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Deputatul Ionuþ Stroe:
PSD ºi ALDE au refuzat cu
încãpãþânare sã accepte
o opinie din partea
experþilor internaþionali
Reprezentanþii Comisiei de la Veneþia sosiþi la
Bucureºti s-au întâlnit marþi - 12 iunie, la Palatul Parlamentului, cu deputaþii ºi senatorii care
fac parte din delegaþia României la Adunarea
Parlamentarã a Consiliului Europei (APCE).
Misiunea Comisiei a fost solicitatã de Comisia
de Monitorizare a APCE, la iniþiativa parlamentarilor români Alina Gorghiu ºi Ionuþ Stroe.
n timpul întâlnirii, reprezentanþii partidelor parlamentare au avut posibilitatea sã îºi exprime punctele de
vedere cu privire la cele trei proiecte de lege aflate în discuþie,
dar ºi asupra procedurilor parlamentare de adoptare a acestora.
Reprezentanþii partidelor de
opoziþie au subliniat cã proiectele au fost adoptate în mare
grabã, fãrã consultarea organizaþiilor profesionale ale magistraþilor ºi fãrã o dezbatere suficient de aprofundatã. În consecinþã, textele conþineau prevederi neconstituþionale, declarate ca atare ºi de Curtea Constituþionalã. De asemenea, în timpul discuþiilor s-a menþionat
faptul cã forma actualã a legilor afecteazã echilibrul între
puterile statului ºi poate duce la
subordonarea politicã a magistraþilor, ceea ce ar însemna un
pas în spate pentru lupta împotriva corupþiei ºi o întoarcere la

Î
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situaþia de la începutul anilor
2000.
Prezent la dezbatere, deputatul Ionuþ Stroe a declarat: „Salut venirea la Bucureºti a reprezentanþilor Comisiei de la Veneþia, dar mã tem cã Puterea
vrea doar sã mimeze dialogul,
pentru cã ne aflãm aproape de
sfârºitul procesului de legiferare. În ciuda apelurilor noastre
repetate, PSD ºi ALDE au refuzat pânã acum cu încãpãþânare sã accepte o opinie din partea experþilor internaþionali.
Comisia de la Veneþia este un
corp apolitic, format din specialiºti cu reputaþie impecabilã.
Opinia lor nu e influenþatã de
niciun partizanat politic, ci doar
de dorinþa ca societatea româneascã sã se poatã ridica la standardul pe care ea însãºi ºi l-a
fixat – cel al democraþiei autentice”.
Ionuþ Stroe, deputat PNL

Agent Green“ solicitã
ca directorul Parcului
Naþional Semenic
sã fie demis
A

sociaþia „Agent Green“
susþine cã a identificat
noi infracþiuni în mijlocul Parcului Naþional Semenic
– Cheile Caraºului, aflat în administrarea RNP-Romsilva, exploatãri ilegale care justificã
încã o datã cã administrarea
acestui parc din ultimii 14 ani
este deficitarã ºi cã se impune
schimbarea administratorului
de cãtre Ministerul Mediului.
Organizaþia a sesizat Garda Forestierã, Garda de Mediu, IPJ
Caraº ºi Direcþia Silvicã Caraº.
Tãierile ilegale au afectat o
suprafaþã de cca. 1,5 ha, din care
pe 0,7 ha de pãdure au fost tãieri rase. Din informaþiile pe
care organizaþia ”Agent Green”
le deþine, reiese cã administraþia Parcului Naþional Semenic
Cheile Caraºului nu a luat nicio
mãsurã legalã cu privire la
aceastã situaþie, deºi cel mai
probabil avea cunoºtinþã de
aceste fapte din declaraþiile unor
martori.
La locul faptei, investigatorii ”Agent Green” au descoperit zeci de cioate care fie nu
prezentau marcã silvicã, fie
aveau cioplaje în vederea aplicãrii mãrcii ºi doar câteva cioate prezentau urme de marcaj
silvic ilizibil.
Din informaþiile obþinute de
”Agent Green” ºi marcarea a
fost efectuatã ilegal, având în

vedere cã întreaga suprafaþã
este inclusã într-o rezervaþie naturalã, iar o parte din suprafaþã
este inclusã ºi în zona de conservare specialã a PNSCC.
Analizând hãrþile silvice, investigatorii au mai constatat cã
borna silvicã nr. 142 a fost mutatã zeci de metri pentru a crea
aparenþa tãierii în afara fondului
forestier naþional. De menþionat
este ºi faptul cã transporturile de
masã lemnoasã au fost ilegale ºi
nedepistate de aplicaþia Radarul
Pãdurilor sau de personalul administraþiei Romsilva.
Conform amenajamentului
silvic, zona este situatã în judeþul Caraº-Severin lângã
DJ582C, Ocolul Silvic Reºiþa,
Unitatea de Producþie UPX Comarnic, UA. 69, 71, 72 ºi într-o
parcelã privatã a unui cetãþean
din comuna Caraºova, pe o
micã suprafaþã.
”Agent Green” a efectuat documentarea în teren a faptelor
pentru a preveni posibile muºamalizãri ºi aºteaptã rezultatul
anchetei ca urmare a sesizãrii
Gãrzii Naþionale de Mediu,
Gãrzii Forestiere, Poliþiei Judeþene Caraº-Severin, Direcþiei
Silvice Caraº-Severin ºi Administraþiei Parcului Naþional Semenic – Cheile Caraºului.
Tãierea ilegalã a fost realizatã ºi a afectat ariile protejate de
interes naþional delimitate prin

OM7/1990, HG230/2003 ºi legea 5/2000 modificatã prin
OUG49/2016: Parcul Naþional
Semenic – Cheile Caraºului;
Rezervaþia Naturalã Cheile Caraºului, de interes european,
delimitate prin OUG49/2016:
Situl de Importanþã Comunitarã Semenic – Cheile Caraºului;
Situl de Protecþie Avifaunisticã
Munþii Semenic.
Din punct de vedere al zonãrii interne, se încadreazã parþial în: zona de conservare specialã delimitatã prin OM552/
2003 ºi total în zona de protecþie integralã conform Hotãrârii Consiliului ªtiinþific nr. 1/
2013 ºi recomandarea Academiei Române.
Luând în considerare cã Parcul Naþional Semenic nu are
plan de management aprobat de
14 ani de când este administrat
de Romsilva, deºi aceasta avea
obligaþia legalã sã fie aprobat în
maximum 2 ani ºi având în vedere exploatãrile forestiere masive din acest parc [1] ºi planurile de scãdere a suprafeþelor
strict protejate [2], ”Agent Green” solicitã public instituþiilor
cu drept de control anchetarea
faptelor, iar Agenþiei Naþionale
pentru Arii Naturale Protejate
rezilierea de urgenþã a contractului de administrare al RNP
ºi interzicerea exploatãrilor forestiere în Parcuri Naþionale.
www.indiscret.ro
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Municipalitatea craioveanã a demarat procedurile de achiziþie în vederea reabilitãrii liniilor de
tramvai, pe porþiunile ocolite pânã acum de
investiþiile primãriei. Lucrurile se urnesc: edilii
au dat drumul licitaþiilor pentru proiectare, în
care au pompat câteva sute de mii de lei noi, cu
ochiul la fondurile europene pe care le-ar putea
atrage prin depunerea unor proiecte pe POR.
de Nicuºor Fota

E

ste vizatã ºi porþiunea de
cale de rulare a tramvaiului de pe Calea Severinului, zona Izvorul Rece, care
a suscitat de curând interesul
aleºilor locali, mai precis al celor de la ALDE, care au ºi organizat o conferinþã de presã la
faþa locului, pentru a þine partea craiovenilor din zonã, care
cereau investiþii în infrastructura administratã de RAT SRL ºi
curse mai dese ale tramvaiului.
Angajaþii primãriei au lansat

www.indiscret.ro

procedura de achiziþie în sistemul electronic pentru “Servicii
de proiectare -realizare DALI
privind Modernizarea cãii de
tramvai (în cale proprie) de pe
Calea Severinului în zona industrialã Cernele de Sus (Faza1
ºi Faza 2)” la finele lunii trecute, termenul de depunere a ofertelor expirând în prima decadã
a lunii iulie. Municipalitatea solicitã “Servicii de proiectare realizare DALI (documentaþii
pentru obþinerea avizelor / acordurilor + Expertiza tehnica, Studiu topografic, Studiu geoteh-

nic, DALI etc.) conform cerinþelor Temei de proiectare nr.
161945/29.03.2018 pentru obiectivul de investiþii privind
Modernizarea cãii de tramvai
(în cale proprie) de pe Calea
Severinului în zona industrialã
Cernele de Sus (Faza1 ºi Faza
2)” conform cerinþelor Temei de
proiectare nr. 161945/
29.03.2018, cu cele douã componente ale obiectivului de investiþii: 1. Modernizarea cãii de
tramvai în cale proprie) de pe
Calea Severinului în zona industrialã Cernele de Sus
(Faza1) - Reþea de contact ºi
reþea electricã de alimentare 2.
Modernizarea cãii de tramvai în
cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrialã Cernele de Sus (Faza2) - Calea de
rulare, aparate de cale, staþii
etc.”, alocând achiziþiei aproape 100.000 de lei noi, pentru un

contract care ar urma sã fie dus
la îndeplinire în 90 de zile.

Zona Ford, de patru
ori mai scumpã
La capãtul opus al liniei de
tramvai, pe strada Henry Ford,
edilii au lansat deja în urmã cu
douã luni o procedurã similarã
pentru servicii de proiectare,
pentru o sumã însã de patru ori
mai mare. Pentru „Servicii de
proiectare - realizare faza DALI
(documentaþii pentru obþinerea
avizelor / acordurilor + Expertiza tehnicã, Studiu topografic,
Studiu geotehnic, DALI etc.)
conform cerinþelor Temei de
proiectare
nr.176335/
03.01.2018 pentru obiectivul de
investiþii “Modernizarea cãii de
tramvai de pe str. Henry Ford
în zona industrialã Ford ºi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecþii semaforizate cu funcþionarea în regim
adaptiv ºi sistem de comunicaþii - Etapa 1, Faza 3”, municipalitatea alocã 398.000 de lei
noi. Potrivit directorului RAT
SRL, Marcel Tãnãsescu, ambele tronsoane se doreºte a fi reabilitate de cãtre municipalitate
prin accesarea de fonduri europene. „Este vorba de zona de pe
Calea Severinului, pânã la Izvorul Rece, cu reabilitarea liniilor, staþiilor ºi a reþelei electrice, o porþiune de aproximativ
2,9 km, precum ºi de linia de
tramvai de pe strada Henry
Ford. Practic, sunt singurele
zone rãmase nereabilitate. Ambele sperãm sã fie realizate prin
accesarea de fonduri europene

de cãtre municipalitate”, a spus
Tãnãsescu.
O altã procedurã de achiziþie
publicã pentru servicii de proiectare din aceeaºi gamã se referã la alimentarea cu energie
electricã a tramvaielor din Craiova prin reabilitarea staþiilor de
redresare. „Obiectivul preconizat a fi atins este acela de a obþine o reducere a consumului
general ºi a consumului specific de energie electricã, prin utilizarea unor echipamente noi,
performante ºi sigure în exploatare. Oportunitatea realizãrii
acestor investiþii este datã de
faptul cã aceste staþii nu au suferit nicio reparaþie capitalã sau
intervenþie semnificativã, de
reparare de la momentul punerii lor în funcþiune (anul 1987)
când a fost datã în exploatare
linia de tramvaie) ºi pânã în prezent, existând riscul unor cedãri
semnificative a echipamentelor
specifice din incinte. De asemenea, obiectivele generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiþiei sunt creºterea
atractivitãþii utilizãrii transportului public cu tramvaiele ºi preluarea unei pãrþi din cota modalã de utilizare a transportului
privat cãtre transportul public ºi
reducerea în acest fel a emisiilor de CO2 ºi în consecinþa gazelor cu efect de serã (G.E.S.)
prin modernizarea staþiilor de
redresare a curentului electric
furnizat reþelei de alimentare a
firului de contact al tramvaielor”, se aratã în documentaþia
aferentã achiziþiei publice, pentru care edilii pun la bãtaie
200.000 de lei noi.
13 - 19 iunie 2018
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POLITICÃ
”Prin intermediul unei interpelãri depuse la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, parlamentarul
Cristian Buican i-a solicitat
domnului Paul Stãnescu clarificãri privind derularea etapei a
II-a a Programului Naþional de
Dezvoltare Localã. Demersul
deputatului liberal vine ca urmare a lipsei de transparenþã ºi
a neconcordanþelor informaþiilor publice privind derularea
acestui program de investiþii.
Parlamentarul Cristian Buican
considerã cã ridicarea standar-

Deputatul Buican îi solicitã
lui Paul Stãnescu clarificãri
pentru PNDL, etapa a II-a
delor de transparenþã pentru cea
mai importantã sursã de finanþare a proiectelor de dezvoltare
a localitãþilor din România ar
trebui sã reprezinte o preocupare permanentã a tuturor decidenþilor din cadrul Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice”, potrivit unui
comunicat al parlamentarului
vâlcean.

Neconcordanþe
În documentul amintit, depu-

Cristian Buican
nului ministru cã este nemulþumit de faptul cã informaþiile
despre PNDL, etapa a II-a, de
pe site-ul instituþiei conduse de
dumneavoastrã
(http://
www.mdrap.ro/lucrari-publice/
pndl/-8564 ) sunt lacunare ºi
inexacte”.
Deputatul Cristian Buican ia solicitat lui Paul Stãnescu explicaþii privind faptul cã încã nu
au fost încheiate toate contractele de finanþare pentru toate obiectivele de investiþii aprobate
prin Ordinul MDRAPFE nr.
3615/12.07.2017, la un an de la
aprobarea lor.
„Am depus la MDRAP o interpelare prin care am solicitat
o mai mare transparenþã privind acest program, în condiþiile în care toate localitãþile au
proiecte pe PNDL. Existã neconcordanþe între datele publi-

ce, existã o totalã lipsã de transparenþã privind situaþia la zi a
proiectelor ºi o lipsã de informaþii privind motivele pentru
care, la un an de zile de la aprobarea obiectivelor de investiþii,
nu sunt semnate toate contractele de finanþare. De asemenea, þinând cont cã circulã o
zvonisticã fantasticã privind o
eventualã etapa a III-a a PNDL,
am solicitat ºi informaþii privind acest aspect. Consider cã
acest program trebuie sã aibã
parte de o mai mare transparenþã ºi sã putem vedea, trimestrial, evoluþia fiecãrui proiect
în parte. Altfel, înseamnã cã nu
am învãþat nimic din lecþiile
trecutului, când acest program
avea o importantã tentã politicã!” a declarat preºedintele
PNL Vâlcea, deputatul Cristian
Buican.

Publicitate

Publicitate

tatul Cristian Buican semnaleazã cã existã ”neconcordanþe între informaþiile publicate pe
site-ul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice privind obiectivele de investiþii cuprinse pe PNDL, etapa a II-a ºi Ordinul ministrului
dezvoltãrii regionale, administraþiei publice ºi fondurilor europene nr. 3615/12.07.2017,
privind aprobarea listei obiectivelor de investiþii ºi sumele
alocate acestora. Astfel, dacã
anul trecut s-au aprobat 204
obiective de investiþii pentru
judeþul Vâlcea prin ordinul
menþionat, pe site-ul ministerului sunt date doar despre 201
astfel de proiecte. Diferenþe se
înregistreazã ºi la sumele aprobate pentru aceste proiecte. Mai
mult decât atât, deputatul Cristian Buican i-a menþionat dom-
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Senatorul Bulacu – semnal
de alarmã despre posibila
dispariþie a unor
medicamente ieftine

ntr-o întrebare adresatã
ministrului sãnãtãþii, Sorina Pintea, senatorul PNL
de Vâlcea, Romulus Bulacu, solicitã lãmuriri în privinþa unei
informaþii a Asociaþiei Producãtorilor de Medicamente Generice (APMGR), care vizeazã
dispariþia de pe piaþã a unor medicamente ieftine, esenþiale în
tratarea unor boi foarte grave.
Parlamentarul liberal îi solicitã
oficialului Ministerului Sãnãtãþii rãspuns în scris cu date cât
mai detaliate:

Î

”Printr-un comunicat de presã remis mass mediei, Asociaþia Producãtorilor de Medicamente Generice (APMGR) atrage atenþia cã mii de medicamente ieftine riscã sã fie scoase din
producþie sau delistate în perioada imediat urmãtoare, printre ele aflându-se medicamente
esenþiale în tratamentul cancerului, al afecþiunilor cardiovasculare, neurologice ºi gastrointestinale, principala cauza fiind
taxa clawback, aplicatã «în mod
uniform» atât medicamentelor
scumpe, cât ºi celor ieftine”.
Pentru a salva medicamentewww.indiscret.ro

le ieftine ºi a da «o gurã de oxigen» industriei locale producãtoare de medicamente, reprezentanþii APMGR propun introducerea imediatã a calculului

diferenþiat al taxei clawback
pentru medicamente, pentru
care propun un sistem nou, anume diferenþierea în funcþie de
preþ, dar ºi aprobarea introducerii de noi medicamente pe lista celor compensate doar cu alocare de finanþare suplimentarã
sau prin contracte cost-volum
sau cost-volum-rezultat.
“Mãsura ar îngheþa cuantumul taxei clawback prin controlul eficient al consumului, protejând medicamentele ieftine, ºi
ar fi ºi eficientã pentru bugetul
de stat întrucât ar acorda discounturi mai mari prin acest tip
de contracte”, aratã APMGR.
”Se pare cã toate avertismentele medicilor ºi industriei farmaceutice sunt ignorate de Ministerul Sãnãtãþii, deºi criza
medicamentelor ieftine afecteazã în principal pe cei mai nãpãstuiþi dintre români.
Pe cale de consecinþã, doamnã ministru, cu autoritatea de
care dispuneþi, vã rog sã-mi comunicaþi:
1. Care sunt mãsurile pe care
le veþi lua pentru a evita o nouã
crizã a acestor medicamente?
2. Pentru încurajarea producþiei farmaceutice autohtone,
aveþi în vedere sã aplicaþi solicitãrile APMGR, respectiv
scoaterea taxei de clawback sau
diminuarea ei?”, se aratã în documentul cãtre ministrul Pintea.

POLITICÃ

Senatorul Mario Oprea:
Anomalia politicã de care
suferã Liviu Dragnea se
dovedeºte a fi un pericol
pentru întreaga þarã

L

iviu Dragnea a declarat,
duminicã searã, cã partenerii strãini ai României
ar trebui sã îºi asume, cu toþii,
cã “au încurajat ºi parþial au finanþat acest stat paralel ºi acest
sistem odios”.
Anomalia politicã de care suferã Liviu Dragnea se dovedeºte a fi nu doar un pericol pentru
el însuºi, ci ºi pentru întreaga
þarã. Atacul lansat împotriva
partenerilor strãini ai României
sper sã fie un moment care sã
izoleze definitiv acest partid
„comunistoid”, al cãrui lider, cel
mai corupt din istorie, duce o
luptã murdarã împotriva tuturor
sistemelor funcþionale din þarã.
Declaraþiile lui Liviu Dragnea, metaforic spus, profaneazã statul ºi sunt o încercare clarã de a leza interesele naþionale. Liviu Dragnea este cel paralel cu propria þarã ºi locuitorii
ei, care, de câte ori au avut ocazia, i-au demonstrat cã democraþia nu înseamnã sã înºeli, sã
furi, sã manipulezi, sã ºantajezi
ºi nici sã te ridici împotriva po-

porului pe care l-ai dezamãgit,
ºi care, da, are puterea de a te
corecta.
Protestul PSD este doar o replicã obraznicã datã celor care
s-au sãturat de un regim mafiot
ºi o formã de ameninþare, sperã
ei, la adresa celor care dezvãluie adevãrata faþã a partidului. Sã
nu uitãm însã cã ceea ce s-a întâmplat pe 9 iunie a fost un blocaj, gestionat prin constrângere
ºi susþinut pe alocuri de corupþie. Partenerii noºtri strãini, deºi
îngrijoraþi de atitudinea acestui
politician ofensator, trebuie sã
susþinã în continuare România
ºi sã urmãreascã progresele înregistrate, în ciuda piedicilor
constante ale PSD. Din punctul
meu de vedere, cuvintele lui
Liviu Dragnea valoreazã mai
puþin decât alocaþia de hranã a
unui arestat, pe care sperãm sã
o guste curând.
Senator
Mario Ovidiu Oprea,
Preºedinte PNL Craiova
13 - 19 iunie 2018
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de Virgil Dumitrescu

N

Un miting doar
pe jumãtate viabil

u se pune problema
unor supraevaluãri regizorale în ce priveºte
mitingul de sâmbãtã seara al
alianþei PSD-ALDE. În Piaþa
Victoriei, pe 9 iunie, nu s-a
jucat Shakespeare de amatori,
pentru a încerca sã îndreptãm
lucrurile. Dar ºi în acest caz,
cu poiana plinã, fie ºi din
postura de telespectator, câteva aspecte elementare au scârþâit. Nu încape îndoialã, organizatorii au aruncat pe piaþã un
subiect gras, statul paralel, cu
datele ce þin de acesta: protocoale, încãtuºãri la comandã,
dosare cu þintã politicã, denunþuri cusute cu aþã albã, soluþii
în instanþã în urma cãrora s-a
fãcut pârtie la CEDO, achitãri
pe bandã rulantã etc. În paralel (iatã!), alegãtorii coaliþiei
de la putere au fost jigniþi grav:
niºte asistaþi social picotind în
faþa Antenelor – care îl bãgaserã în boalã ºi pe Bãsescu,
maestrul de ceremonii al statului mafiot –, se vând pe nimic ºi voteazã la ordin. A rezultat, din aceastã acerbã confruntare politicã, forþând limitele constituþionale, un rãzboi
româno-român în toatã regula. Dincolo de pãcãleala strãvezie cu mobilizarea spontanã,
valabilã ºi pentru opoziþie, la
apelul PSD-ALDE au rãspuns
oameni din toate colþurile þãrii, câtã frunzã ºi iarbã, nu neapãrat atraºi de frumuseþile Capitalei. În Piaþa Victoriei ºi pe
arterele laterale, nu era loc sã
arunci un ac. Din acest punct
de vedere, nota 10 pentru “mobilizarea spontanã” a poporu-

lui pesedist. Mitingul în sine
sau adunarea popularã a început cu o întârziere premeditatã, probând o atitudine de sus
care n-a cãzut bine celor de
jos, prãfuiþi ºi însetaþi. S-a
adãugat intrarea în “cetate”,
voit maiestuoasã, prin mulþime, cu strângeri de sute de
mâini, a liderului PSD. Calul
alb mai lipsea. A fost primul
declic în care unii vor fi dând
mãrunt din buze. Apoi, la nechizuinþa celor ce au luat cuvântul de a-i pune pe oameni
sã strige cât pot contra lui Iohannis ºi a lui Kovesi. Nu pentru cã s-ar fi opus cineva, ci
pentru cã, în lipsa microfoanelor de fond, scena a zis, scena a auzit. Organizatorii au
avut în mânã o forþã uriaºã,
care le-a scãpat printre degete. Oricine poate constata cã
politicienii noºtri, care au blufat ºi în altã culoare decât roºu
sau alb, nu ºtiu ce va sã zicã
un spectacol în aer liber. Cât
despre oratorie… Chinuiesc
publicul cu formule repetitive ºi lãlãite, cu interminabile
dãri de seamã, pânã când cei
chemaþi se foiesc, se enerveazã, gata sã facã pe ei, ºi rup
rândurile. Un pesedist a mai
dat-o ºi pe englezã, ca pentru
ambasadorime. Mai de efect
ar fi fost ca la microfon sã fi
urcat ºi câþiva dintre cei ce alcãtuiesc “marea mutã”, care,
cu vorbele lor, cu înþelesurile
lor, sã fi spus ce au pe suflet.
De aceea Mariana Rarinca, în
postura de victimã a statului
paralel, a lãsat o mai bunã impresie decât ceilalþi.
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Consiliul Judeþean
investeºte în
„Doljul cultural“
Pãstrând o tradiþie începutã în urmã cu foarte mulþi ani, Consiliul Judeþean Dolj, sub conducerea
preºedintelui Ion Prioteasa, continuã sã priveascã atent cãtre investiþiile în culturã, un domeniu
atât de important, mai ales în anul Centenarului. Construirea Centrului Internaþional „Constantin
Brâncuºi“, înfiinþarea Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, dar ºi restaurarea Culelor din Brabova
ºi Cernãteºti sunt doar câteva dintre proiectele pe care CJ Dolj le vrea finalizate cât mai curând
posibil.
de Valentin Zarea

O

mare parte din cei
peste 26,6 milioane
de lei, reprezentând
bugetul pe 2018 pentru capitolul „Culturã, recreere ºi
religie“, vor merge cãtre construirea Centrului Internaþional „Constantin Brâncuºi“,
un proiect extrem de important pentru stimularea turismului în judeþul Dolj ºi regiunea Oltenia. Conform
proiectului, prin care se încearcã valorificarea patrimoniuului cultural deosebit al
acestei zone, Centrul ar urma
sã gãzduiascã sãli de conferinþe ºi spectacol, ateliere de
discurs ºi de creaþie, dar ºi o
prismã de sticlã de peste 12
metri unde vor fi expuse in-

Centrul Brâncuºi 2
www.indiscret.ro

terpretãri la scarã mare a operelor celebrului sculptor. „Proiectul Centrul Internaþional
Constantin Brâncuºi este unic în
þarã. În niciun alt oraº, nimeni
nu a fãcut ceva pentru cel mai
cunoscut român, Constantin
Brâncuºi. Este un proiect inedit
pentru România, vom putea astfel sã îl punem în valoare pe cel
care spunea cã a renãscut la Craiova”, spunea Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Un alt proiect deosebit este
înfiinþarea Muzeului Cãrþii ºi
Exilului Românesc, demers
pentru care CJ Dolj a accesat ºi
un proiect cu fonduri europene.
Acesta prevede, printre altele,
restaurarea ºi consolidarea Casei Dianu - monument istoric,
dar ºi dotarea clãdirii pentru a
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sunt unele dintre cele mai
vechi clãdiri civile de la noi,
din ceea ce a însemnat istoria noastrã“, afirma Ion Prioteasa în momentul semnãrii
contractelor de finanþare. La
finalul lucrãrilor, culele vor
deveni puncte muzeale ºi vor
fi incluse în circuitul turistic
„Istorie ºi tradiþie doljeanã“,
în care a fost inclusã ºi Casa
Bãniei din Craiova, Secþia de
istorie-arheologie a Muzeului Olteniei, dar ºi Muzeul
Satului din Pieleºti.
Culele, mici cetãþi întâlnite între Dunãre, Carpaþi ºi

Casa Dianu
putea gãzdui opere unicat, donate Bibliotecii „Aman“ de academicienii Basarab Nicolescu,
Dan Berindei sau Dinu C. Giurescu. Un demers fãrã precedent care, pe de o parte, va reda
strãlucirea unui imobil cu o istorie ºi arhitecturã deosebitã, ºi,
pe de altã parte, va aduce laolaltã cãrþi, manuscrise ºi documente, opere extrem de valoroase pentru istoria scrisului românesc.

dreapta Oltului, cu dimensiunile direct proporþionale
cu nevoile de apãrare ale
unei familii mai înstãrite,
reprezintã forma de locuinþã cea mai originalã ºi mai
pitoreascã din Oltenia.
Aceste vestigii sunt monumente arheologice ºi de arhitecturã, dovezi ale vechii
culturi româneºti, originile
ei pierzându-se în negura
timpurilor.

„Bijuteriile“
din Brabova
ºi Cernãteºti
vor fi reabilitate

Pe lângã aceste proiecte,
Consiliul Judeþean Dolj a
alocat peste 5,5 milioane de
lei, bani care vor ajunge la
instituþiile de culturã din
subordine, cum sunt Muzeul
Olteniei, Muzeul de Artã,
Biblioteca
Judeþeanã
„Aman“ sau ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii „Cornetti“, pentru diverse lucrãri
ori achiziþii extrem de necesare.

Tot în planul de investiþii pentru 2018 gãsim ºi culele din
Cernãteºti ºi Brabova, douã
proiecte cu finanþare europeanã care prevãd reabilitarea, consolidarea ºi promovarea lor.
„Culele Brabova ºi Cernãteºti

13 - 19 iunie 2018
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D

specializat pentru achiziþii publice; Departamentul centralizat
pentru achiziþii publice în do-

meniul sãnãtãþii; Înfiinþarea
Casei de Comerþ a României. O
parte din aceste proiecte au devent deja legi, altele vor deveni
în curând”, a declarat parlamentarul social-democrat. Acesta a
oferit câteva detalii despre Tribunalul pentru achiziþii publice: ”Consiliul Naþional de Soluþionare a Contestaþiior se
transformã într-un tribunal special pe acest domeniu. Termenul de contestaþie va fi de 30 de
zile. Dupã pronunþarea primei
instanþe, contractul va fi semnat. Statul îi va despãgubi pe
contestatarii care vor avea câºtig de cauzã în apel”.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

D

Preºedintele
autosuspendat

omnul Klaus Iohannis
amânã sã redevinã
Preºedintele României. Nerespectând decizia
Curþii Constituþionale, aºa cum
ar fi legal, legitim, moral ºi
democratic, dl. Iohannis suspendã Constituþia. Suspendând
Constituþia, practic, preºedintele se autosuspendã, etic cel
puþin, din calitatea de ºef al statului.
Alegerea domnului Iohannis
de a perpetua un conflict politic ºi constituþional este un
exemplu prost pentru toatã lumea. ªi în special pentru cetãþenii simpli pe care îi invitã
într-un fel la anarhie.
O decizie gravã care accentueazã falia dintre cele douã
Românii. Care creeazã o imagine externã total de nedorit
într-un moment în care ne pregãtim sã preluãm preºedinþia
Consiliului European. O decizie care ne îndepãrteazã de
momentul reintrãrii în normalitatea democraticã, atât de necesarã pentru economie ºi pentru canalizarea energiilor politice în direcþia creºterii calitãþii vieþii românilor.
Domnul Iohannis preferã sã
se gândeascã la sine ºi la un
grup partizan politic, în loc sã
vadã ºi sã punã pe primul loc
stabilitatea ºi autoritatea democraticã a statului român, interesele generale ale societãþii
româneºti.

Domnul Iohannis se radicalizeazã nepermis, în condiþiile
în care atributul sãu constituþional esenþial este tocmai acela de moderator între stat ºi
societate, de creator de consens ºi echilibru politic ºi social.
Putem înþelege pledoaria
fãcutã în sensul nevoii reformãrii prin dezbatere a Constituþiei. ªi noi cei din ALDE credem cã dupã aproape 30 de ani
sunt prevederi constituþionale
asupra cãrora trebuie sã ne
aplecãm cu atenþie.
Dar este inadecvat sã pui
carul înaintea boilor ºi sã
amâni, într-o speþã clarã, respectarea Constituþiei, invocând nevoia reformãrii ei.
Nu am cum sã ºtiu planul din
spate al domnului Iohannis.
Indiferent însã care ar fi acesta, amânarea respectãrii deciziei CCR este o mare bilã neagrã pentru un om care pãrea cã
ar putea fi un etalon de decenþã ºi responsabilitate publicã.
Astãzi, domnul Iohannis,
orbit de propria putere ºi de
ura antiPSD, mimeazã ºi decenþa ºi responsabilitatea, acþionând invers proporþional cu
acestea. Fãcând un imens rãu
colectiv în numele unui bine
personal mascat sub chipul
“complexitãþii speþei”.
Gestul sãu ostil democraþiei
trebuie amendat în spiritul ºi
litera democraþiei.

Publicitate

eputatul PSD de Vâlcea, Vasile Cocoº, a fãcut câteva consideraþii
despre principalele prioritãþi ale
Guvernului pentru acest trimestru. ”Constatãm cu toþii cã Guvernul, pe primele trei luni, are
foarte multe realizãri benefice
pentru români ºi în continuare
acþioneazã ca oamenii sã simtã
o schimbare a nivelului de trai.
Dar Guvernul a prezentat ºi
principalele prioritãþi pentru
urmãtorul trimestru, care rezolvã multe dintre problemele actuale. Iatã câteva dintre aceste
obiective: Legea parteneriatului public-privat; Legislaþia
achiziþiilor publice; Tribunalul

Deputatul Vasile Cocoº:
“Se înfiinþeazã tribunalul
specializat pentru
achiziþii publice”
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CFR, forþate sã monteze bariere la 9
trecerile de nivel cu calea feratã ACTUALITATE
de Mihaela Bobaru

este cel responsabil de separatoarele de sensuri montate
pe mai multe drumuri din
þarã, inclusiv pe drumul naional ce leagã Slatina de Craiova.

L

a începutul acestei sãptãmâni, un bãrbat a
murit ºi douã femei au
ajuns la spital în urma unui
accident feroviar produs la
Brastavãþu, la o trecere de nivel cu calea feratã semnalizatã doar prin indicatoare.
Anual, în astfel de accidente
îºi pierd viaþa mulþi oameni.
Pentru a le salva este nevoie
de investiþii în bariere automate, care nu presupun cheltuirea de la bugetul CFR a
unor sume importante. Din
pãcate, de’i semnalatã, situaþia nu a fost remediatã. În
scurt timp, conducerea CFR
va trebui sã se apuce de treabã. O iniþiativã legislativã în
acest sens este pe cale de a
trece prin Parlament. Deocamdatã, ea a fost votatã la
finele lunii trecute de senatori.

Lipsa de vizibilitate
ºi ignoranþa
se plãtesc cu viaþa
Un corãbian aflat în floarea

CFR, forþate
prin lege
sã salveze vieþile

vieþii a decedat la începutul acestei sãptãmâni într-un accident
feroviar produs la Brastavãþu,
judeþul Olt. La trecerea de nivel
cu calea feratã de la intrarea în

localitate, bãrbatul nu s-a asigurat ºi autoturismul condus de el,
în care se mai aflau douã femei,
a fost izbit în plin de trenul regional care circula în zonã. Deºi
pasagerii au fost gãsiþi în viaþã
de salvatori, ºoferul a murit la
scurt timp dupã ce a fost adus la
spitalul din Craiova. Corãbianul
nu este singurul oltean care ºi-a
pierdut viaþa de la începutul anului în astfel de evenimente nedorite. Anul trecut, alþi olteni au
murit în accidente feroviare produse la nivelul trecerilor de cale
feratã nesemnalizate cu bariere,
ci doar cu indicatoare. La nivel
naional, situaþia este ºi mai dramaticã. Sãptãmânal mor câþiva
români în accidente feroviare.
Potrivit specialiºtilor, astfel de
accidente se produc fie pe fondul vizibilitãþii reduse de vegetaþia din zona de securitate a cãii
ferate, fie din neatenþia ºoferilor
care considerã cã nu sunt atât de
ghinioniºti, încât sã fie loviþi de
puþinele trenuri care mai circulã
prin judeþ, în special pe liniile
secundare. Totuºi, sunt destul de
multe astfel de evenimente ºi
unii sunt suficient de ghinioniºti
pentru a plãti cu viaþa din cauza
nepãsãrii mai-marilor de la CFR
sau a propriei ignoranþe.

Demersuri peste
demersuri, rezolvare
legislativã
Siminica Mirea
www.indiscret.ro

Senatorul PNL de Olt, Siminica Mirea, aflat la primul man-

dat, ºi-a propus sã rezolve problema introducerii de bariere la
nivelul trecerilor cu calea feratã ºi astfel sã fie salvate multe vieþi omeneºti. În acest sens
a fãcut anul trecut mai multe
interpelãri pe adresa ministrului transporturilor, în ideea de
coordonator al activitãþii CFR.
Majoritatea demersurilor sale
au fost ignorate. Când nu s-a
întâmplat aºa ceva, a primit rãspunsuri “în doi peri”. Sãtul de
ignoranþa de care dau dovadã
cei care deþin rezolvarea acestei probleme, demnitarul a decis s-o rezolve pe cale legislativã. ªi se pare cã a reuºit. La
finele lunii trecute, iniþiativa ce
prevede introducerea de bariere la nivelul tuturor trecerilor
la nivel cu calea feratã a primit
votul deputaþilor. Tot ce mai
este de fãcut este ca exemplul
demnitarilor din Senat sã fie
urmat ºi de colegii demnitari
din Camera Inferioarã a Parlamentului, iar preºedintele sã
promulge legea.
Se poate spune cã aceastã
problemã a societãþii româneºti, plãtitã anual cu zeci de
vieþi omeneºti, este pe jumãtate rezolvatã. Dacã þinem cont
cã demnitarul de Olt reprezintã Opoziþia, putem trage concluzia cã iniþiativele bune sunt
îmbrãþiºate indiferent din partea cui vin. În plus, aceastã
micã victorie a senatoarei Siminica Mirea vine dupã o alta
ºi mai mare. Demnitarul de Olt

Potrivit iniþiativei legislative privind amplasarea de
bariere sau semibariere la
trecerile de acelaºi nivel cu
calea feratã ale tuturor drumurilor internaþionale „E”,
precum ºi ale drumurilor naþionale care prezintã un grad
ridicat de risc privind producerea accidentelor rutiere,
obligaþia revine administratorului cãii ferate, cu avizul
administratorului drumului
ºi al poliþiei rutiere. Nerespectarea acestei obligaþii se
va sancþiona, conform viitorului act normativ, cu amendã de la 50.000 de lei la
250.000 de lei, aplicatã administratorului cãii ferate.
Camera Deputaþilor este for
decizional pentru acest proiect, care a fost adoptat de
Senat.
Tot în acest proiect se mai
prevede ºi cã administratorul cãii ferate este obligat sã
asigure vizibilitatea trecerilor la acelaºi nivel cu calea
feratã prin curãþarea vegetaþiei pe o razã de 150 de metri mãsuratã din intersecþie.
Încãlcarea acestei prevederi
se sancþioneazã cu amendã
de la 30.000 de lei la
150.000 de lei, aplicatã administratorului cãii ferate.

Banii, batã-i vina,
buni doar pentru
protocoale
Cele 4.427 de treceri la nivel cu calea feratã care intersecteazã drumuri comunale, judeþene ºi naþionale ar
avea nevoie de semnalizare
pentru a se evita pierderile
de vieþi omeneºti. În fiecare
an au loc între 50 ºi 100 de
accidente la trecerile de nivel cu calea feratã în urma
forþãrii trecerii de cãtre autovehicule. Potrivit unei estimãri a Ministerului Transporturilor, instalarea de bariere automate la nivel cu
trecerea de cale feratã ar costa 50.000 de euro.
13 - 19 iunie 2018
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APAVIL SA – anunþ angajare
APAVIL SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea,
str. Carol I, nr. 3-5, organizeazã concurs pentru
ocuparea posturilor vacante de:
- consilier al Directorului general pentru relaþia cu ADI APA Vâlcea, UAT - urile ºi alte instituþii publice ºi de stat, societãþi comerciale;
- consilier al Directorului general pe probleme economice.
Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie
sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale
a) Sã deþinã cetãþenie românã, cetãþenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic European ºi 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 sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos
la concurs.
Condiþii specifice
- Pentru consilier al Directorului general
pentru relaþia cu clienþii, ADI APA Vâlcea,
UAT - urile ºi alte instituþii publice ºi de stat,
societãþi comerciale:
a) Studii – absolvent studii superioare de Managementul Afacerilor, Management, Marketing
în Afaceri Economice;
b) Experienþã în posturi similare în cadrul altor
societãþi comerciale sau în administraþia publicã
centralã /localã;
c) Abilitãþi de comunicare;
d) Capacitate de coordonare;
e) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
f) Cunoºtinþe de operare pe calculator (MS
Office).
- Pentru consilier pe probleme economice al
Directorului general:
a) Studii – absolvent studii superioare economice;
b) Experienþã minimum 5 ani domeniu economic, analiza economico-financiarã, expertiza contabilã, consultanþã ºi audit financiar;
c) Abilitãþi de comunicare;
d) Capacitate de coordonare;
e) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
f) Cunoºtinþe de operare pe calculator (MS Office).
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã urmãtoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresatã Directorului general;
b) Copia actului de identitate sau a oricãrui alt
document care atestã identitatea, potrivit legii,
dupã caz;
c) Copiile documentelor care atestã nivelul studiilor ºi copie dupã carnetul de muncã sau acte
doveditoare ale experienþei în domeniu (extras
revisal/adeverinþã);
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverinþã medicalã care sã ateste starea de
sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6
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Indicii
Indicii ROBOR
ROBOR
îºi continuã creºterea

L

eul a avut o evoluþie stabilã în perioada analizatã, în care euro a stagnat
în apropierea pragului de 4,66
lei, iar dolarul ºi francul elveþian s-au depreciat.
Cursul euro a fluctuat între
4,6513 ºi 4,6586 lei, medie stabilitã la sfârºitul intervalului,
când tranzacþiile s-au realizat
în culoarul 4,656 – 4,661 lei,
cu închiderea în jurul valorii de
4,66 lei.
Media dolarului american a
scãzut de la 3,9770 la 3,9379
lei, pentru a încheia perioada
la 3,9518 lei, când cotaþiile din
piaþa localã au fluctuat între
3,941 ºi 3,911 lei.
Moneda elveþianã s-a miºcat
pe pieþele internaþionale între
1,151 ºi 1,166 franci/euro, iar
cursul ei a scãzut de la 4,0334
lei, la începutul perioadei, la
4,0067 lei, la finalul ei.
Dacã leul a avut o perioadã
mai blândã, tendinþa fiind totuºi una de depreciere, în
schimb, dobânzile interbancare au continuat sã creascã, atingând noi maxime ale ultimilor
aproape patru ani.
Presiunea pe leu se va menþine ºi în continuare, în condiþiile în care deficitul comercial
al României din primele patru
luni ale acestui an a fost de 3,7
miliarde euro, conform datelor
prezentate de INS.
Indicele ROBOR la trei luni,
utilizat la calcularea costului la
creditele de consum în lei cu
dobânda variabilã, a crescut la
2,90%, nivel care nu a mai fost
atins din septembrie 2014, iar
cel la ºase luni, care îi afecteazã pe cei care au luat credite
ipotecare, a atins pragul de 3%.
Indicii la 9 ºi 12 luni au crescut la 3,05%, respectiv la
3,10%.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1662 la 1,1839 do-

lari, dar a terminat perioada la
1,1771– 1,1810 dolari.
Scãderea euro a survenit
dupã publicarea unor date economice nefavorabile venite
din Germania ºi Franþa. Producþia industrialã germanã a
scãzut în aprilie cu 1%, în timp
ce analiºtii aºteptau o creºtere
de 0,25%, iar excedentul comercial a scãzut la 19,4 miliarde de euro.
Zilele urmãtoare vor avea
loc întâlnirile de politicã monetarã ale Fed ºi BCE. Dacã
Rezerva Federalã ar urma sã
anunþe o nouã creºtere a dobânzii, BCE ar urma sã anunþe perioada în care va încheia
programul sãu de relaxare
cantitativã. Reamintim cã, începând cu martie 2015, BCE
a achiziþionat active ale satelor sau companiilor din zona
euro în valoare de peste 2.400
miliarde euro.
Valoarea bitcoin sau a altor
criptomonede ar putea scãdea
în urmãtoarele zile, dupã ce
autoritãþile de reglementare
americane ale pieþei financiare au solicitat platformelor de
schimb informaþii despre contractele futures fãcute asupra
preþurilor. De asemenea, autoritãþile chineze au declanºat o
anchetã, iar pe piaþa criptomonedelor a avut loc un atac al
hackerilor care ar fi produs
pagube în valoare de 42 de
miliarde dolari.
Reamintim cã în decembrie
trecut bitcoin s-a apropiat de
pragul de 20.000 dolari, dupã
care s-a prãbuºit la circa 6.000
de dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a încheiat perioada pe scãdere la
6.807,66 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 5 – 11 iunie

15.06.2018 ora 1200
18.06.2018 ora 1400
19.06.2018 ora 1400
20.06.2018 ora 1400
21.06.2018, ora 0900
21.06.2018, ora 1200
22.06.2018, ora 1200
25.06.2018, ora 1400
26.06.2018, ora 1500

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.
13 - 19 iunie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

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).
Concursul se va desfãºura în trei etape succesive, dupã cum urmeazã:
- Selecþia dosarelor de înscriere va avea loc în
18.06.2018 ora 1400;
- Proba scrisã va avea loc în data de 21.06.2018,
ora 0900;
- Interviul va avea loc în data de 21.06.2018,
ora 1200.
Se pot prezenta la urmãtoarea etapã numai candidaþii declaraþi admiºi la etapa precedentã.
Data-limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este 15.06.2018,
ora 1200, la Registratura APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL.
Informaþii suplimentare:
Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 ºi
vineri, orele 0700 – 1300.
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/
739.580, interior 22.
BIBLIOGRAFIE
Pentru consilier al Directorului general relaþia
cu clienþii, ADI APA Vâlcea, UAT - urile ºi alte
instituþii publice ºi de stat, societãþi comerciale:
1. Legea serviciilor comunitare de utilitãþi publice nr.51/2006, republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
2. Legea serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare nr.241/2006 republicatã;
3. OUG nr.109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice.
BIBLIOGRAFIE
Pentru consilier pe probleme economice al
Directorului general:
1. Legea contabilitãþii nr. 82/1991 republicatã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
2. Legea nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind
achiziþiile sectoriale ºi Hotãrârea nr. 394/2016 din
2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016;
3. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ºi efectuarea inventarierii elementelor de activ ºi de pasiv;
4. Ordonanþa nr. 119 din 31 august 1999 ***
republicatã privind controlul intern/managerial ºi
controlul financiar preventiv, modificatã ºi completatã cu Legea nr. 84/2003;
5. Ordin nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 ***
republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv ºi a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfãºoarã
activitatea de control financiar preventiv propriu;
6. OUG nr.109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice.
Calendarul concursului:

termenul-limitã pentru depunerea dosarelor de concurs de cãtre candidaþi
selecþia dosarelor de concurs ºi afiºarea rezultatelor selecþiei dosarelor
termenul-limitã pentru depunerea contestaþiilor privind selecþia dosarelor
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezultatelor acestora
proba scrisã
interviul
afiºarea rezultatelor
termenul-limitã pentru depunerea contestaþiilor
soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezultatelor finale la sediul APAVIL
ºi pe site-ul www.apavil.ro

Informaþii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22.
Program de lucru: luni - joi: orele 0700 – 1530 ; vineri: orele 0700 – 1300
www.indiscret.ro

Deputatul Neaþã: ”Tot mai multe abuzuri ale
instituþiilor statului împotriva românilor ies la ivealã!”
”Partidul Social Democrat a arãtat prin toate
mãsurile, proiectele ºi prin programul de guvernare, cã cel mai important este OMUL. Îmi aduc
aminte de toate discuþiile pe care le-am purtat
cu cetãþenii în campania electoralã cu privire la
abuzurile pe care instituþiile statului le fac. Iatã
cã tot ce spuneam atunci s-a dovedit a fi adevãrat. Tot mai multe abuzuri ale instituþiilor statului împotriva românilor ies la ivealã!”, opineazã
deputatul PSD de Vâlcea, Eugen Neaþã, pe
pagina oficialã a Grupului Parlamentar PSD Camera Deputaþilor.

”Atunci când
e nevoie, democraþia
trebuie apãratã
ºi prin organizarea
unor manifestaþii”
De–a lungul timpului, am
observat cum instituþiile statu-

lui s-au îndepãrtat de cetãþeni,
de problemele reale ale societãþii, impunându-ºi adesea abuziv puterea în faþa organelor reprezentative, obligând cetãþenii
la lucrul în folosul lor.
Ele, instituþiile statului (cele
care, potrivit legii, ar trebui sã
apere demnitatea omului, drep-

tru a se proteja pe sine, pentru
a-ºi spori puterea, devenind tot
mai agresive. Dorinþa de a face
astfel încât instituþiile statului sã
ne protejeze pe noi, aducerea
instituþiilor la “lucrul” în folosul cetãþeanului, m-a determinat
sã mã alãtur ºi sã susþin lupta
împotriva abuzurilor!
Democraþia trebuie susþinutã, încurajatã ºi apãratã! Atunci
când e nevoie, trebuie apãratã
ºi prin organizarea unor manifestaþii prin care românii sã arate întregii lumi cã sunt hotãrâþi
sã apere libertatea ºi dreptatea,
sã apere democraþia!
Prin Programul de guvernare
prezentat, PSD demonstreazã cã
este alãturi de români, cã doreºte ºi poate sã redea acestora
drepturile, demnitatea ºi liniºtea. Totodatã, din atitudinea ºi

turile ºi libertãþile cetãþenilor ºi
libera dezvoltare a personalitãþii umane), sunt preocupate pen-
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ACTUALITATE
acþiunile multora dintre membrii cu putere de decizie este
evidentã preocuparea pentru
corectarea problemelor din România! Prin ceea ce am fãcut
pânã acum am demonstrat cã
avem preocupãri pozitive, preocupãri pentru oameni ºi dragoste pentru aceºtia. Partidul
Social Democrat a demonstrat
cã ºtie sã creascã, crede în Om,
crede în România! A arãtat prin
toate mãsurile, proiectele ºi programul de guvernare cã cel mai
important este OMUL!
Am arãtat lumii întregi cã
împreunã suntem puternici, cã
iubim libertatea ºi apãrãm democraþia!”, aratã parlamentarul
social democrat.

Comunicat de presã

sociaþia Macedonenilor
din România, asociaþie
reprezentativã a etniei
macedonene din România,
membrã a CMN, urmare a emiterii
Adresei
nr.5139/
13.12.2017 – comunicat de presã, prin care s-a fãcut referire la
retragerea sprijinului acordat
doamnei deputat Popescu Mariana-Venera, aduce la cunoºtinþã publicã faptul cã doamna
deputat Popescu MarianaVenera a beneficiat constant
ºi beneficiazã în continuare de
întregul sprijin al Asociaþiei.
Doamna Popescu MarianaVenera a candidat la alegerile
parlamentare din decembrie
2016 în calitate de reprezentant
al Asociaþiei Macedonenilor din
România ºi a fost aleasã deputat în aceastã calitate.
Doamna Popescu MarianaVenera a sprijinit în mod constant Asociaþia Macedonenilor
din România, a participat la acþiunile derulate de asociaþie, a
promovat activ identitatea ºi
cultura minoritãþii macedonene,
a încurajat multiculturalismul ºi
cooperarea cu persoanele de
naþionalitate românã ºi cu persoanele aparþinând celorlalte
minoritãþi naþionale, iar în calitate de deputat a iniþiat multe
proiecte ºi a relansat activitatea
specificã a asociaþiei, cu rezultate spectaculoase.
Retragerea spijinului nu se
poate realiza printr-un comunicat de presa, ci numai printr-o
decizie adoptatã în conformitate cu normele legale ºi statutare, iar Asociaþia Macedonenilor din România nu a emis ºi
nu a aplicat nicio decizie statutarã prin care sã retragã
încrederea ºi susþinerea acor-

Popescu
Mariana-Venera
date doamnei Popescu Mariana-Venera, neavând, de altfel,
niciun temei legal sau faptic în
acest sens.
În consecinþã, doamna Popescu Mariana-Venera s-a
bucurat fãrã întrerupere, de
la înscrierea în asociaþie ºi
pânã în prezent, de întregul
sprijin ºi întreaga susþinere a
Asociaþiei Macedonenilor din
România, orice acte ºi comunicãri publice contrare fiind
considerate neavenite.
Prezentul comunicat de presã va fi transmis instituþiilor naþionale ºi internaþionale abilitate, asociaþiilor membre ale
CMN ºi va fi adus la cunoºtinþã
membrilor ºi opiniei publice
prin intermediul mass-media ºi
prin publicarea pe pagina oficialã de internet a asociaþiei.
Rogobete-Cristescu
Laura Elen,
Preºedinte
13 - 19 iunie 2018

Lansarea volumului
„Eminescu în cãutarea
Dumnezeului cel viu”,
la Biblioteca „Aman“

B

iblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã
miercuri, 13.06.2018, începând
cu ora 18:00, în sala “Acad. Basarab Nicolescu”, lansarea volumului „Eminescu în cãutarea
Dumnezeului cel viu”, autori
Marian Niþã ºi Dan Gheonea.

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craiova;
- preot prof. Ion Drãguºin.
„Cartea este o nouã contribuþie, o cãrãmidã la edificiul naþional ºi internaþional Eminescu
ºi ea trebuie salutatã ca atare. O
astfel de antologie cu necesarele comentarii editoriale este
bine-venitã elevilor ºi studenþilor, tinerilor, în general, dar ºi
tuturor celor preocupaþi de fenomenul Eminescu”, Tudor
Nedelcea.
Marin Niþã a mai scris, în legãturã cu Eminescu, „Poezia
eminescianã ºi romanþa vãzute
de un biolog” (2015), „Eminescu într-o perspectivã interdisciplinarã” (2016) ºi „Ecologia
eminescianã”.

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

Invitaþi:
- dr. Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”;
- ambasador Petre Gigea Gorun;
- prof. dr. Ion Deaconescu;
- prof. dr. Tudor Nedelcea;
- col. (r) Ecaterina Oreviceanu;
- Emil Boroghinã, director

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

Muzeul Olteniei
gãzduieºte atelierele de
varã ,,Prietenii istoriei”
Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj,
organizeazã, în perioada 3-27 iulie,
ateliere de creaþie în
spaþiul interactiv din
strada Madona Dudu,
nr.14, în cadrul Secþiei
de istorie-arheologie.

P

derula în fiecare joi, începând
cu ora 9.30. În cadrul acestui
atelier, cei mici vor avea ocazia
sã realizeze picturi reprezentative din perioada artei parietale. Atelierul este coordonat metodologic de Valentina Popescu ºi Irina Popescu, muzeografi
în cadrul Secþiei de istorie-arheologie.
,,Atelier creaþie bijuterii”
va funciona în fiecare vineri,
începând cu ora 9.30. Atelierul este coordonat metodologic de Adina Gherban, muzeograf în cadrul Secþiei de istorie-arheologie.

13
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logie (str. Madona Dudu, nr.
14), orele 9.00-16.00.
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ropuse ca o modalitate
practicã de petrecere a
timpului liber pentru cei
mici, atelierele creative de cunoaºtere „Prietenii istoriei” au

un important rol educativ ºi creativ, ajutând copiii sã-ºi dezvolte cunoºtintele teoretice de istorie ºi artã. Atelierele creative
se vor derula în luna iulie, conform urmãtorului orar:
,,Mânuþe pricepute”, în fiecare zi de marþi ºi miercuri, începând cu ora 9.30. Copiii vor avea
ocazia de a se exprima plastic
utilizând materiale, instrumente
ºi tehnici variate. Atelierul este
coordonat metodologic de Valentina Popescu ºi Irina Popescu, muzeografi în cadrul Secþiei
de istorie-arheologie.
,,Arta în preistorie” se va

Activitãþile se adreseazã copiilor cu vârsta cuprinsã între
4 ºi 12 ani, iar înscrierile vor
avea loc în perioada 11- 22 iunie, în limita locurilor disponibile (grupe de vârste apropiate, a câte maximum 20 de
copii).
Înscrierile se fac la numãrul
de telefon 0251.417.756 ºi la
sediul Secþiei de istorie-arheo-

www.indiscret.ro
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ntre tradiþie, identitate naþionalã ºi modã, ia tradiþionalã româneascã – din in
sau borangic – a câºtigat tot mai
mult teren în ultimii ani, cucerind lumea. Dupã ce pictori celebri au surprins-o în operele
lor, iar designeri de renume au
inclus-o în colecþii pe care le
poartã ºi vedetele de la Hollywood, ca Nicole Kidman, Halle Berry ori Kate Moss, românii ºi-au dat seama cât de valoroasã poate fi ia tradiþionalã.
Din 2013, de Sânziene, se
sãrbãtoreºte ºi Ziua Universalã
a Iei, marcatã de comunitãþile
româneºti din toatã lumea.
De trei ani, deºi promoveazã
costumul popular prin fiecare
spectacol prezentat, artiºtii Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” au celebrat ia în cadrul
unui eveniment de sine stãtãtor,

Î

Duminicã, 17 iunie
ORA 11:00-11:45 - Bufonii
Regali, Madame Reverence –
Famous ART (Cluj-Napoca) - în
Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 11:30 – Vernisajul expoziþie picturã-obiect „sub.real”
- Horaþiu Mihaiu, prezintã
Gheorghe Dican, vicepreºedintele Uniunii Artiºtilor Plastici
din România – la Galeria COZIA pasaj 2- zona centralã
ORA 18:30-19:30 – Deschiderea oficialã AIF 2018 – Paradã stradalã: Cu circul în jurul
lumii - Planete Vapeur (Nisa,
Franþa), Vertical - Brincadeira
(Barcelona, Spania), Xilofoane
XXL pe ritmuri africane - La
Complet' Mandingue (Lyon,
Franþa) - (Pe traseul: Arhiepiscopia Râmnicului - Calea lui
Traian - Scuarul „Mircea cel
Bãtrân”)
ORA 18:45-19:45 - Bufonii
Regali, Madame Reverence Famous ART (Cluj-Napoca) –
în Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 19:30-20:15 - Vertical Brincadeira (Barcelona, Spania), Xilofoane XXL pe ritmuri
africane - La Complet Mandingue (Lyon, Franþa) - în Scuarul
„Mircea cel Bãtrân”
ORA 20.30 - „Utima orã”, de
Mihail Sebastian, Regia: ªerban Puiu (Teatrul Municipal
„Ariel”, Râmnicu Vâlcea), – la
Cinematograful „Geo Saizescu” –PREMIERÃ – preþ bilet
20 lei.

Luni, 18 iunie
ORA 10:00-12:00 - ZÃVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul Zãvoi
13 - 19 iunie 2018

Craiova se
îmbracã în ie
intitulat “Craiova se îmbracã
în ie”.
Evenimentul, organizat sub
egida Primãriei Craiova, s-a
bucurat în fiecare an de un real
succes. Pentru cã ne dorim ca
ºi în 2018 Craiova sã se alãture
sutelor de oraºe din România ºi
de peste hotare care promoveazã ia, bluza româneascã, pentru
a deveni un brand de þarã recunoscut pe toatã planeta, în parteneriat cu Primãria ºi Consiliul
Local al Municipiului Craiova,
vom organiza pe 22 iunie cea
de- a IV-a ediþie a evenimentului “Craiova se îmbracã în ie”.
Vã prezentãm orarul manifestarilor:
Ora 10:00 - pânã la finalul
manifestãrii - atelier de confecþionat ie cu meºterul popular
Mira Tantam.
Ora 19:30 - Parada iei, ce se
va desfãºura pe traseul: Piaþa

Mihai Viteazul, Oficiul de cadastru, Centrul Vechi, Piaþa Fraþii Buzeºti. La paradã vor participa ansamblurile de amatori din judeþul Dolj.
Dupã parada iei, vom începe
concursul la care se va premia
cea mai autenticã ie ºi cea mai
fotogenicã apariþie îmbrãcatã,
bineînþeles, în ie. Premiul pentru cea mai autenticã ie va fi
oferit de talentatul designer Florin Burescu.
Ora 20:30, Piaþa Fraþii Buzeºti, spectacol folcloric cu:
Petricã Mîþu Stoian, Constantin Enceanu
Livia Celea Streaþã, Mihaela
Sultan Streaþã, Ceata lui Streaþã
Taraful lui Macu , de la Pârâul de Pripor
Liviu Olteanu ºi Taraful din
Greceºti
Prezintã Simona Muºuroi

Râmnicu Vâlcea: Programul Festivalului
Internaþional de Teatru ”Ariel Inter Fest”
ORA 11:00-12:10 - Poveºti
Magice Româneºti (Fundaþia
Abracadabra, Bucureºti) - în
Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 11.30 - Vernisajul expoziþiei de fotografie „Lumea lui
Purcãrete”, prezintã Tina Popa,
artist plastic – la Galeria COZIA pasaj 1 – zona centralã
ORA 12.00 - Fata babei ºi fata
moºneagului (Teatrul Þãndãricã, Bucureºti) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – (spectacol pentru copii) – preþ bilet
10 lei
ORA 17:00 - Xilofoane XXL
pe ritmuri africane - La Complet’ Mandingue (Lyon, Franþa)
- în Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 17:00 - Quo vadis?,
dupã „Iona” de Marin Sorescu,
Regia Doina Migleczi, (Trupa
de Teatru „Constantin Popian”,
Râmnicu Vâlcea) – la Arhiepiscopia Râmnicului
ORA 18:00-20:00 - ZÃVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul Zãvoi
ORA 20.30 - Colonelul ºi pãsãrile de Hristo Boicev, Regia:
Vlad Popescu, (Teatrul Municipal „Ariel”, Râmnicu Vâlcea) la Casa de Culturã a Sindicatelor – preþ bilet 20 lei (spectacol
nerecomandat tinerilor sub 14
ani!).

Marþi, 19 iunie
ORA 10:00-12:00 - ZÃVOIUL
COPIILOR – Trupa ANIMIS
(Bucureºti) - în Parcul Zãvoi

ORA 11:00-12:10 - Poveºti
Magice Româneºti (Fundaþia
Abracadabra, Bucureºti) - în
Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 11.00 - Lampio ºi grãuntele de luminã (Teatrul „Stela Popescu”, Bucureºti) – la Cinematograful „Geo Saizescu” –
(spectacol pentru copii) – preþ
bilet 10 lei
ORA 17:00 - Buzunarul cu
pâine, de Matei Viºniec (Teatrul
BIS, România) – la Sala Zãvoi
– preþ bilet 15 lei
ORA 18.00 – Barbarossa
heart beats - (Barbarossa Samba Group, România) - în Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 18.00 - Pe jumãtate cântec, Regia: Crista Bîlciu (Teatrul „Odeon”, Bucureºti) – la
Cinematograful „Geo Saizescu” – preþ bilet 20 lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub
14 ani!)
ORA 18:30-20:30 - ZÃVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul Zãvoi
ORA: 20.30 - Felii, regia: Lia
Bugnar (Teatrul Naþional „Radu
Stanca”, Sibiu) - la Casa de
Culturã a Sindicatelor – preþ
bilet 30 lei
ORA 22.00 - Monoloagele
vaginului, dupã Eve Ansler (Teatrul BIS, România) – la Restaurant OK (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!).

Miercuri, 20 iunie
ORA 10:00-12:00 - ZÃVO-

IUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul
Zãvoi
ORA 11.00 - Magic Fairytale, cu Cristina Strecopîtov –
la Cinematograful „Geo Saizescu” (spectacol pentru copii) – preþ bilet 10 lei
ORA 12:00 - George Banu în
dialog cu Constantin Chiriac ºi
lansare de carte – la Sala Zãvoi
ORA 17.00 - Trenul cu 2 locomotive – Claudiu Fãlãmaº,
one-man-show - la Sala Zãvoi
– preþ bilet 15 lei
ORA 18:00 – Othello, dupã
William Shakespeare, Regia:
Suren Shahverdyan, (Teatrul
„Tony Bulandra”, Târgoviºte) –
la Cinematograful „Geo Saizescu” – preþ bilet 20 lei
ORA 18:30-20:30 - ZÃVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul Zãvoi
ORA: 20.00 - Cãlãtoriile lui
Gulliver, de Jonathan Swift,
Coordonator: Silviu Purcãrete
(Teatrul Naþional „Radu Stanca”, Sibiu) - la Casa de Culturã a Sindicatelor – preþ bilet 30
lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)
ORA 22.00 - Rendez-vous
with Magic, cu Cristina Strecopîtov – la Restaurant OK (spectacol nerecomandat tinerilor sub
12 ani!)
ORA 22:00 - VATRIOM – un
spectacol de roboþi ºi luminã –
Famous ART (Cluj-Napoca) - în

Scuarul „Mircea cel Bãtrân”.

Joi, 21 iunie
ORA 10:00-12:00 - ZÃVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul
Zãvoi
ORA 18.00 - Masculin-Feminin, un spectacol de Lia
Bugnar (Teatrul nu e o Clãdire, Bucureºti) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preþ
bilet 20 lei
ORA 18:00-20:00 - ZÃVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureºti) - în Parcul Zãvoi
ORA: 21.00 – Concert „Nicu
Alifantis & ZAN” (Bucureºti)
- în Scuarul „Mircea cel Bãtrân”
ORA 22:00 - Stã sã plouã,
un spectacol de Lia Bugnar
(Teatrul Luni de la Greenhours, Bucureºti) - la Restaurant OK
ORA 22:00 - Regatul de Foc
– Famous ART (Cluj-Napoca)
- în Scuarul „Mircea cel Bãtrân”.
z Închiderea oficialã AIF
2018
Rezervãri la numerele de telefon
0741.287.911
/
0350.427.500
Biletele se pot achiziþiona de
la sediul Cinematografului
„Geo Saizescu” (B-dul Tineretului nr. 2A, Râmnicu Vâlcea),
zilnic, orele 10:00 – 18:00.
www.indiscret.ro

Valabilitatea
paºaportului
electronic
a fost extinsã
de la 5 la 10 ani
Noua lege privind
prelungirea termenelor paºapoartelor
electronice a fost
adoptatã ºi se aflã la
promulgare. Mãsuri
pentru buna gestionare a eliberãrilor de
paºapoarte din
perioada de varã.

L

a începutul sãptãmânii,
la sediul Ministerului
Afacerilor Interne a
avut loc o videoconferinþã cu
prefecþii, precum ºi cu ºefii
serviciilor de paºapoarte ºi înmatriculãri de la nivelul întregii þãri. Principala temã de discuþie a fost legatã de modul de
organizare a activitãþii pentru
perioada de varã, astfel încât
sã se evite aglomerarea la ghiºeele de eliberare a documentelor de cãlãtorie sau a permiselor de conducere/certificatelor de înmatriculare.

Cu acest prilej, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a
fãcut o informare asupra stadiului proiectului de act normativ
pentru modificarea legislaþiei
privind paºapoartele, subliniind
cã acesta conþine cel puþin douã
reglementãri care ar trebui sã
conducã la reducerea aglomeraþiilor:
„Noua lege prevede prelungirea termenului de valabilitate a
paºaportului electronic de la 5 la
10 ani, însã cea mai importantã
schimbare este aceea cã paºapoartele simple temporare (cele
cu valabilitate de 1 an) se vor
elibera în termenul de 3 zile numai atunci când existã o urgenþã
doveditã. Altfel, termenul de eliberare este acelaºi ca în cazul
celui electronic.
Aceastã modificare va determina ca un numãr cât mai mare
de cetãþeni sã opteze pentru un
paºaport electronic cu o duratã
mai mare de valabilitate ºi sã nu
mai avem acelaºi numãr mare de
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT
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”Luna de miere”
a regelui fotbal

oi, 14 iunie, ora 17 (ora
României, TVR), pe stadionul Lujniki, din Moscova, vom asista la ceremonia
de deschidere a celei de-a XXIa ediþii a Campionatului Mondial de Fotbal sau Cupa Mondialã FIFA. Un intro de sunet ºi
culoare, câteva alocuþiuni ºi vor
pãºi pe teren naþionalele Rusiei
ºi Arabiei Saudite. Pânã la 15
iulie, data finalei, 32 de echipe
de pe toate continentele, repartizate în 8 grupe, se vor înfrunta pentru noua ierarhie. Recordmene sunt Brazilia (5 titluri)
ºi Germania (4). În urmã cu 4
ani, în patria lui Pele, a triumfat
Germania (1-0 d.p. cu Argentina), dupã ce, în semifinale, a
surclasat cu 7-1 þara gazdã ºi,
vorba Simonei Halep, ”n-a murit nimeni”. Vom vedea dacã 11le lui Joachim Low este capabil
sã recidiveze. Franþa: cu o echipã întineritã, doldora de talente, n-ar fi de mirare ca Didier
Deschamps sã dea lovitura. Brazilia ruºinatã? Existã acolo un
”extraterestru”, Neymar, dar ºi
un mijloc în stare de orice: Willian, Coutinho, Paulinho, Casemiro. Milioanele de admiratori
ai lui Messi considerã cã a venit rândul Argentinei, finalista
de la Rio din mondialul trecut.
Mai departe, a nu se uita cã
Portugalia lui Fernando Santos
îl are în rândurile sale pe CR7,
cuceritor de Champions League, ºi cã, în general, lusitanii
ºtiu ce e acela pragmatism. Spania are o linie medianã, din care
nu lipseºte Iniesta, extrem de
inventivã, dar ºi un joc de po-

solicitãri în fiecare an”, a declarat ministrul Carmen Dan.
Legea se aflã în prezent la
promulgare, urmând sã fie
publicatã în Monitorul Oficial. Intrarea în vigoare se va
face în 30 de zile de la publicare, fapt pentru care în prima parte a verii se impun ºi
alte mãsuri administrative
care sã evite aglomeraþiile la
ghiºee.
Aceste mãsuri administrative au fost prezentate de secretarul de stat Mihai Chiricã, printre acestea enumerându-se: introducerea posibilitãþii de platã la CEC a taxelor
pentru paºapoarte, permise ºi
plãcuþe de înmatriculare; prelungirea programului de lucru
în judeþele unde se înregistreazã un numãr mare de cereri pentru eliberarea documentelor de cãlãtorie; delegarea sau detaºarea de personal;
deschiderea unor noi ghiºee
sau puncte de lucru.

sesie pe mãsurã. Este cât se poate de credibil ca din rândul acestor naþionale, unse cu toate alifiile ºi care acoperã prin valoare intrinsecã cifre în euro ºi dolari cu multe zerouri în coadã,
sã se ridice noua campioanã
mondialã. Nici restul competitoarelor nu sunt de neglijat.
Chiar dacã nu au brandul marilor echipe de pe glob, þãri aºazis periferice nasc ºi ele jucãtori de excepþie, avem exemple
cu nemiluita. Se investeºte copios, stadioane ca din alte spaþii rãsar ca ciupercile dupã ploaie. O notã aparte pentru noi, cei
rãmaºi special acasã: nu stricã
sã stãm cu ochii ºi pe Serbia,
adversara României (alãturi de
Muntenegru ºi Lituania) în Liga
Naþiunilor, de unde ne putem
califica la Campionatul European din 2020, care se va desfãºura în 13 oraºe ale Europei,
inclusiv Bucureºti. Elevii antrenorului Krstajici practicã un
fotbal specific ºcolii de la sudvest de Dunãre, prea bine cunoscut nouã. Serbia va întâlni,
în Grupa E, Brazilia, Costa Rica
ºi Elveþia. 11 oraºe care de care
mai pitoreºti puse pe unda de
rezonanþã a Cupei Mondiale
vor gãzdui întrecerile: Moscova, Ecaterinburg, Sankt Petersburg, Soci, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Samara, Rostov-peDon, Nijni Novgorod ºi Volgograd. Un spectacol planetar,
poate cel mai încântãtor dintre
toate, ocupã luna. Din fagurii
lui gustã, mãcar cu privirile,
dacã nu ºi cu inima, ºi bogaþii
ºi sãracii.
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Daniela Oteºanu: Se înfiinþeazã
centre de colectare a laptelui
în zona montanã

Indiscreþii
de Vâlcea

A tras banii,
a tras cu tunul!

Recent reîntors în PSD,
Dumitru Tãrãºenie ar vrea,
zice lumea, sã candideze la
postul de primar al oraºului
Cãlimãneºti. Actuala conducere liberalã a primãriei îºi
stãpâneºte cu greu mulþumirea. În traducere, e bine,
bine, e foaaarte bine!!

Primãria Stoeneºti, judeþul Vâlcea, nu mai are bani
nici pentru salarii. Ministerul Finanþelor a tras din bugetul comunitãþii 12 miliarde lei vechi, bani consideraþi excedent bugetar, la finalul lui 2017. A tras banii,
a tras cu tunul! Primarul
Gheorghe Dumbravã spune
cã în acest nu s-a fãcut în
localitate nicio investiþie. Iar
Stoeneºti nu este singura
comunã aflatã în aceastã situaþie. Dacã nu vine rectificarea, e jale!

Vapor costisitor
eºuat, în continuare, la serã

Ambasadorul
Georgiei, vizitã
relaxatã la Vâlcea

A apãrut
concurenþa?

Un cititor cârcotaº propune schimbarea denumirii
proiectului turistic ”Mirajul
Oltului” în ”Miracolul Oltului”, având în vedere cã investiþia din staþiunea Cãlimãneºti a fost în sfârºit finalizatã, dupã patru ani de
întârziere. Cã tot veni vorba: ºi în acest an, vaporaºul
de croazierã din cadrul acestui proiect zace tot la… sera
de la Cãlimãneºti. Ambarcaþiunea, destinatã sã plimbe
turiºti pe Olt între Cãlimãneºti ºi Cãciulata a fost lansatã la apã în 2015 ºi în numai douã luni s-a deteriorat.
În 2017, reparaþiile bãrcii
care – atenþie – nu era prevãzutã cu sistem de evacuare a apei, au costat circa
4.000 de euro. ªi a venit primãvara, ºi a venit ºi vara, iar
vaporul care împreunã cu
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15% dintre români
locuiesc în zonele
montane

Luni, 11 iunie, Excelenþa
Sa Nikoloz Nikolozishvili,
ambasadorul Georgiei în
România, a fãcut o vizitã în
judeþul Vâlcea. A avut întâlniri la Prefecturã, la Primãria Râmnicu Vâlcea, la Biblioteca Judeþeanã ºi la Arhiepiscopia Râmnicului,
unde a luat ºi prânzul. Ambasadorul a fost invitat la
Zilele Imnului ºi s-a discutat
despre posibila înfrãþire între Râmnicu Vâlcea ºi o regiune din Georgia, ºtiut fiind
faptul cã Antim Ivireanul,
ocrotitor spiritual al Râmnicului, s-a nãscut în Iviria.
Apoi, Excelenþa Sa, împreunã cu soþia, a degustat vinurile de Drãgãºani, la crama guvernatorului Mugur
Isãrescu. Fãrã guvernator, ci
alãturi de câþiva angajaþi ai
Primãriei Râmnicu Vâlcea.

”Zona montanã prezintã
multe dezavantaje naturale:
altitudine, climã, fertilitate scãzutã a solului ºi dezavantaje
structurale precum: scãderea
populaþiei tinere, distanþele
mari faþã de centrele decizionale ºi administrative, în multe situaþii, izolarea faþã de cãile de comunicaþie ºi pieþele de
desfacere.
Procentul populaþiei care locuieºte în zona montanã este
de 15% din populaþia þãrii. Din
cauza distanþelor mari ºi a calitãþii slabe a infrastructurii de
transport, dar ºi a lipsei concentrãrii ofertei, multe dintre
produsele din zona montanã nu
sunt valorificate la întreaga lor

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

valoare. Lipsesc, în mare parte,
unitãþile de colectare a laptelui
în interiorul acestor zone.
Programul vizeazã realizarea
de investiþii pentru înfiinþarea
de astfel de centre în localitãþile din judeþele care au incidenþã asupra zonei montane.
Investiþiile din program au
ca obiectiv valorificarea superioarã a produselor montane,
limitarea declinului sectorului

de producþie primarã în scopul
asigurãrii consumului intern ºi
stoparea depopulãrii acestor
zone. Programul va fi construit
astfel încât sã contribuie la
creºterea ºi stabilizarea cantitativã ºi calitativã a producþiilor de materii prime, la echilibrarea balanþei veniturilor ºi
cheltuielilor producãtorilor
agricoli”, a opinat parlamentarul vâlcean.

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

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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În timpul conferinþei despre Jertfa Unirii, pe care
Dan Puric a susþinut-o la
Râmnicu Vâlcea ºi la care au
sistat câteva sute de oameni,
un scaun mai firav a cedat
sub un spectator. ”Ai cãzut!
Þi-ai ales ºi tu un scaun!!
Dacã în 30 de ani ar fi cãzut
ãºia care ne conduc, eram
fericiþi” , a comentat actorul.

pontonul a costat 146.000
de euro, rãmâne nefolosit.
Se aude cã administratorul,
Consiliul Judeþean Vâlcea,
ar intenþiona sã achiziþioneze încã douã vapoare. Sã
sperãm cã nu tot de la firma
SC Fair Boats.

Publicitate

Dan Puric, despre
cine ar fi trebuit
sã cadã

”În calitate de camerã decizionalã, Camera Deputaþilor a
adoptat proiectul de lege privind aprobarea Programului de
investiþii pentru înfiinþarea
centrelor de colectare a laptelui în zona montanã, cu 236
voturi pentru, 1 vot împotrivã
ºi 3 abþineri ”, a anunþat deputatul PSD de Vâlcea, Daniela
Oteºanu, pe pagina sa de socializare.

