.ro

Iniþiativã cu efecte
multiple

achite lista pe care o face permanent la magazinele din sat.
Omul spune cã s-ar angaja ca
sã aibã un venit sigur, dar cã
nimeni nu doreºte sã-l angajeze. Nu se gândeºte ce va face
peste ani, când se va trezi bãtrân, fãrã putere ºi fãrã un venit, ci doar sã adune ceva bãnuþi pentru ca micuþii sã nu-i
moarã de foame.
Pentru cã sãrãcia în familia sa
este mare, darurile primite recent de la poliþiºtii din cadrul
Biroului Rutier Slatina le-au
prins bine. Pentru un timp, femeia va avea ce le pune pe masã
micuþilor ºi în ce sã-i îmbrace.
“Am primit fãinã, mãlai, zahãr, orez ºi ulei. Am cu ce sã le
fac o mâncare bunã copiilor. Cã
pânã acum le fãceam ce puteam
din ce aveam ºi, cum nu prea se
gãsea mare lucru, le fãceam zeamã lungã sã le ajungã. Cam aceeaºi ciorbã de zarzavat de fiecare datã. Câteodatã le mai dã-

deam ºi lapte sau ceva brânzã,
când mai primeam de la vecini,
dupã ce se duceau copiii cu vacile la pãscut. Cel mare, bãiatul, are 14 ani ºi se mai duce cu
vacile la pãscut, iar oamenii îi
dau ce au ºi ce pot. Unii ne dau
lapte, alþii câte o bucãþicã de
brânzã” ne-a descris sumar
Maria Burdujan, situaþia familiei sale.

Poliþiºti cu inimã
mare
Salvarea fie ºi momentanã a
familiei Burdujan din Milcov, o
comunã olteanã situatã la doi
paºi de Slatina, a venit din partea câtorva poliþiºti de la Biroul
Rutier Slatina. Ei au descoperit, la finele anului trecut, bucuria pe care þi-o provoacã ajutorarea aproapelui. De atunci ºi
pânã acum oamenii în uniformã
au ajutat mai multe familii cu
alimente, haine ºi diverse bu-

nuri de strictã necesitate. Uneori
au fãcut-o singuri, alteori alãturi de Crucea Roºie. Atenþia lea fost atrasã în special de familiile rãmase fãrã un acoperiº
deasupra capului din cauza incendiilor. Familii sãrace cu
mulþi copii pe care ghinionul nu
i-a ocolit.
“Ideea de a veni în sprijinul
familiilor nevoiaºe a aparþinut
unui coleg de-al meu, agent-ºef
Andrei Viorel. El ne-a prezentat înainte de sãrbãtorile de iarnã un caz ºi ne-a rugat sã încercãm sã ajutãm familia respectivã cu ceea ce putem. Am fãcuto cu multã deschidere ºi, eu personal, mã bucur cã am rãspuns
pozitiv iniþiativei colegului
meu. De atunci am ajutat mai
multe familii. În general familii
sãrace, cu mulþi copii ºi, aºa s-a
întâmplat, ne-am ocupat de sprijinirea familiilor ale cãror case
au fost distruse în incendii. Am
venit în sprijinul acestor familii

Dincolo de bucuria provocatã de acþiunile umanitare, gestul oamenilor în uniformã are
rolul de a schimba percepþia
populaþiei faþã de poliþiºti. “De
ceva timp s-au schimbat multe
ºi în Poliþia Românã. ªefii sunt
mai deschiºi la iniþiativele
subalternilor, în special când
acestea nu aduc atingere uniformei. Noi, prin ceea ce am fãcut,
consider nu doar cã nu am adus
atingere statutului de poliþist ºi
uniformei pe care o purtãm, ci
am încercat sã schimbãm percepþia populaþiei cu privire la
oamenii legii, în special la cei
de la rutierã” ne-a mai declarat
poliþistul care, pentru mulþi copii sãrmani, de ceva timp reprezintã un bun prieten.
Dincolo de acþiunile umanitare desfãºurate alãturi de colegii sãi de la Biroul Rutier Slatina, agentul-ºef Viorel Teacã,
alãturi de colegul sãu agent-ºef
Andrei Viorel, ia parte la acþiunile de voluntariat ale Crucii
Roºii Olt. Ei au devenit voluntari, alegând sã dedice semenilor aflaþi în nevoie nu doar sprijin material, ci ºi o parte din timpul liber pe care majoritatea alege sã-l petreacã în interes propriu sau alãturi de familie.
18 - 24 aprilie 2018
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ACTUALITATE
n perioada 27 martie – 3
aprilie a.c., o delegaþie a
Grupului parlamentar de
prietenie cu R.S. Vietnam a
efectuat o vizitã de lucru în R.S.
Vietnam. Din delegaþie au fãcut
parte deputaþii Lucian-Eduard
Simion, preºedinte al Grupului
de prietenie, Alexandru Bãiºanu, vicepreºedinte al Grupului,
Vasile Gudu, secretar al Grupului, ºi Eugen Neaþã, membru al
Grupului, a anunþat, într-un comunicat, biroul de presã al deputatului PSD de Vâlcea, Eugen
Neaþã.

Deputatul Eugen Neaþã: Vizitã cu
proiecte importante în Vietnam

Î

”Pe perioada delegaþiei, Grupul parlamentar de prietenie a
avut întrevederi cu Grupul omolog din Parlamentul R.S. Vietnam, condus de doamna Cao
Thi Xuan, cu domnul Uong Chu
Luu, vicepreºedinte al Adunãrii Naþionale, cu reprezentanþi ai
conducerii oraºului Ho Chi
Minh ºi cu reprezentanþi ai conducerii regiunii Ben Tre.
De asemenea, programul a
inclus douã vizite de lucru, una
în provincia Quang Ninh, la
care a participat ºi doamna Cao
Thi Xuan, preºedintele Grupului omolog de prietenie, iar a
doua a avut loc în provincia
Ben Tre, unde s-au organizat
întrevederi cu membri ai conducerii provinciei. Subliniem
cã provincia Ben Tre este înfrãþitã cu judeþul Tulcea, încã
din 2014, ºi existã mai multe
proiecte comune care se aflã în
desfãºurare. Unul dintre cele
mai importante proiecte comune este proiectul Dunãre-Mekong, în cadrul cãruia România poate contribui prin experienþa pe care o are în domenii
precum managementul apei,
protecþia mediului, interconectivitatea ºi cooperarea transfrontalierã.
18 - 24 aprilie 2018

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.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Publicitate

Colaborãri
în managementul
apei, protecþia
mediului,
parteneriate
universitare,
sprijin
al României
la ONU

În cadrul discuþiilor a fost
subliniatã relaþia tradiþionalã de
prietenie dintre cele douã state
ºi intenþia României de intensificare a cooperãrii pe mai multe planuri, inclusiv în cel economic. Cooperarea României
cu R.S. Vietnam se materializeazã ºi prin acordarea de cãtre
statul român a 20 de burse de
studiu pentru studenþii vietnamezi, cooperare care a dus la
formarea a peste 3.500 de specialiºti vietnamezi care au absolvit universitãþi în România.
În cursul vizitei, grupul român
a avut întâlnire ºi cu Asociaþia
foºtilor studenþi vietnamezi vorbitori de limbã românã din Ho
Chi Minh.
Domnul preºedinte LucianEduard Simion ºi vicepreºedintele Alexandru Bãiºanu au
menþionat buna cooperare între universitãþile româneºti ºi
cele vietnameze, cea mai nouã
colaborare, în acest sens, fiind
cea dintre Universitatea Politehnicã Bucureºti ºi Hanoi
University of Science and Technology, arãtând deschiderea
totalã ºi pentru alte parteneriate universitare.
În plus, preºedintele Grupului, Lucian-Eduard Simion, a
reiterat solicitarea României de
a fi susþinutã ºi de R.S. Vietnam
pentru obþinerea unui mandat de
membru nepermanent în cadrul
Consiliului de Securitate al O.N.U., pentru perioada 2019 –
2020.
În încheiere, a fost lansatã
invitaþia cãtre partenerii vietnamezi de a participa la Forumul
Economic Francofon pentru
Europa Centralã ºi de Est, care
va fi organizat de România pe
parcursul anului 2018”, se aratã în comunicatul amintit.

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

13

Vâlcea: 19 localitãþi primesc bani
pentru planurile de urbanism

1

Consiliului Judeþean Vâlcea.
“Am avut onoarea sã îmi pun
semnãtura pe un contract primit
de la viceprim-ministrul Paul
Stãnescu, ministrul dezvoltãrii
regionale ºi administraþiei publice, contract prin care 19 lo-

ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

Un pod prea costisitor

P

rimãria risipeºte peste
1 milion de euro pentru reabilitarea podului
suspendat din Parcul ”Nicolae
Romanescu”! Dacã aþi fi fost
primarul Craiovei, dumneavoastrã ce aþi fi fãcut cu aceºti
bani?!
Decizia executivului, susþinutã de majoritatea PSD din
Consiliul Local Craiova, de a
risipi peste 1 milion de euro
pentru reabilitarea podului suspendat din Parcul “Nicolae
Romanescu”, este una de-a
dreptul aberantã ºi care ridicã
multe semne de întrebare.
Nu spune nimeni cã nu era
nevoie de reabilitarea acestui
obiectiv important, dar în niciun caz aceasta nu trebuie sã
coste atât de mult. Noi, consilierii PNL, am votat împotriva
acestei risipe a banului public
ºi totodatã am sancþionat incompetenþa administraþiei, dat
fiind faptul cã reabilitarea podului nu s-a fãcut din bani europeni, iar costul reabilitãrii
este unul exorbitant.
În Expertiza tehnicã ºi Documentaþia de Avizare a Lucrãrilor pentru acest obiectiv de
investiþii se precizeaza foarte
clar cã structura podului este
într-o stare bunã ºi cã este nevoie doar de schimbarea scândurilor ºi folosirea unor metode speciale pentru refacerea

aspectului exterior: “În urma
examinãrii vizuale a podului
suspendat, se constatã, în general, o stare bunã a structurii
acestuia, dar sunt semnalate
unele deficienþe la nivelul finisajelor portalurilor ºi ale
culeelor, la nivelul structurii
metalice a cãii de rulare s-a
constatat coroziunea tuturor
elementelor componente, iar
la nivelul podinei din lemn, sa constatat degradarea în proporþie de 50%.”
De-a lungul timpului, împreunã cu colegii din Consiliul Local Craiova, am adus în
atenþia executivului o serie de
proiecte, cât ºi foarte multe
probleme sesizate de cãtre cetãþenii Craiovei, propuneri
care cu siguranþã ar fi meritat
sã fie finanþate cu aceastã
sumã imensã pe care primãria o cheltuie în mod aberant,
însã majoritatea PSD a refuzat orice formã de dialog!
Nu mai bine s-ar fi alocat
aceºti bani pentru secþia de
pediatrie a spitalului, aflatã
chiar în vecinãtatea parcului?!
Nu mai bine s-ar fi investit
aceºti bani pentru oferirea
unor condiþii decente cetãþenilor din cartierul Romaneºti?
Dacã aþi fi fost primarul Craiovei, dumneavoastrã ce aþi fi
fãcut cu aceºti bani?

Publicitate

9 localitãþi din judeþul
Vâlcea primesc bani pentru elaborarea ºi actualizarea planurilor urbanistice generale ºi a regulamentelor locale
de urbanism, a declarat Constantin Rãdulescu, preºedintele

calitãþi vâlcene primesc bani
pentru elaborarea ºi actualizarea planurilor urbanistice generale ºi a regulamentelor locale
de urbanism.
Este vorba de 297.931 lei care
vor fi repartizaþi localitãþilor
Berislãveºti, Cãlimãneºti, Copãceni, Costeºti, Dãeºti, Dãnicei, Ghioroiu, Guºoeni, Livezi,
Mãciuca, Mãldãreºti, Milcoiu,
Muereasca, Nicolae Bãlcescu,
Popeºti, Sãlãtrucel, Scundu,
Tetoiu ºi Tomºani.
Consider cã ºi acesta este un
pas important pentru modernizarea actului administrativ în
România, un demers care vine
în final în sprijinul cetãþenilor
ºi, în cazul nostru, al locuitorilor judeþului Vâlcea”, a subliniat preºedintele CJ Vâlcea
(foto).

www.indiscret.ro
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ACTUALITATE
Viorel Cristea, locotenent-colonel în cadrul
Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean
Vâlcea, a fost gãsit
spânzurat, marþi dupãamiazã, într-o pãdure
din Galicea.
de Marielena Popa
Cristea fusese decorat cu
„Steaua Afganistanului”, în
2016, pentru activitatea desfãºuratã în cadrul misiunii NATO
- „Resolute Support”. Cel care
l-a decorat a fost preºedintele

Vâlcea:
Un locotenent
colonel de la
Inspectoratul
de Jandarmi
a fost gãsit
spânzurat
Poloniei, în cadrul unei ceremonii desfãºurate la sediul Ambasadei Poloniei la Bucureºti. Viorel Cristea avea 42 de ani ºi fusese dat dispãrut de cãtre soþia
lui în data de 15 aprilie 2018.
Bãrbatul se afla în concediu ºi
nimeni nu înþelege motivul mor-

þii sale.
”A fost gãsit în pãdure, în comuna Galicea. Fusese anterior
dat dispãrut ºi se pare cã de la
data dispariþiei ar fi fost decedat.
Se fac cercetãri pentru a se stabili cum au stat lucrurile”, a declarat un oficial al IPJ Vâlcea.

Senatorul Bulacu, interpelare la ministrul transporturilor
despre autostrada Sibiu-Piteºti
Piteºti a fost licitatã fãrã acordul
de mediu. Se pare cã aþi organizat licitaþia, fãrã a avea un acord
de mediu. Singura autostradã
care ar trebui finanþatã din fondurile UE pentru perioada 20142020 a fost caracterizatã drept
«proiect imatur», fãrã studii geotehnice complete ºi realizat pe
baza unor studii vechi.
Una dintre probleme pare a fi
cea a forajelor geotehnice care
nu au fost efectuate. Un alt aspect critic privind proiectul Sibiu - Piteºti este lipsa studiilor
de mediu. Mai precis acestea
trebuiau realizate ºi sã fie cât de
recente. A apãrut necesarã construirea unor ecoducte pentru
traversarea autostrãzii de cãtre
carnivore, a altor lucrãri de pro-

”Domnule Ministru,
Conform ultimelor statistici,
din 4.38 mld de euro, bani puºi
la dispoziþie de Uniunea Europeanã þãrilor membre, România
a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate þãrii noastre în Cadrul Financiar Multianual
(CFM) 2007 – 2013. Din aceastã sumã pierdutã, 540 mil. euro
revin capitolului Transporturi.
Noi ºovãieli ies la suprafaþã
despre situaþia autostrãzii Sibiu
- Piteºti. De data asta, laitmotivul nu mai sunt banii ºi nici teoria studiilor de fezabilitate nu
mai este o scuzã. Aflãm dintr-un
raport minuþios fãcut de consultanþii Comisiei Europene de la
JASPERS cã autostrada Sibiu -

tecþie a faunei, iar costurile au
explodat. Cum majorãrile de
preþuri nu pot fi mai mari de
10%-20%, proiectul s-a blocat
ºi a trebuit reziliat parþial. Au
trebuit scoase din contract secþiunile pe care au apãrut lucrãrile de protecþie a faunei urmând
ca acesta sã fie relicitate ulterior. Paºi care amânã proiectul
cu luni de zile, dacã nu cu ani.
Peste toate acestea, faptul cã nu
este demaratã procedura de expropiere nu ne mai alarmeazã.
Domnule ministru, din pãcate, licitarea pripitã a autostrãzii
Sibiu - Piteºti nu a garantat faptul cã românii vor beneficia mai
repede de aceasta. Felul în care
ministerul pe care îl reprezentaþi
a tratat acest proiect a dus la pro-

bleme serioase ºi a generat noi
costuri, noi blocaje ºi noi amânãri pentru câþiva ani de zile.
Pe cale de consecinþã, vã rog
sã-mi comunicaþi dacã aþi analizat aceastã problemã, cum justificaþi lansarea ilegalã a unei
achiziþii fãrã acord de mediu,
încãlcând toate legile specifice
iniþierii, aprobãrii ºi realizãrii
unei investiþii De asemenea, vã
rog sã-mi comunicaþi care sunt
termenele înaintate acum de
ministerul dumneavoastrã pentru realizarea autostrãzii Sibiu
- Piteºti ºi ce se va întâmpla cu
Lotul 6 Tigveni- Rm. Vâlcea?”,
aratã parlamentarul liberal vâlcean în aceastã interpelare adresatã ministrului transporturilor,
Lucian ªova.

Deputatul Buican: ”PSD le furã generaþiilor viitoare banii de pensii”

P

reºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican, îi acuzã pe reprezentanþii PSD-ALDE de furt
calificat, în condiþiile în care în
loc sã mãreascã contribuþia la
Pilonul II de la 5,1% la 6% în
anul 2018, conform prevederilor legale, ei au micºorat-o la
3,75%. Acest lucru înseamnã
bani mai puþini viraþi în conturile individuale ale tuturor celor care contribuie la Pilonul II,
ceea ce se traduce în pensii mai
mici pentru aceºti români. Ca ºi
cum acest lucru nu ar fi fost de
ajuns, în perioada urmãtoare
Guvernul PSD-ALDE va da o
ordonanþã de urgenþã prin care
va încerca sã distrugã pur ºi
simplu Pilonul II de pensii. Par18 - 24 aprilie 2018

lamentarul liberal Cristian Buican atrage atenþia asupra faptului cã reprezentanþii PSDALDE pregãtesc cel mai mare
jaf din istoria post-decembristã
a României, furând banii celor
care acum contribuie la Pilonul
II de pensii pentru a putea plãti
pensiile speciale ale privilegiaþilor de astãzi.
„Din ce în ce mai multe surse
politice ºi voci din mediul economic spun cã reprezentanþii
PSD-ALDE pregãtesc asaltul
final asupra Pilonului II de pensii, adicã la banii de pensie ai
românilor de sub 45-55 de ani.
Exact populaþia activã a României. Ãsta e furt calificat ºi dacã
se va întâmpla, va reprezenta cel
mai mare jaf din istoria post-

decembristã a României. ªi-au
dat seama cã nu mai au bani sã
acopere gãurile lãsate de pen-

siile speciale ºi vor sã ia banii
românilor care muncesc. Pentru
anul 2018, se preconizeazã cã

se vor depune la Pilonul II de
pensii aproximativ 7 miliarde
de lei, iar fonduri necesare pentru plata pensiilor speciale sunt
de aproximativ 8 miliarde de lei.
Adicã aproape cât le trebuie sã
plãteascã pensiile speciale. Sunt
pur ºi simplu inconºtienþi ºi nu
îi intereseazã ce se va întâmpla
cu pensiilor românilor în 10-15
ani. Introducerea Pilonului II de
pensii reprezenta cea mai bunã
reformã fãcutã de România în
ultimii 28 de ani. Dupã ce cã
furã banii de la buget, acum vor
sã fure ºi agoniseala de 10 ani a
românilor activi” a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Biroul de presã
deputat Cristian Buican
www.indiscret.ro
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CM Râmnicu Vâlcea
a anunþat pe pagina
de socializare a clubului cã partida cu CSM Bucureºti, programatã pe data de
19 aprilie, s-a amânat pentru
data de 26 aprilie, ora 18.00.
”Clubul nostru a solicitat
amânarea jocului restant din

etapa 21 din Liga Florilor, întrucât la data programãrii iniþiale avea patru jucãtoare convocate la acþiunile loturilor naþionale de senioare ºi tinere”, au
informat reprezentanþii HCM.
Meciul cu campioana en-titre va
avea loc la Sala Sporturilor
”Traian” din Râmnicu Vâlcea.

15

Crampoane

Vâlcea: Meciul HCM Râmnicu Vâlcea-CSM
Bucureºti se amânã pentru 26 aprilie

de Virgil Dumitrescu

Un caldã, una rece

SPORT

Între timp, pe 14 aprilie,
HCM Rm.Vâlcea a întâlnit
Danubius Galaþi într-un joc
contând pentru etapa 22 din
Liga Florilor. Partida, desfãºuratã la Galaþi, s-a încheiat
în favoarea gazdelor: 25-22
(12-14). „Din pãcate, este un
eºec ce ne îndepãrteazã din
lupta pentru medalia de
bronz. Echipa noastrã se aflã
pe locul 4 în Liga Naþionalã,
cu 40 de puncte obþinute în 21
de jocuri. HCM este însã calificatã în turul II preliminar
al viitoarei ediþii a Cupei EHF,
dupã ce a jucat în acest sezon
finala Cupei României cu
CSM Bucureºti”, au subliniat
oficialii HCM.

Cu ochii pe Craiova ºi Metz

P

entru prima oarã în scurta sa istorie de 12 ani,
SCM Craiova se calificã în finala Cupei EHF, dupã ce
a trecut de Kastamonu Belediyesi (Turcia) ca de strâmtoarea
Dardanele. Elevele antrenorului
Bogdan Burcea s-au impus în
deplasare cu 23-22, iar în Polivalenta craioveanã au terminat
la egalitate, 18-18. Scorul strâns
probeazã cã apãrãrile au fost la
înãlþime, golurile, logic, s-au
lãsat aºteptate, pentru ca, în final, sã triumfe oltencele. Peste
aceastã dublã confruntare cu
multinaþionala lui Hakan Gunal,
în care evolueazã nu mai puþin
de 10 jucãtoare strãine, a coborât deja cortina, pentru a face loc
ultimului act al competiþiei,
SCM Craiova – Vipers Kristiansand (Norvegia). În dubla precedentã cu Viborg, Vipers a cedat în prima manºã cu 31-34,
pentru a se revanºa cu vârf ºi
îndesat în manºa a doua: 29-23.
Despre handbalul norvegian,
multiplu campion european ºi
mondial, puþine cuvinte ar fi de
adãugat. Andersen, Brattset,
Kristiansen, Borgersen sau Sulland, ca sã nominalizãm doar o
parte din lotul aflat pe mâinile
lui Kenneth Gabrielsen, se remarcã prin spirit de luptã, vitezã ºi contraatacuri învãþate pe
de rost, încât sã nu lase nimic la
voia întâmpãrii. Dar, aºa cum
oltencele noastre iau totul pas
cu pas ºi îºi dreneazã optimismul, la fel ºi nordicele. Finala
se va disputa în dublã manºã,
5/6 – 12/13 mai, cu alte cuvinte
în patru reprize, suficiente pen-

tru a-ºi da seama cu cine au dea face ºi cum li se pot opune.
Disputând returul în Franþa,
CSM Bucureºti s-a calificat, la
rândul ei, în Final Four-ul
Champions de la Budapesta,
dincolo de uluitoarea ºi chinuitoarea schimbare a ei la faþã,
comparativ cu show-ul din tur.
Aflate la adãpostul unei diferenþe de 13 goluri (34-21), rar întâlnitã la un asemenea nivel al
Ligii Campionilor, ”tigroaicele”
au intrat în meci ca pentru trecerea timpului, fãcând pur ºi
simplu act de prezenþã. Scorul
a urcat, în valuri, pânã la patru
lungimi de naufragiu, ”fustiþele albastre” recuperând la un
moment dat nouã din golurile
care le-au sfâºiat în România.
CSM Bucureºti salveazã sezonul ºi va merge în capitala Ungariei pentru a încruciºa sãbiile
cu Gyor, Rostov Don sau Vardar Skopje, în funcþie de cum
vor decide sorþii. Imposibil de
anticipat în ce mãsurã Per Johansson va redresa corabia poleitã cu elogii, meritate, de altfel, dupã acel 34-21 de poveste, dar care, la Metz, a luat apã
precum Titanicul. Problema atât
de spinoasã legatã de atitudine
ºi mentalitate la niºte handbaliste superprofesioniste, astãzi
încântãtoare ºi mâine jenante,
parcã nu se mai terminã. De la
34-21 la 20-27 e o diferenþã
greu de pãtruns în tainele ei ºi
numai speranþa ne face sã aºteptãm Final Four-ul budapestan
(Sala Sporturilor ”Laszlo
Papp”, 26-27 mai) ca pe-o minune.
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Indiscreþii
de Vâlcea
Spectacolul folcloric ”Vatra cântecelor noastre”, organizat duminicã în centrul
municipiului Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Etno
TV ºi difuzat pe acest post
de televiziune, a avut ºi
momente penibile. Spre
exemplu, o cântãreaþã ºi-a
pierdut controlul ºi s-a oþãrât de pe scenã la sunetistul
care îi încurcase melodiile ºi
îi ameþise play-back-ul:
„Nici pe asta n-o ai? (n.r.
melodia). Cum nu? Pãi þi leam dat în ordine, dragã! Eu
ce cânt?”

Pierre, mon cher,
ia un somnifer!
În aceste zile, Colegiul
Naþional ”Mircea cel Bãtrân” din Râmnicu Vâlcea
organizeazã Festivalul cântecului francofon, care va fi
mediatizat ºi de prestigiosul
canal francez TV5 Monde.
Cel mai valoros invitat, cântãreþul francez Pierre Donoré (foto), va fi cazat întro camerã din… Biblioteca
Judeþeanã, spun surse din
cunoscutul colegiu. Aºadar,

nu s-au gãsit câteva sute de
lei pentru un hotel??? Vai,
vai , vai ºi bu, hu, hu! Ce
ecou poate avea, noaptea, o
clãdire imensã ºi nepopulatã! ªi ce sinistrã poate fi!
Pierre, mon cher, ia un somnifer! Mai bine te cazau la
Centrul maternal!

Proveniþi dintr-o þarã
cu un învãþãmânt
cotat ca ineficient,
inechitabil ºi la periferia performanþelor,
foarte mulþi studenþi
români strãlucesc în
universitãþile lumii.

Fãrã!
Mircia Gutãu, primarul
municipiului Râmnicu Vâlcea, susþine cã atâta timp cât
va conduce primãria nu va
exista comerþ cu mici ºi fripturi la grãtar în Scuarul
”Mircea cel Bãtrân”. Foarte bine, cã se cam manelizase oraºul!

de Marielena Popa

A

urora Veþeleanu, fiica
lui Eusebiu Veþeleanu,
viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, studiazã Neuroscience (ºtiinþele creierului) la Universitatea Leeds
din Regatul Unit al Marii Britanii. O universitate de prestigiu, cu 30.000 de studenþi din
peste 120 de þãri ºi cu o concurenþã acerbã. În 2003, de exemplu, s-au înregistrat 52.444 de
noi candidaþi pe numai 7.228
de locuri, conform Wikipedia.
Absolventã cu media 10 a
Colegiului ”Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, Aurora a fost acceptatã, în 2016,
de cinci universitãþi britanice.
A ales University of Leeds care
face parte din Russell Group of
Universities, grupul celor mai
importante instituþii de învãþãmânt superior în plan ºtiinþific.

Între piþipoanca
PSD-istã
ºi piþipoanca
liberalã…
Deputatul liberal Cristian
Buican spune cã parlamentarii nu mai au loc sã îºi parcheze maºinile în curtea Palatului Parlamentului. Motivul? Automobilele piþipoancelor, care au permise de intrare. Întrebare ”profundã”:
o fi vreo diferenþã de ”doctrinã” între piþipoanca PSDistã ºi piþipoanca liberalã?

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

Englezii le oferã studenþilor
de excepþie oportunitãþi pe mãsurã. Astfel, dupã doi ani de rezultate foarte bune, Aurora Veþeleanu va face practicã de specialitate în SUA, la Mayo - Florida. Împreunã cu ea vor pleca,
pentru 12 luni, încã nouã colegi.
Aºadar, zece studenþi, din câteva mii! Perioada de practicã va
începe în toamna acestui an, iar
Aurora a fost deja anunþatã cã

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.
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va fi îndrumatã de un profesor
universitar de origine japonezã.
Apoi va reveni la Leeds.
Unde va fi ambiþioasa vâlceancã peste zece ani? Foarte
posibil sã intre în categoria celor care au ales exodul. Însã
cine ºtie! Poate o va învinge
dorul ºi se va întoarce în þara
ei.
O þarã care are nevoie de studiu ºi de operaþie pe creier!

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

Vâlcea – IQ superior:
Aurora Veþeleanu, studentã
de top în Marea Britanie

