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ACTUALITATE

de Dan Olteanu

D

upã aproape zece ani
de cercetare ºi testare, compania Clariant, unul dintre cei mai mari
jucãtori mondiali din domeniul produselor chimice de
specialitate, cu o cifrã de afaceri de aproape 6 miliarde de
dolari ºi o prezenþã în 53 de
þãri de pe toate continentele,
a decis sã implementeze tehnologia sunliquid într-o fa-

bricã ce va fi „emblematicã“
pentru grupul elveþian. „Dupã
mai mult de un deceniu de cercetare ºi dezvoltare, Clariant investeºte peste 100 de milioane
de euro în prima sa fabricã sunliquid®. Aceastã tehnologie reprezintã un pionierat nu numai
în Europa, ci ºi la nivel global.
Unitatea de producþie va avea
un rol important ca punct de
referinþã pentru marketingul licenþelor sunliquid® la nivel global. Mai mult, în cooperare cu
instituþiile europene ºi naþionale, Clariant sprijinã transforma-

rea industrialã a unei regiuni
prin aceastã investiþie semnificativã“, a declarat Christian
Kohlpaintner, membru al Comitetului Executiv al Clariant.
Acesta a precizat cã grupul nuºi propune sã devinã un producãtor de etanol, ci doreºte sã demonstreze cã tehnologia sunliquid® este competitivã, sustenabilã ºi viabilã la scarã industrialã.

Tehnologia
sunliquid®,
testatã cu succes
în Germania
De mai bine de ºase ani, compania Clariant testeazã cu succes obþinerea de etanol din reziduuri agricole într-o fabricã de
mici dimensiuni, situatã în orãºelul german Straubing, lângã
Munchen. Etanolul produs aici
este comercializat ºi se regãseº-

Clariant, lider mondial în domeniul produselor
chimice de specialitate, a început, sãptãmâna
trecutã, lucrãrile la construcþia primei fabrici
care va produce, la scarã largã, etanol celulozic
obþinut din reziduuri agricole, folosind cea mai
nouã tehnologie din domeniu, numitã sunliquid, dezvoltatã de cãtre companie dupã cercetãri care au durat aproape un deceniu. Investiþia, care este situatã în comuna Podari, pe locul
fostei fabrici de ulei, se ridicã la peste 100 de
milioane de euro ºi va genera peste 1.200 de
locuri de muncã, dintre care 800 în faza de
construcþie. Reprezentanþii Clariant susþin cã,
dupã finalizarea ei, fabrica va avea capacitatea
de a procesa aproximativ 250.000 de tone de
reziduuri agricole, mai exact paie de grâu, ºi o
capacitate anualã de producþie de 50.000 de
tone de etanol celulozic.
te deja în diferite produse de
curãþat. De asemenea, compania are un parteneriat cu gigantul Mercedes pentru testarea
etanolului drept combustibil
pentru motoarele convenþiona-

le, într-un amestec cu benzina.
„Vrem sã vedem care sunt rezultatele pe termen lung ale folosirii etanolului ca înlocuitor
pentru combustibilii fosili.
Avem un parteneriat cu cei de

Markus Rarbach
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Clariant investeºte
peste 100 de milioane
de euro într-o fabricã
de etanol, lângã Craiova
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Kohlpaintner.
Reprezentanþii Clariant sunt
de pãrere cã în România pot
funcþiona mai multe fabrici de
bioetanol obþinut din paie, deoarece existã foarte multe
zone unde agricultura este
dezvoltatã, amintind de zona
de Vest a þãrii, dar ºi zona de
Sud-Est. Astfel, cred elveþienii, cu implicarea autoritãþilor,
dar mai ales a investitorilor
din acest domeniu, þara noastrã poate deveni un jucãtor
important pe piaþa europeanã
a bioetanolului.

Investiþia,
gata în doi ani
Producþia de bioetanol la
noua fabricã, situatã pe un teren de 10 hectare în comuna
Podari, lângã Craiova, va începe în 2020. Reprezentanþii
Clariant spun cã aici vor lucra aproximatix 100 de angajaþi, iar investiþia va crea alte
300 de locuri de muncã legate de sectoare precum agriculturã sau logisticã. Compania intenþioneazã sã recruteze forþa de muncã la nivel
local, o parte dintre aceºtia
urmând sã beneficieze de
pregãtire la fabrica din Straubing, Germania. La capacitate maximã, fabrica va procesa aproximativ 250.000 de
tone de paie de grâu, dar ºi
alte cereale, care vor fi achiziþionate de la fermierii locali, fiind estimatã o producþie
anualã de 50.000 de tone de
etanol celulozic.

O investiþie sigurã
pentru mediu
la Mercedes care dureazã de
câþiva ani ºi vizeazã flota lor de
autoturisme. Etanolul este folosit, într-un amestec cu benzina,
drept combustibil pentru motoarele clasice, adicã motoarele
existente deja pe piaþã. Pânã
acum, rezultatele aratã cã nu
existã niciun fel de problemã,
ci dimpotrivã. Rezultatele aratã
o îmbunãtãþire a performanþelor motorului, precum ºi o scãdere a emisiilor de CO2. Asta
deoarece bioetanolul este
aproape neutru din punct de
vedere al poluãrii“, a declarat
Markus Rarbach, director de
business pentru linia biocombustibil.
www.indiscret.ro

Potenþialul
României este uriaº
În momentul în care s-a dovedit cã tehnologia sunliquid® este
sustenabilã, compania Clariant a
decis sã facã urmãtorul pas, care
reprezenta construirea unei fabrici pentru producerea de bioetanol la nivel industrial. A fost
momentul în care elveþienii au
început sã caute o locaþie adecvatã pentru noua investiþie. „Am
ales România pentru faptul cã
þara are un potenþial uriaº din
punct de vedere al materiei prime folosite de aceastã tehnologie, anume paiele de grâu, iar
Craiova are o poziþionare exce-

lentã din acest punct de vedere.
În acest moment, aceastã resursã este irositã, mulþi fermieri alegând sã ardã paiele sau sã le lase
pur ºi simplu pe câmp“, a precizat Markus Rarbach. Acesta a
adãugat cã, iniþial, compania a
testat obþinerea de bioetanol din
planta de grâu, însã, ulterior, a
descoperit cã paiele au o cantitate suficientã de glucozã care
poate fi valorificatã. Astfel, folosind tehnologia brevetatã sunliquid®, compania obþine o tonã
de etanol din aproximativ patru
tone de paie. „Toate studiile aratã cã, pânã în 2030, populaþia
golbului va depãºi cifra de 8,3
miliarde, iar peste 60% vor trãi

la oraº. Asta va duce la o creºtere a consumului de alimente cu
50% ºi o cerere pentru energie
cu peste 60% mai mare. Aºadar,
avem nevoie de surse alternative de energie, dar obþinerea sa
din producþia destinatã hrãnirii
populaþiei nu este viabilã. Astfel
cã am decis sã testãm reziduurile agricole provenite de la grâu,
porumb, orez sau trestiei de zahãr, asta deoarece producþiile
agricole diferã de la un continent
la altul. Aºa am descoperit cã
acestea conþin o cantitate suficientã de zahãr care, trecut
printr-un proces tehnologic
adecvat, poate fi transformat în
etanol“, a explicat Christian

Chiar dacã au existat temeri legate de riscurile pentru mediu, tehnologia sunliquid®, pe care se bazeazã
producerea de bioetanol, nu
implicã riscuri.
În plus, unul dintre produsele secundare rezultate, cunoscut sub numele de Lignin,
este utilizat în proces pentru
obþinerea energiei necesare
astfel încât unitatea va putea
funcþiona independent de combustibilii fosili. În plus, caracteristicile inovatoare ale tehnologiei, cum ar fi pretratarea fãrã
substanþe chimice, producþia
integratã de enzime specifice
pentru materiile prime ºi fermentarea simultanã a zahãrului C5 ºi C6, asigurã o eficienþã optimã a costurilor.
19 - 25 septembrie 2018
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Ca urmare a unor
informaþii alarmante
despre CET Govora,
furnizor de apã caldã
ºi cãldurã în Râmnicu
Vâlcea, dar ºi în alte
localitãþi, Nicolae
Pãtru, preºedintele
Organizaþiei Vâlcea a
Partidului Miºcarea
Popularã (PMP),
solicitã un raport
urgent despre situaþia
acestei societãþi,
aflatã în insolvenþã.
Nicolae Pãtru subliniazã cã administratorul special al CET,
avocatul Dinu Constantinescu, nu a
prezentat niciun astfel
de raport în faþa Consiliului Judeþean
Vâlcea, care l-a ales în
aceastã funcþie de
aproape un an, stabilindu-i ºi un salariu
lunar de peste 15.000
lei.

Pr
eşedint
ele PMP Vâlcea, semnal de alar
mă
Preşedint
eşedintele
alarmă

„CET Govora, în posibilã
incapacitate de a asigura agent
termic, cerem un raport urgent”
de Marielena Popa
„Existã o îngrijorare justificatã despre posibila incapacitate a
CET Govora de a asigura cãldura ºi apa caldã în aceastã iarnã.
În octombrie 2017, avocatul
Dinu Constantinescu a fost votat de cãtre Consiliul Judeþean
Vâlcea în funcþia de administrator special la CET Govora.
Atunci, Dinu Constantinescu,
dar ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin
Rãdulescu, au promis cã vor fi
prezentate, lunar, rapoarte în legãturã cu situaþia CET. Însã nici
mãcar o datã pe trimestru nu s-a
întâmplat acest lucru. Dinu Constantinescu, trimisul CJ Vâlcea
la CET Govora, primeºte un salariu de 15.200 lei lunar. El este
vãzut mai des la tribunal, unde
îºi exercitã rolul de apãrãtor în
dosare civile. Le solicitãm, atât
lui Dinu Constantinescu, cât ºi
lui Constantin Rãdulescu, sã prezinte , la proxima ºedinþã a CJ,
un raport detaliat despre situaþia
de la CET”, a declarat Nicolae

Nicolae Pãtru
Pãtru la cea mai recentã conferinþã de presã.

„Berbeºtiul, otrãvit
cu deºeuri de la CET”
Acesta a mai adãugat cã se
impune o clarificare ºi în ceea
ce a numit „otrãvirea Berbeºtiu-

lui cu deºeuri de la CET”. „Existã o stare de spirit foarte tensionatã la Berbeºti, unde cetãþenii
sunt total împotriva transportului reziduurilor de la CET
în aceastã localitate. Acolo se
transportã nu numai cenuºã, se

transportã o serie de reziduuri
cãrora nimeni nu le face analiza, sã se constate dacã sunt sau
nu toxice. Mã surprinde poziþia
primarului Chelcea Vintilã,
care, dacã nu e în stare sã facã
niºte proiecte mari, cel puþin sã
facã niºte proiecte în agriculturã, cãrora eu le-am acordat tot
sprijinul. Spre exemplu, plantaþii de pomi, care sã fie utile, nu
sã otrãveascã localitatea cu deºeuri pe care, nu ºtiu în ce conjuncturã, a reuºit sã le accepte
la Berbeºti”, a subliniat Nicolae Pãtru.
CET Govora, al cãrei acþionar unic este Consiliul Judeþean
Vâlcea, a intrat în insolvenþã în
mai 2016, administrator judiciar
fiind numitã firma Euro Insol,
condusã pe atunci de Remus
Borza. Dupã plecarea lui ªtefan
Pralã, în octombrie 2017, CJ
Vâlcea ºi-a desemnat la CET un
nou administrator special, pe
avocatul Dinu Constantinescu.

Dinu Constantinescu
19 - 25 septembrie 2018
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Infrastructura rutierã,
o prioritate pentru
Primãria Craiova
A

dministraþia localã a acordat, în ultima perioadã, o
grijã deosebitã faþã de stadiul lucrãrilor de reparaþii strãzi.
Domeniu prioritar pentru Primãria Craiova, infrastructura rutierã a fost
abordatã de edilii craioveni prin lucrãri ample
care vor continua ºi în
perioada imediat urmãtoare. Astfel, în aceastã
varã s-au reparat strãzi
intens circulate precum
Pãltiniº, Potelu ºi zone
întregi de cvartaluri de
blocuri din Valea Gangului ºi Lãpuº. “Doar în
acest an s-a asfaltat o suprafaþã de 154.374 metri
pãtraþi de strãzi ºi parcãri
ºi 13.414 metri pãtraþi de

trotuare. Din anul 2014, de
când a început contractul
cadru ºi pânã acum s-au
asfaltat peste un milion de
metri pãtraþi de strãzi ºi parcãri ºi aproape 300.000
metri pãtraþi de trotuare”,
menþioneazã Mihail Genoiu, primarul municipiului
Craiova.
De asemenea, s-a dat ordinul de începere a proiectãrii pe 20 de strãzi din contractul cadru de modernizare a celor 87 de strãzi ºi alei
ce vor avea asfalt în urmãtorii 3 ani. Proiectarea are
termen 30 zile, iar dupã
verificare se vor obþine autorizaþiile de construcþie ºi
va începe efectiv lucrarea.
Primele ºantiere vor fi deschise chiar în acest an, strãzile avute în vedere fiind:

Carpenului, Rãºinari, Fermierului,
Micºunele, Trifoiului, Drumul Fa-

bricii, Hârºova, Rãchitei, Fermei,
Grãdinari, Mãcinului, Porumbului,

5
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Vrancei, Homer, Corcova, Marinei, Ecoului, Livezi, Olteniþa,
Ogorului. “Pe toate aceste strãzi
nu a fost niciodatã turnat asfalt,
iar pentru unele din ele, cum ar fi
Fermierului ºi Carpenului, este
prevãzutã ºi introducerea canalizãrii, atât pluvialã cât ºi menajerã“, a precizat primarul municipiului Craiova.

Consiliul Judeþean Dolj, alãturi de
voluntari la „Ziua Naþionalã de Curãþenie”
Mii de voluntari din
judeþul Dolj au
participat sâmbãtã
la „Ziua Naþionalã
de Curãþenie“,
parte a campaniei
„Let’s Do It, România!“, organizatã la
nivel naþional în
scopul strângerii
deºeurilor aruncate necorespunzãtor.

P

e plan local, acþiunea a fost sprijinitã
de cãtre Consiliul
Judeþean Dolj, aproximativ
500 de angajaþi ai instituþiei sau din cadrul subordonatelor participând la acþiunea de strângere a deºeurilor. „Consiliul Judeþean
Dolj s-a alãturat acestei
acþiuni pentru cã investeºte 54 de milioane de euro
în gestionarea deºeurilor la
nivelul judeþului. Suntem
www.indiscret.ro

aproximativ 500 de angajaþi din aparatul CJ ºi din
instituþii subordonate în tot
judeþul pentru a ajuta la
aceastã acþiune. Am dorit sã
dãm un semnal de responsabilizare a cetãþenilor din
Dolj, pentru a nu fi nevoie
ca an de an sã vinã altcineva la ei în localitate ºi sã
facã curãþenie, sã înþeleagã
importanþa acestor acþiuni
ºi sã fie mai responsabili pe
viitor“, au precizat reprezentanþii instituþiei.
Împãrþiþi în echipe, aceºtia au mers, alãturi de alþi
voluntari, în mai multe
zone ale judeþului, acolo
unde au ajutat la curãþarea
unor zone care, de-a lungul
anilor, se transformaserã în
veritabile gropi de gunoi. O
astfel de „groapã“ se gãsea
ºi la marginea localitãþii
Goicea, care, în mod ironic,
gãzduieºte ºi viitoarea staþie de sortare ºi transfer a
gunoiului menajer, parte a

Masterplanului de deºeuri al judeþului. „Mulþumim voluntarilor care
au venit aici sã ne ajute sã curãþãm
aceastã zonã unde se mai aruncã
gunoaie, cu toate cã în adunãrile
noastre publice eu le-am explicat
cetãþenilor sã-ºi creeze o platformã pentru gunoi în propria gospodãrie, pentru cã în urmã cu doi ani
au primit compostoare pentru a
realiza compostul“, a declarat primarul comunei, Dumitru Marcu,
care a recunoscut cã nu a aplicat
niciodatã vreo sancþiune celor care
aruncã gunoaiele la întâmplare.
Echipaþi cu mânuºi ºi dotaþi cu
saci menajeri, cei peste o sutã de
voluntari au reuºit sã cureþe rapid
gunoaiele din zonã, care variau de
la resturi de cartoane, resturi menajere ºi plastice de diverse feluri,
pânã la materiale de construcþii, articole vestimentare ºi chiar pamperºi. La final, în urma voluntarilor
au rãmas zeci de saci plini, o zonã
de câmp curatã ºi speranþa cã locuitorii vor înþelege cã trebuie sã respecte regulile ºi sã arunce gunoiul
în locurile special amenajate.
19 - 25 septembrie 2018
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Importând iubirea de þarã

M

inistrul culturii,
George Ivaºcu, vine
cu o condiþionalãºoc, uºor persiflantã, dar de
bun simþ: „Dacã limba românã nu mai are astãzi cuvinte
potrivite pentru iubirea de þarã,
poate ar trebui sã le traducem
din englezã”. ªi argumenteazã aceasta prin spusele de nobleþe ale Prinþului Charles cu
ocazia deselor vizite în România, despre frumuseþile naturii,
despre obiceiuri ºi oameni.
Atâþia alþi strãini poposesc pe
la noi, unii, puþini, decid sã se
stabileascã aici, „îndrãgostiþi
iremediabil de peisajele, bucãtãria, tradiþiile sau felul nostru
de a fi” (primitor, bãnuiesc),
încât nu e deloc deplasat sã te
întrebi: „Ce-ar fi sã descoperim România cu ochii lor? Cear fi din nou s-o iubim, fie ºi
copiindu-i pe strãini?” La fel
mã întreb ºi eu ºi îmi rãspund:
ar fi OK. Dar nu dintr-odatã ºi
nu oricum, ba chiar cu îndoieli ºi opintiºuri decurgând din
realitãþi îmbinate sau paralele.
Tema invitã la meditaþie ºi
echilibru, frazele ditirambice
neavând cu nimic a face. Pe de
altã parte – aici e-aici, iubirea
de þarã e o constantã, nu un
capriciu. Dupã calcule poate
prea îngãduitoare, vreo cinci
milioane de conaþionali de-ai
noºtri au ales strãinãtatea. I-au
lãsat acasã pe bãtrâni, o societate în disoluþie, o lume în fierbere ºi au dat peste o altã lume
– pusã la punct, exigentã, rece
(vezi, complementar, Eugen
Simion în convorbirile cu Petru Dumitriu la Metz). În lo-

cul limbii materne s-a instalat
o limbã de împrumut, preponderent engleza, de largã utilitate. Evident, aceºtia gândesc
în limba de comunicare, încât,
geografic ºi cultural, þara care
i-a adoptat e cu totul alta decât patria lor ºi a pãrinþilor. Îl
înþeleg perfect pe ministrul
culturii în cele descrise cu
subtilitate – iubirea de þarã
prin import –, dar, practic, rezultatul e peste mânã, se înnoadã în cerul gurii. Dupã orice metodologie, totul începe
cu educaþia din familie, continuã cu ºcoala ºi se perfecþioneazã în societate. Astãzi,
întreg lanþul are verigile ruginite sau rupte. Despre orice fel
de iubire se poate vorbi: de
bani, de maºini, de voiajuri,
de aventuri ºi de fiþe. Mai puþin, foarte puþin, despre iubirea de þarã. Care nici mãcar nu
trebuie vorbitã ºi poruncitã, ci
pur ºi simplu simþitã. Generaþiei actuale îi sunã artificial,
propagandistic, ridicol. ªi are
dreptate. Iubirea de þarã (sintagmã din pãcare vetustã) nu
e crâmpei de viaþã, de marþi
pânã joi, când apare câte-un
strãin, ne laudã ºi pleacã. Este
totul sau nimic. „Nu întreba ce
poate face þara pentru tine,
întreabã ce poþi face tu pentru
ea”, îndemna J.F. Kennedy în
discursul de învestire din
1961. Fraze cu forþã de înrâurire bine-venite ºi pentru noi.
Numai cã raportul s-a inversat. Þarã de muls, mã ºi minunez cum de nu curge prin
vãgãunile ei laptele unei întregi tranziþii spre caºcaval.
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CULTURÃ
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” anunþã lansarea celei de-a IX-a
ediþii a proiectului
„Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai
mãricei”. Proiectul se
adreseazã preºcolarilor ºi elevilor, clasele
I-IV, din municipiul
Craiova. La înscrierile
care se desfãºoarã în
intervalul 17-28 septembrie 2018 sunt
invitate sã aplice
exclusiv cadrele
didactice.

S

tructuratã în 19 teme in
teractive, ediþia actualã
se suprapune anului
ºcolar, urmând sã debuteze la 1
octombrie 2018. Iniþiat din dorinþa de a lãrgi sfera preocupãrilor celor mici, de a sprijini
ºcoala ºi familia în procesul de
educaþie, proiectul „Cãrticica
pentru prichindei ºi copii mai
mãricei” este unul dintre cele
mai de succes programe cultural-educative derulate la nivel
local. Prin amploare, frecvenþã
ºi longevitate, proiectul desfãºurat de compartimentul „Împrumut carte pentru copii ºi tineret” se numãrã printre cele
mai populare iniþiative ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Activitãþile propuse pentru
anul ºcolar 2018-2019 acoperã
o paletã generoasã de nevoi ºi
preocupãri, publicul þintã fiind
compus atât din „prichindei” cu
vârsta de pânã la ºapte ani, cât ºi
din elevi din ciclul primar. Cu
fiecare ediþie desfãºuratã pânã în
prezent, oferta educaþionalã a
sporit în diversitate, biblioteca a
demonstrat cã poate integra un
numãr mare de activitãþi într-un
program coerent ºi util. Centrate pe anotimpuri, ori pe unitãþi
practice de învãþare, temele propuse abordeazã subiecte din domenii precum: istoria, astronomia, biologia, geografia, bunele
maniere, cultura ºi elementele de
folclor, dar ºi lumea animalelor.
Nu vor fi neglijate nici subiecte
precum universul basmelor, poezia ºi pictura. De asemenea, în
pragul anumitor sãrbãtori religioase sau populare, copiilor leau fost pregãtite activitãþi tematice despre Crãciun, Paºti, Dragobete ºi Mãrþiºor.
Anul 2018 este consacrat
marcãrii Centenarului Marii

Înscrieri la „Cãrticica
pentru prichindei ºi copii
mai mãricei“, ediþia a IX-a

Uniri de la 1918, motiv pentru
care toate activitãþile ºi atelierele de proiect programate sã se
desfãºoare în intervalul octombrie-decembrie 2018 sunt consacrate cunoaºterii evenimentelor ºi obiectelor cu valoare naþional-identitarã. Astfel, participanþii vor viziona documentare
cu privire la semnificaþia actului istoric înfãptuit la 1 Decembrie 1918 ºi vor participa la atelierele de picturã cu tema „România în straie de sãrbãtoare”.
De asemenea, bibliotecarii au
inclus în program ºi ateliere de
îndemânare ºi lucru manual în
cadrul cãrora vor fi confecþionate Steagul României, cocarde în culorile drapelului naþional, precum ºi diverse alte elemente cu pronunþatã simbolisticã istoricã. Procesul de unificare naþionalã sãvârºit în 1918
va fi ilustrat prin desfãºurarea
atelierului de puzzle, în cadrul
cãruia va fi realizatã harta istoricã a României.

Proiect dedicat
nevoilor de formare
ºi informare ale
celor mai mici
dintre cititori
Între obiectivele urmãrite în
cadrul proiectului, o axã principalã constã în identificarea de
soluþii practice pentru nevoi
stringente precum: dezvoltarea
interesului ºi menþinerea motivaþiei pentru lecturã, deprinderea obiºnuinþei de a frecventa
regulat biblioteca ºi, în general,
cointeresarea ºi informarea publicului tânãr cu privire la oportunitãþile de formare ºi informare pe care le pune la dispoziþie
biblioteca. Dezvoltarea imaginaþiei, creativitãþii ºi spiritul
voluntar reprezintã, de asemenea, un indicator esenþial al proiectului. La fel de important,
proiectul are ca scop ºi promovarea bibliotecii în calitate de

agent activ de formare, educare
ºi informare - partener solid în
relaþia cu instituþiile ºcolare din
judeþul Dolj. Colaborarea dintre bibliotecã, pe de o parte,
ºcoalã ºi grãdiniþã, pe de altã
parte, reprezintã, la fel ca în anii
trecuþi, garanþia sprijinului oferit educaþiei continue, prin intermediul învãþãrii prin vizionare, lecturã, picturã ºi lucru manual.
Bibliotecarii implicaþi în proiect sunt: Ancuþa Cãlinescu,
Mihaela Mircea, Carla Dinu,
Silvia Mic ºi Laura Trãistaru,
coordonaþi de Rodica Pãvãlan,
ºef Serviciu Relaþii cu Publicul.
„Construit exclusiv pe nevoile
de formare ºi informare ale celor mai mici dintre cititori, proiectul «Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei» înglobeazã activitãþi pe care le vom
demara peste doar douã sãptãmâni ºi se vor derula pânã la
încheierea anului ºcolar 20182019. Alãturi de temele ºi activitãþile deja tradiþionale, ediþia
de faþã propune, pentru intervalul lunilor octombrie-decembrie
2018, mai multe activitãþi dedicate cunoaºterii ºi înþelegerii
semnificaþiei momentului 1918.
E utilã, credem, ºi extrem de
necesarã includerea acelor activitãþi prin care copiii au posibilitatea de a se familiariza cu
istoria ºi momentele ei astrale.
Ne aºteptãm la câteva mii de
participanþi, viitori utilizatori ºi
propagatori ai serviciilor de bibliotecã”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Pentru informaþii suplimentare, înscrieri, programãri ºi sugestii de activitãþi, cadrele didactice, în mod exclusiv, sunt
invitate sã apeleze la unul dintre numerele de telefon:
0251.532.267 ºi 0351.441.809,
interior 104, de luni pânã vineri,
în intervalul orar 9.00 – 18.00.
www.indiscret.ro

Salarii mari
ºi scaune comode
la OJFIR Vâlcea
Pentru cei mai mulþi,
OJFIR Vâlcea este o
necunoscutã. În
traducere, înseamnã
Oficiul Judeþean
pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale.
Este coordonat de
Agenþia pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR), o
instituþie publicã
finanþatã în mare
parte din subvenþii
alocate de la bugetul
de stat ºi care se
aflã în subordinea
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale.
de Marielena Popa

P

e portal, AFIR-ul afiºeazã cu nonºalanºã
cã încã se ocupã de
programul SAPARD, înche-

iat odatã cu intrarea României
în UE, în anul 2007, ºi monitorizat pânã în 2013. De asemenea, prin acelaºi mijloc, populaþia mai este informatã cã
AFIR a preluat atribuþiile de
implementare tehnicã, platã ºi
monitorizare pentru Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2007-2013/2014-2020.
Cu alte cuvinte, ºi-a cam pierdut obiectul muncii. Dar nu ºi
salariile.

121.138 lei încasaþi
Director al AJFIR Vâlcea este
Mirela Alina Pãunoiu (foto). În
2012, doamna pleca de la Primãria Mihãeºti ºi, prin Partidul
Conservator, ajungea ºefã a
Agenþiei de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit Vâlcea.
Din 2014, a fost numitã director Gr.II la OFIR Vâlcea ºi
acolo a rãmas. Potrivit celei
mai recente declaraþii de
avere, datatã 04.05.2018
(foto), Alina Pãunoiu a
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încasat în anul fiscal precedent
121.138 lei, ceea ce înseamnã
10.095 lei lunar.
Alãturi de directoare, au motive de mulþumire financiarã ºi
ceilalþi angajaþi ai AJOFR Vâlcea. Astfel, Moraru Dumitru,
consilier gr.IA, a primit în anul
fiscal recent încheiat un salariu de 7.338 lei pe lunã. Nici
în anii anteriori angajaþii AJFIR Vâlcea nu au dus-o rãu.
Spre exemplu, în 2016, Popa
Luciana, consilier, a încasat
6.646 lei lunar, adicã 79.746 lei
anual.
Salarii mari ºi scaune comode, într-o instituþie în care legiuitorii au omis sã aducã la zi
obiectul muncii. Câte vor mai
fi la fel?

Mirela Alina Pãunoiu,
director al AJFIR Vâlcea
www.indiscret.ro
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Au început înscrierile
pentru ateliere organizate
de Teatrul Colibri

T

eatrul Colibri Craiova organizeazã, în perioada 1 octombrie – 25 noiembrie 2018, o nouã
serie de ateliere de creaþie. Pentru fiecare atelier în parte existã un numãr limitat de locuri. Înscrierile se fac în intervalul 18 – 24 septembrie 2018, doar
prin formular on-line, link-urile pentru fiecare atelier în parte fiind disponibile pe site-ul instituþiei.
Pentru completarea formularului on-line, persoanele interesate vor accesa link-ul dorit, vor scrie datele necesare ºi vor apãsa pe butonul de trimitere, astfel se va înregistra înscrierea.
Preþul / atelier (întreaga perioadã) este 150 lei. Perioada obligatorie de achitare a taxei pentru ateliere
este 19 - 27 septembrie 2018. Plata taxei se va efectua la sediul Teatrului Colibri, între orele 09:00 ºi
15:00 (de luni pânã vineri), prin ordin de platã sau
prin transfer bancar.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Bãtãlia contra produselor
contrafãcute

T

lie, fenomenul rãmâne unul
foarte îngrijorãtor.
Majoritatea comercianþilor
preferã sã achiziþioneze produse contrafãcute pentru a le revinde. Majoritatea consumatorilor preferã sã plãteascã mai
puþin pe diverse mãrfuri contrafãcute dacã ele sunt mai ieftine. Iatã elementele esenþiale
ale unui cerc vicios care alimenteazã contrabanda cu produse ilegale contrafãcute.
Salut decizia colegilor mei
parlamentari de a iniþia o Zi de
Luptã împotriva Traficului Ilicit de Mãrfuri, ca o formã de
conºtientizare publicã asupra
acestui fenomen periculos.
Bãtãlia trebuie dusã însã în
fiecare zi ºi peste tot în þarã.
Pentru cã în fiecare zi acest
trafic prejudiciazã societatea
româneascã.
O Strategie Naþionalã competitivã de Combatere a Traficului Ilicit de Mãrfuri este absolut necesarã pentru un pachet coerent de acþiuni care sã
limiteze drastic acest fenomen.
Trebuie regândite programele
speciale de dezvoltare economicã în zonele puternic afectate de traficul ilicit. Este de
asemenea foarte importantã
dezvoltarea unor programe
naþionale de educare a populaþiei în sensul prevenirii consumului de produse de contrabandã ºi contrafãcute, programe care sã fie promovate masiv inclusiv în unitãþile de învãþãmânt.
Doar un efort perseverent ºi
concertat poate da rezultate.Limitarea acestui fenomen
este obligatorie!

Publicitate

raficul ilicit de mãrfuri
se manifestã printr-o
incidenþã crescutã a
contrabandei ºi a comercializãrii produselor contrafãcute.
Afacerile corecte din întreaga Europã pierd anual cca 45
de miliarde de euro din vânzãri ºi cca 550.000 de locuri
de muncã din cauza invaziei
produselor contrafãcute. Producãtorii ºi comercianþii produselor contrafãcute nu plãtesc
impozite, contribuþii sociale ºi
TVA, astfel cã taxe anuale de
peste 8 miliarde de euro nu
sunt colectate.
Fenomenul este încã unul de
amploare ºi în þara noastrã.
România pierde anual cel puþin jumãtate de miliard de euro
din necolectarea unor taxe ºi
cca 30.000 de locuri de muncã din cauza comerþului cu
produse contrafãcute.
La acestea se adaugã riscurile mari la adresa securitãþii publice, a mediului ºi sãnãtãþii oamenilor, generate de acest trafic de produse de contrabandã.
Riscuri cu consecinþe nefaste pe
termen mediu ºi lung dacã ne
gândim fie ºi numai la substanþele ultratoxice din þigãrile sau
din þesãturile contrafãcute.
În faþa unei astfel de realitãþi
violente este nevoie de un front
comun autoritãþi-factori economici-societate civilã-consumatori responsabili. Am participat recent la evenimentul
ACTIV România, cea mai dinamicã asociaþie în lupta contra traficului ilicit de mãrfuri.
Au fost prezentate studii serioase care atestã cã în pofida
unor succese în aceastã bãtã-
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9
economicã ºi
POLITICÃ
îmbunãtãþirea
activitãþii mediului
de afaceri, prioritãþi
legislative ºi
guvernamentale
D

Deputatul
Daniela Oteºanu:
„O lege nouã
pentru
distribuþia
de asigurãri”
„Proiectul de lege
privind distribuþia
de asigurãri a fost
adoptat recent de
Camera Deputaþilor, cu 259 de
voturi „pentru”,
unul „împotrivã” ºi
douã abþineri”, a
anunþat deputatul
PSD de Vâlcea,
Daniela Oteºanu.

P

otrivit acesteia,
proiectul are ca
obiect de reglementare transpunerea integralã a Directivei (UE)
2016/97 a Parlamentului
European ºi a Consiliului
European din 20 ianuarie
2016 privind distribuþia de
asigurãri. Camera Deputaþilor este for decizional în
cazul acestui proiect.
www.indiscret.ro

„Scopul acestui proiect
este reglementarea activitãþii de distribuþie a produselor de asigurare ºi reasigurare, organizarea ºi funcþionarea distribuitorilor de
asigurãri ºi reasigurãri, supravegherea activitãþii de
distribuþie ºi a altor activitãþi conexe acesteia, înregistrarea intermediarilor,
inclusiv autorizarea sau
avizarea acestora la Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) Toate acestea, în vederea asigurãrii
unui nivel ridicat de protecþie ºi informare de care sã
beneficieze consumatorii în
ceea ce priveºte posibilitatea de a achiziþiona separat
diferitele componente ale
unui pachet oferit (vânzarea combinatã – cross-selling)”, spune deputatul
PSD.

atele statistice oficiale indicã în mod evident creºterea considerabilã a tuturor indicatorilor relevanþi ai calitãþii vieþii în România, respectiv
majorãrile consistente ale câºtigului salarial net, salariului minim net
ºi punctului de pensie.
În cel de-al doilea trimestru al
acestui an, România a avut din nou
o creºtere economicã importantã,
una dintre cele mai mari din Uniunea Europeanã, fapt confirmat de
Eurostat, Produsul Intern Brut
(PIB) fiind în creºtere cu 1,4% faþã
de primul trimestru. Rata ºomajului este acum de 3,5% faþã de 4,8%
în 2016, iar numãrul salariaþilor din
þarã a crescut de la 4.732.000 la
4.940.000. De asemenea, s-au realizat importante majorãri în ceea ce
priveºte cheltuielile anuale pentru
sãnãtate, învãþãmânt ºi culturã.
Unul dintre exemplele concrete
privind îmbunãtãþirea mediului de
afaceri ºi a activitãþii agenþilor economici este intrarea în vigoare a
Legii nr.163/2018 pentru modificarea ºi completarea Legii contabilitãþii nr. 82/1991, modificarea ºi
completarea Legii societãþilor nr.
31/1990, precum ºi modificarea
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei, adoptatã recent de Parlament. Actul
normativ va flexibiliza modalitatea
în care întreprinzãtorii îºi desfãºoarã munca în ceea ce priveºte repartizarea profitului.
Prin aceastã lege, agenþii economici vor putea sã încaseze trimestrial dividendele din profitul realizat de societãþile comerciale în care
sunt asociaþi sau acþionari. Pânã
acum, dividendele se încasau numai dupã întocmirea ºi aprobarea
situaþiilor financiare anuale, aºa
cum era stabilit anterior prin lege.
Conform Legii nr. 163/2018, acþionarii sau asociaþii unei companii vor putea opta pentru repartizarea trimestrialã a profitului, în
cursul exerciþiului financiar, în limita profitului net înregistrat tri-

mestrial. Regularizarea sumelor
repartizate trimestrial va avea loc
dupã aprobarea situaþiilor financiare anuale, cu obligaþia acþionarilor
de a restitui în maximum 60 de zile
eventualele sume distribuite în plus
în cursul exerciþiului financiar.
Apariþia Legii 163/2018 va avea
un dublu efect pozitiv, atât pentru
creºterea economicã generalã a þãrii, cât ºi pentru românii care investesc în afaceri. Pe de o parte,
întreprinzãtorii vor putea sã beneficieze mai uºor de investiþiile fãcute în scopul dezvoltãrii propriilor afaceri, iar profitul obþinut va
putea fi judicios folosit, ºi chiar
reinvestit. Pe de altã parte, în urma
modificãrilor legislative operate,
va avea de câºtigat automat ºi statul, prin încasarea impozitului pe
dividende în cursul anului fiscal.
În acest fel, se va reuºi creºterea
procentului veniturilor colectate la
bugetul naþional. Nu în ultimul
rând, economia naþionalã va avea
de câºtigat de pe urma aplicãrii
Legii 163/2018, prin posibilitatea
rulajului acestor sume trimestrial în
circuitul economic, dar ºi prin utilizarea în numãr însemnat al lichiditãþilor existente.
Aceastã lege este un alt exemplu
de implicare a guvernãrii PSD în
sprijinirea mediului economic ºi investiþional, ea adãugându-se numeroaselor mãsuri de susþinere luate

în ultimul an ºi jumãtate de Executiv ºi majoritatea parlamentarã.
Unul dintre acestea este Programul
Start-Up Nations, care vizeazã finanþarea a 10.000 de firme în acest
an, transmiterea online a planurilor
de afaceri urmând a avea loc în octombrie. Bugetul ediþiei a II-a a
acestui program este de 2 miliarde
lei (circa 425 milioane euro), care
va acoperi finanþarea a circa 10.000
de noi afaceri prin granturi de
200.000 lei pentru fiecare afacere.
De asemenea, în zilele urmãtoare va
fi lansat un demers oficial prin care
societãþile comerciale vor putea solicita ajutor nerambursabil pentru
investiþii majore, de peste 3 milioane de euro, în acest an fiind alocatã
suma de 145 milioane de euro. Firmele care realizeazã astfel de investiþii vor primi 50% din valoarea investiþiei lor ca ajutor de stat.
Evaluãrile economice internaþionale confirmã rezultatele pozitive ale guvernãrii PSD, prestigioasa Agenþie de rating Moody’s reconfirmând ratingul de þarã al României cu perspectivã stabilã. În urmãtorii doi ani, Moody’s prognozeazã o creºtere a PIB-ului real cu
4% în 2018, respectiv de 3,5% în
2019, fapt ce confirmã succesul
indiscutabil al Programului de guvernare al PSD.
Alina Tãnãsescu,
deputat PSD de Dolj
19 - 25 septembrie 2018
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Euro urcã spre 4,65 lei

E

voluþia raportului euro/
leu din perioada analizatã a fost una destul de
calmã, cu o uºoarã tentã descendentã la finalul ei, în timp
ce nivelul indicilor ROBOR a
continuat sã scadã.
Cursul euro a crescut de la
4,6325 la 4,6335 lei, medie stabilitã la sfârºitul intervalului,
când tranzacþiile s-au realizat
într-un culoar cuprins între
4,64 ºi 4,645 lei, cu închiderea la 4,647 lei.
Creºterea cu 15,6%, la peste
4,8 miliarde de euro, a deficitului de cont curent din primele ºapte luni ale acestui an,
comparativ cu aceeaºi perioadã din 2017, evoluþie cauzatã
de adâncirea deficitului comercial, reprezintã un risc pentru
leu, care va reveni treptat spre
pragul de 4,67 lei.
Reamintim cã majoritatea
analizelor privind valoarea
euro la sfârºitul anului indicã
depãºirea pragului de 4,7 lei,
care ar reprezenta un nou maxim istoric.
Media dolarului american a
scãzut de la 4,0011 la 3,9669
lei, minimul ultimelor aproape douã luni, pentru ca la sfârºitul intervalului cursul sã fie
stabilit la 3,9855 lei, când cotaþiile din piaþã fluctuau între
3,982 ºi 3,996 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,123 ºi 1,134 franci/euro,
media ei crescând de la 4,1001
ºi 4,1314 lei, la sfârºitul perioadei, pe fondul înmulþirii plasamentelor în active considerate
drept „sigure”, investitorii te-

mându-se de creºterea tensiunilor comerciale din economia
mondialã.
Dupã ce în ultimele trei sãptãmâni, BNR a injectat în piaþa monetarã, prin operaþiuni de
tip repo, circa 22,5 miliarde
lei, nivelul lichiditãþii s-a reglat, ceea ce s-a concretizat
într-o tendinþã de scãdere a
indicilor ROBOR.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,09%,
cel mai scãzut nivel începând
cu luna iunie, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a
3,36%, minim al ultimelor
douã luni. Indicele la nouã
luni s-a oprit la 3,44%, iar cel
la 12 luni la 3,50%.
Volatilitatea perechii euro/
dolar a fost ridicatã, în funcþie
de nivelul aversiunii faþã de
risc a investitorilor. De la
1,1571 dolari, la începutul
perioadei, euro s-a apreciat la
1,1721 dolari, pentru ca la finalul perioadei sã scadã la
1,1618 – 1,1661 dolari.
Aprecierea dolarului se datora statului de „monedã refugiu” de care beneficiazã, dupã
ce preºedintele Trump a anunþat o nouã serie de taxe vamale care vor fi impuse importurilor din China.
La sfârºitul perioadei, indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg se plasa
la 6.471,37 dolari.

Deputatul Ionuþ Stroe:
“Blocul S200 poate
gãzdui toate serviciile
administrative
de la nivelul oraºului”

Parlamentarul liberal
Ionuþ Stroe propune
ca administraþia localã
sã preia blocul S200,
care ar putea gãzdui
toate serviciile administrative de la nivelul
oraºului ºi chiar cel
judeþean. Acesta este
de pãrere cã, prin
aceastã mutare, cetãþenilor le va fi mult
mai uºor sã îºi rezolve
problemele pentru cã
ar gãsi toate serviciile
în acelaºi loc.

Analiza cuprinde
perioada 11 – 18 septembrie

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.
19 - 25 septembrie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

„Primãria din Craiova vrea,
iar, sã împrumute bani ºi pentru reabilitarea clãdirilor în care
îºi desfãºoarã activitatea. Eu
cred cã aceste douã clãdiri simbol pentru Craiova meritã o
soartã mai bunã. Un spaþiu administrativ modern, cu toate
spaþiile ºi dotãrile necesare, este
imposibil de organizat într-o

clãdire de patrimoniu. Cred cã
ar fi mult mai înþelept ca toate

serviciile administrative de la
nivelul oraºului (ºi poate chiar
ºi ale judeþului) sã fie aduse laolaltã într-o singurã clãdire.
Blocul S200, care în prezent
este o povarã financiarã pentru
Universitate, ar putea fi, în sfârºit, finalizat cu o investiþie inteligentã, iar doljenilor le va fi
mult mai uºor sã îºi rezolve problemele dacã toate serviciile ar
fi în acelaºi loc. În schimb, clãdirile actuale ale primãriei ar
putea sã fie renovate ºi introduse în circuitul cultural, transformate în muzee, ca-n orice oraº
european“, a scris, pe pagina sa
de Facebook, deputatul craiovean.
Reacþia liderului liberal vine
la scurt timp dupã ce primarul
Mihail Genoiu a anunþat cã Ministerul Finanþelor a aprobat
contractarea unui credit în valoare de 15 milioane de euro,
bani care vor fi folosiþi, printre
altele, pentru reabilitarea celor
douã sedii ale primãriei, care
sunt ºi monumente istorice.
www.indiscret.ro
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POLITICÃ

„Ne asumãm un program
regional de investiþii!”
Deºi mai greu decât
oricând, iatã cã liberalii s-au pus în miºcare.
Scuturând-ºi, parcã
nervoºi cã cineva ar
putea bãga de seamã
gestul, mâneca hainei
de pãcatul unei alianþe
numite USL, la nivelul
întregii Românii, PNLul a demarat o amplã
acþiune de identificare
a prioritãþilor de
dezvoltare în regiunile
istorice ale þãrii ºi de
asumare a prioritizãrii
finanþãrii acestora de
cãtre un viitor guvern
de stânga. Oltenia a
fost prima regiune
asupra cãreia s-au
oprit liberalii, într-o
reuniune eveniment
desfãºuratã la sfârºitul sãptãmânii trecute
în municipiul Râmnicu
Vâlcea.
de Cosmin Pretorian
„A fost una dintre cele mai
importante întâlniri din acest an
pentru cã, împreunã, organizaþiile judeþene ale partidului ºi
conducerea centralã, ne-am asumat un program regional de
dezvoltare fãrã precedent pentru Oltenia. Acest document
semnat de noi la Vâlcea este
foarte important pentru cã întãreºte preocuparea PNL pentru
viaþa locuitorilor Olteniei, Regiunea Sud-Vest a României fiind pe penultimul loc din UE la
gradul de sãrãcie. Din aceastã
perspectivã, PNL considerã
prioritare anumite investiþii, investiþii demarate de fapt de PNL
în trecut, care au fost prinse în
tot ceea ce înseamnã documente asumate de România în atragerea de fonduri europene. Din
pãcate, actuala guvernare fie
tergiverseazã aceste investiþii,
fie le ignorã complet, ºi în felul
acesta se ajunge sã se piardã
fonduri europene importante în
www.indiscret.ro

contextul socio-economic actual“, a subliniat preºedintele
PNL Dolj, ªtefan Stoica, într-o
conferinþã de presã susþinutã
duminicã la sediul filialei din
Craiova.

Infrastructura
rutierã ºi feroviarã
a Olteniei, prioritare
în viziunea liberalã
Printre altele, în documentul
ratificat de cãtre liberali, la loc
de frunte stã dezvoltarea infrastructurii rutiere, punct pe care
dreapta olteanã promite sã o
susþinã. „Considerãm cã reali-

zarea unei infrastructuri moderne de transport care sã ofere un
grad de conectivitate mai mare
acestei regiuni reprezintã ºansa
unei dezvoltãri durabile sãnãtoase ºi principalul vector al
creºterii atractivitãþii competiþionale a regiunii în vederea atragerii de investiþii. În momentul
de faþã, atât în ceea ce priveºte
componenþa proiectelor din
Masterplanul de Transport al
României, cât ºi prevederile
Strategiei de Dezvoltare teritorialã a României – România
Policentricã 2035, regiunea Oltenia reprezintã o regiune de
interes, cu o serie de proiecte de

infrastructurã de transport propuse pentru urmãtorii 14 ani.
Prin urmare, pentru dezvoltarea
întregii regiuni Oltenia, este
obligatorie respectarea termenelor ºi proiectelor asumate în cele
douã documente programatice.
Toate proiectele Olteniei din
Masterplanul de Transport al
României pânã în anul 2030 însumeazã investiþii de peste 10
miliarde de euro, iar finalizarea
lor reprezintã conectarea, din
toate punctele de vedere, a regiunii Oltenia cu restul þãrii ºi
al Europei“, se menþioneazã în
„Angajamentul Partidului Naþional Liberal pentru dezvoltarea
Regiunii Oltenia“.
Prezent atât la întâlnirea de la
Vâlcea, cât ºi la conferinþa de
presã de duminicã, senatorul
Mario Ovidiu Oprea, preºedintele PNL Craiova, a individualizat una dintre consecinþele
subfinanþãrii sectorului transporturi în regiunea Oltenia. „O
sã exemplific cu acel accident
feroviar care s-a petrecut în data
de 12 august, când un tren marfar încãrcat cu combustibil biodiesel a deraiat în zona Malu
Mare – Banu Mãrãcine. În urma
acestui accident, au rezultat pagube foarte mari. Alãturi de cauza umanã, din punctul nostru
de vedere, mai existã ºi alte cauze, pentru cã, evident, administratorii de infrastructurã
aveau obligaþia de a asigura
zona viaductului Cârcea. S-a
realizat o supraveghere totalmente superficialã a acelui tronson. De fapt, au mai avut loc ºi
alte accidente pe raza Regionalei Craiova, dar acestea nu au
fost analizate ºi nu s-au tras concluziile necesare prevenirii altor accidente feroviare. Prin închiderea circulaþiei, au existat ºi
consecinþe multiple...”, a menþionat liderul liberal.
La rândul sãu, deputatul Ionuþ Stroe a mers cu exemplificãrile mai departe, constatând
ceea ce toþi ºoferii doljeni sesizeazã când au un drum spre
Bucureºti: lipsa acelei autostrãzi promise de cãtre adminis-

traþia pesedistã: „De doi ani port
o corespondenþã continuã cu
onorabilul Minister al Transporturilor ºi deja cu al treilea ministru, dar, din pãcate, dupã cum
bine se vede, lucrurile stagneazã. Ceea ce este foarte grav ºi
pentru noi, dar mai ales pentru
regiunea noastrã, care aºteaptã
cu mare interes aceastã punte de
legãturã cu Bucureºtiul. ªi încep cu concluzia, din punctul
meu de vedere, cã PSD nu îºi
doreºte realizarea acestui drum
sau nu îºi doreºte realizarea
acestui drum pe perioada guvernãrii lor, folosind toate tehnicile instituþionale de a trage de
timp pentru a nu folosi banii,
proiectul fiind blocat în instanþã ºi toate cele patru tronsoane
de asemenea sunt blocate. Celor de la PSD le convine acest
lucru pentru cã banii destinaþi
acestei lucrãri sunt direcþionaþi
în altã parte. Singura investiþie
din România care beneficiazã
de zero fonduri alocate. S-au
schimbat caietele de sarcini,
evaluãrile s-au amânat la unele
tronsoane de trei ori, la altele de
cinci ori... În momentul de faþã,
dupã ce toate procedurile au fost
contestate de constructori, cele
patru tronsoane sunt blocate!“

Liberalii promit
urgentarea
investiþiei în Spitalul
Regional de Urgenþã
Dincolo de problema infrastructurii, în documentul asumat
liberalii identificã ºi alte sectoare prioritare pentru investiþii.
Educaþia ºi sãnãtatea au avut un
capitol separat în document, liberalii angajându-se sã susþinã
fãrã condiþii demararea construcþiei Spitalului Regional de
Urgenþã Craiova. „Spitalul Regional de Urgenþã de la Craiova este un vechi proiect liberal
demarat de ministrul Nicolaescu. Din pãcate, indiferenþa autoritãþilor centrale ºi locale îl
pun în prezent în pericol. S-a
tergiversat nepermis de mult cu
identificarea locaþiei ºi cu procedurile specifice unei astfel de
investiþii, motiv pentru care dintre toate proiectele, cel de la
Craiova este în stadiul cel mai
incipient. Atunci când vom
ajunge la guvernare, asigur toþi
oltenii cã, în domeniul sãnãtãþii, construcþia Spitalului Regional de Urgenþã de la Craiova va
fi o prioritate absolutã pentru
noi“, a concluzionat ªtefan
Stoica.
19 - 25 septembrie 2018
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ACTUALITATE
Conferinþa Internaþionalã
„Muzeul ºi Cercetarea ªtiinþificã”
Secþia de ’tiinþele
naturii a Muzeului
Olteniei Craiova
organizeazã, în perioada 20-22 septembrie, cea de-a XXV-a
ediþie a Conferinþei
Internaþionale „Muzeul
ºi Cercetarea ªtiinþificã”. Deschiderea
conferinþei va avea loc
joi – 20 septembrie,
ora 10.00, în sala de
ºedinþe a Consiliului
Judeþean Dolj.

C

u acest prilej, se va
marca ºi împlinirea a
95 de ani de la înfiinþarea Muzeului de Istorie Naturalã al Craiovei, inaugurat la
data de 2 decembrie 1923, la
iniþiativa Cercului ªtiinþific
Craiovean de la acea vreme,
condus de profesorul de ºtiinþe
naturale Marin Demetrescu.
Conferinþa se înscrie într-una
din funcþiile importante ale muzeului, aceea de cercetare ºtiinþificã a patrimoniului natural ºi
cultural universal ºi este organizatã anual pe parcursul ultimelor decenii, iar participanþii
sunt specialiºti din toate domeniile biologiei (cercetãtori renumiþi din cadrul multor institute

tarã aplicativã, care are ca scop
evidenþierea ºi promovarea patrimoniului natural ºi a obiectivelor culturale ºi istorice din
teritoriul Olteniei.
Concluziile comunicãrilor
ºtiinþifice prezentate vor fi dez-

de cercetãri biologice, cadre
universitare ºi muzeografi), din
þarã ºi strãinãtate.
Studiile ºtiinþifice prezentate
în cadrul Conferinþei sunt, în general, rezultatul unei îndelungi
cercetãri a micro- ºi macro-organismelor din diverse ecosisteme sau sunt rodul analizei
unor fenomene geologice ºi climatice petrecute în diverse bioregiuni.
Expunerea lucrãrilor va începe în Plenum, între orele 11:30
ºi 13:00 ºi va continua pe secþiuni (Geologie-Paleontologie, Biologie vegetalã, Biologie animalã, Ecologie ºi Protecþia mediului) la sediul Secþiei din Str. Popa
ªapcã, nr.8, începând cu ora
15:00 pânã la ora 19:30.
Toate lucrãrile care vor fi susþinute au primit girul unui colegiu ºtiinþific reprezentat de personalitãþi academice din þarã ºi
strãinãtate ºi vor fi tipãrite în
anuarul „Oltenia Studii ºi comunicãri. ªtiinþele Naturii”, ajuns la
cel de-al XXXIV-lea numãr.
Menþionãm cã, începând din
2008, revista este indexatã de
cãtre CNCSIS în categoria B ºi
este inclusã în diferite baze de
date internaþionale (ex. Thomson- Reuters, EBSCO º.a.).
În programul Conferinþei este
cuprinsã ºi o excursie documen-

bãtute la sediul Secþiei, în cadrul unor mese rotunde, sâmbãtã, înainte de încheierea manifestãrii.
Pentru o bunã desfãºurare a
acestui eveniment ºtiinþific internaional, informãm publicul

craiovean cã în zilele de 20 ºi
21 septembrie nu se pot efectua
vizite în cadrul expoziþiilor de
ªtiinþele Naturii ale muzeului,
urmând ca, din data de 22 septembrie, sã se reia cursul normal de vizitare.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de standuri de
prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte la diferite obiecte de uz casnic, de la legume ºi fructe la
materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o
suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu
(fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa
liniilor speciale de transport urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

Luni - Vineri 09.00 - 19.00

19 - 25 septembrie 2018

Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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resursele naturale ale României POLITICÃ
cu orice preþ. Orice exploatare trebuie
sã aibã loc ºi în favoarea României,
nu doar a companiilor care extrag”
R

omânia a câºtigat în
anul 2009, la Haga,
procesul cu Ucraina
în privinþa delimitãrii platoului continental al Mãrii Negre. Ulterior, companii private ºi de stat cum sunt grupul
Exxon, OMV Petrom, Romgaz, Lukoil, Black Sea Oil &
Gas au descoperit zãcãminte foarte mari de gaze. Agenþia Resurselor Minerale estimeazã peste 300 miliarde de
metri cubi cu o valoare între
30 ºi 100 miliarde euro.
Companiile concesionare,
opoziþia, o bunã parte din
mass-media, au creat o presiune de neimaginat asupra
deputaþilor sã fie adoptatã cât
mai repede Legea offshore în
condiþii nu foarte benefice
pentru statul nostru. Presiunea exercitatã asupra noastrã, în special a deputaþilor de
la Comisia pentru industrii ºi
servicii, s-a realizat sub zeci
de forme. S-a spus cã, dacã
nu aprobãm proiectul de lege
iniþial, investiþiile din Marea
Neagrã vor fi anulate, iar
PSD va priva România de
foarte mulþi bani. Dupã asta,
ne-au ameninþat cã vor ple-

ca companiile dacã nu aprobãm
Legea cum ne sugereazã unii
sau alþii pânã la sfârºitul sesiunii sau cã România va avea de
suferit pe plan internaional dacã
nu votãm proiectul iniþial. Nu
am cedat ºi, din câte vedem, nimeni nu a plecat. Alãturi de Liviu Dragnea, preºedintele PSD
ºi al Camerei Deputaþilor, Iulian Iancu, preºedintele Comi-

siei pentru industrii ºi servicii,
echipa deputaþilor de la PSD ºi
ALDE, am decis ca operatorii
sã plãteascã impozite progresive pe venituri suplimentare, ca
50% din toatã producþia sã fie
tranzacþionatã pe piaþa româneascã, 50% din muncitori sã
fie din þarã, iar sumele obþinute
sã fie redirecþionate spre parteneriate public-private menite sã

dezvolte România.
Preºedintele Klaus Iohannis a
respins legea. Oare ce nu-i convine domnului preºedinte?!
Acesta a spus cã „actul normativ nu corespunde stabilitãþii ºi
predictibilitãþii pe termen lung
a cadrului legal aplicabil acestui sector, apreciind cã prevederile legii ar trebui sã cuprindã
dispoziþii clare”. Probabil cã a
trimis legea la reexaminare pentru a include în ea noi dispoziþii
prin care sã aibã de câºtigat doar
companiile ce au concesionat
perimetrele offshore ale României din Marea Neagrã.
Noi, deputaþii majoritãþii, le
promitem românilor cã nu vom
ceda. Preºedintele Liviu Dragnea a anunþat deja cã Legea offshore nu va fi modificatã decât în sensul unor clarificãri pe
care le-a transmis cãtre guvern,
iar chestiunile importante legate de impozitul pe venituri suplimentare ºi celelalte prevederi
vor rãmâne neschimbate.
Cu toate acestea, ne aºteaptã
o sesiune grea ºi presantã la
Comisia pentru industrii ºi servicii din Camera Deputaþilor.
Legea minelor, Legea apelor
minerale, Legea energiei termi-

Muniþie ilegalã confiscatã
la Tetoiu-Vâlcea
„Poliþiºtii Biroului arme, explozivi ºi substanþe periculoase – IPJ Vâlcea, cu sprijinul celor
din cadrul IPJ Dolj, au efectuat douã controale la domiciliul ºi reºedinþa unui bãrbat, în
urma cãrora au confiscat 136 de elemente de
muniþie ºi muniþie, deþinute ilegal”, informeazã Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Vâlcea.
de Marielena Popa

C

onform IPJ Vâlcea, la data de 17 septembrie a.c., poliþiºtii au efectuat controale atât în municipiul Craiova, la
domiciliul unui deþinãtor de arme ºi muniþie, cât ºi la
locuinþa acestuia din comuna Tetoiu, judeþul Vâlcea.
„Au fost gãsite 11 cartuºe cu glonþ, 113 capse folosite pentru
confecþionarea artizanalã a cartuºelor de vânãtoare ºi 7 cartuºe
de vânãtoare, toate deþinute ilegal. Cele 136 de elemente de muniþie ºi muniþie au fost ridicate în vederea cercetãrilor, fiind înregistrat un dosar penal”, se aratã în comunicatul remis presei.
www.indiscret.ro

ce, Legea offshore ºi Codul
rutier sunt doar câteva din
cele mai importante proiecte
legislative care vor fi analizate ºi dezbãtute în aceastã
toamnã la comisie. Prin Legea minelor ºi cea a apelor
minerale, vom stabili cuantumul redevenþelor ce revin
statului ºi, respectiv, poporului român. Va fi din nou presiune. Cetãþenii trebuie sã
ºtie cã majoritatea PSDALDE va munci foarte mult
ºi va da dovadã de bunã credinþã, aºa cum am demonstrat deja în cazul Legii offshore, astfel încât România,
bugetul de stat, sã aibã cât
mai mult de câºtigat în urma
exploatãrii zãcãmintelor naturale. În primele cinci luni
din 2018, producþia industrialã a României a crescut cu
5,7%, comparativ cu acelaºi
interval din anul anterior.
Acesta este trendul pe care
ne-am propus sã-l dãm României, cel de creºtere industrialã, economicã ºi al bunãstãrii fiecãrui cetãþean.
Florinel Stancu,
deputat PSD de Dolj

La muscã

D

ªtirile Kanal
Kanal D…
D…
ªtirile
aruncat
aruncat la
la coº
coº

ogan bre, mai bine turceºte corect decât româneºte greºit. De
diacritice aþi auzit? Dacã ar fi
sã citim precum scrieþi, new
paºalâc ne-am numi. Nu ascund cã avem ºi noi „turcii”
noºtri. De-ar fi numai diacriticele… Selectãm din ªtirile
Kanal D din dimineaþa zilei de
18 septembrie, sub titlul „Dezvaluiri incendiare. Cine este
favorit pentru inlocuirea Vioricai Dancila, daca premierul
s-ar retrage pe caz de boala”.
Iata cine: „Liviu Dragnea si
consilierii lui vor sa il propuna prim ministru pe Victor Ne-

grescu (subl. n.), ministru delegat (…)”; „Victor Negulescu este foarte bine vazut, fapt
care ar pune in dificultate toti
adversarii lui Dragnea (…)”;
„De altfel, Negrescu este
omul care coordoneaza (…)”;
„Un alt avantaj pentru Negulescu este si faptul ca provine
(…)”. Aºadar, favorit pentru
postul de prim-ministru (sic!)
în caz cã…, ar fi ba Negrescu, ba Negulescu, la alegere.
ªtire D aruncat la coº s-o dãm
mâine la cocoº, s-o dãm mâine la gãinã, s-o dãm mâine la
cocoº!...
(Sergiu Cãnãldeanu)
19 - 25 septembrie 2018
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Agent Green a surprins un angajat al
Romsilva de la Ocolul
Silvic Baia de Aramã
în timp ce fura arbori
de fag din parcul
naþional Domogled –
Valea Cernei. Furtul sa produs în luna iulie,
nu a fost confirmat de
Poliþie, dar abia acum,
în urma escaladãrii
situaþiei, Garda Forestierã a confirmat furtul
ºi a trimis probele
cãtre organele de
cercetare penalã.

Romsilva, prinsã la furat arbori
în parcul naþional
Domogled – Valea Cernei
omoarã în prezent ideea de parc
naþional ºi totodatã speranþa de
a avea altele noi”, a încheiat
Pãun.

Euronatur ºi Agent
Green cer
Ministerului
Mediului:

P

arcurile naþionale din
România, ale cãror pãduri acoperã abia 1%
din suprafaþa þãrii, sunt degradate sistematic în mod deliberat. Cel puþin 382.000 m.c. de
lemn au fost exploataþi comercial din parcurile naþionale doar
în ultimul an, potrivit datelor
din SUMAL, baza de date naþionalã ºi oficialã pentru pãduri.Parcul naþional Domogled –
Valea Cernei a fost cel mai afectat de tãieri în ultimii 10 ani.Cel puþin 123.000 m.c. de lemn
au fost exploataþi doar în ultimul an. Nici mãcar 50% din
suprafaþa parcului Domogled
nu sunt oficial sub protecþie
strictã. Exploatãrile forestiere
sunt omniprezente în acest parc,
chiar ºi în pãdurile seculare din
mijlocul parcului. De aceastã
datã, însãºi Romsilva a fost
prinsã la tãiat ºi încã chiar ilegal.
Gabriel Pãun, preºedintele
Agent Green, se afla în parc în
acea zi: „Mã aflam cu o echipã
TV în parc în acea zi, într-o pãdure secularã de fag. Am gãsit
o echipã de tãietori ºi camionul
lor într-o zonã unde nu era aprobatã nicio exploatare, deci, am
ºtiut imediat cã se taie ilegal.
ªocul cel mai mare a urmat abia
când am aflat cã cel care fura
arborii era exact cel care trebuia sã îi pãzeascã, Romsilva, administratorul pãdurilor statului.
Se folosea de o firmã localã
pentru a tãia ºi a scoate lemnul
din parc. Nici mãcar nu s-a sfiit
sã recunoascã planul de a tãia
toatã pãdurea de lângã noi”.
Agent Green ºi EuroNatur au
lansat campania europeanã
„Save Paradise Forests” pentru
a atrage atenþia publicului internaþional cu privire la exploatãrile masive din parcurile naþionale din România.
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Niciun parc naþional
nu respectã
standardele
internaþionale
impuse de IUCN
În cazul furtului din Domogled, arborii de fag au fost încãrcaþi într-un camion închiriat
cu numãrul de înmatriculare
AB 08 JLA în dimineaþa zilei
de 3 iulie 2018. Investigatorii
au urmãrit camionul atât la sol,
cât ºi cu drone, pânã la un depozit ascuns în mijlocul pãdurii. Aici, lemnul a fost mutat în
alt camion deþinut chiar de firma care a tãiat arborii, care nu
au fost niciodatã înregistraþi în
baza de date naþionalã SUMAL
ºi nici nu au apãrut pe aplicaþia ºi portalul pentru urmãrirea
lemnului (www.inspectorulpadurii.ro). AB 08 JLA a figurat
în acea zi cu un singur transport fãcut seara târziu, însã cu
molid, nu cu fag, aºa cum a fost
filmat de dimineaþã. „Ne con-

fruntãm cu un caz clar care aratã cât de uºor se poate pãcãli
sistemul doar pentru cã actualul Guvern a blocat dezvoltarea Inspectorului Pãdurii. Astfel, depozitele sunt folosite
drept maºinã de spãlat pentru
lemnul ilegal, în vreme ce Guvernul tolereazã asta. Avem
chiar dovada cã inclusiv firma
de stat Romsilva furã”, acuzã
Pãun.
Investigatorii au sunat la 112
pentru a cere poliþiei sã intervinã. Cazul a fost preluat de
Poliþia Tismana care a primit
toate datele necesare, inclusiv
filmãrile. În adresa Poliþiei Tismana, care rãspunde denunþului Agent Green, ºeful poliþiei
a concluzionat cã transportul a
fost legal. Situaþia a escaladat
la Garda Forestierã Vâlcea, ai
cãrei comisari au identificat
tãierile ilegale, raportul fiind
înaintat organelor de cercetare
penalã. „Este alarmant cã oamenii care ar trebui sã pãzeascã, furã într-un parc naþional.

Cerem Guvernului României
sã opreascã exploatãrile comerciale din parcurile naþionale.
Aceste pãduri aparþin patrimoniului european ºi distrugerea
lor este ireversibilã”, a spus
Gabriel Schwaderer, CEO EuroNatur.
În prezent, niciunul din cele
13 parcuri naþionale nu respectã standardele internaþionale
impuse de IUCN (Uniunea Internaþionalã pentru Conservarea
Naturii). Potrivit IUCN, principiile esenþiale pe care se bazeazã administrarea unui parc naþional sunt non-intervenþia, acceptul proprietarilor pentru înfiinþare ºi asigurarea cã aceºtia
nu au nimic de pierdut din cauza restricþiilor. „Ei bine, în parcurile din România se taie ca
într-o pãdure oarecare pentru
producþia lemnului, legal sau
ilegal. Mulþi proprietari de pãduri nu ºi-au dat acceptul pentru înfiinþarea parcurilor ºi nici
nu au primit compensaþii. Pot sã
spun cã Ministerul Mediului

- Aplicarea scopului ºi obiectivului principal de non-intervenþie în conformitate cu legislaþia naþionalã, criteriile ºi recomandãrile Uniunii Internaþionale pentru Conservarea Naturii
(IUCN);
- Preluarea administrãrii unitare ºi eficiente a tuturor parcurilor naþionale de cãtre Stat în
cadrul ANANP (Agenþia Naþionalã pentru Arii Naturale Protejate) dupã modele de succes
precum în Suedia, Austria sau
Germania;
- Finanþarea suficientã pentru
administrarea parcurilor naþionale din bugetul de stat, conform OUG 57/2007, art. 30 (2);
- Ajustarea limitelor parcurilor naþionale pe criterii ºtiinþifice pentru cuprinderea pãdurilor
virgine/multiseculare alãturate
sau a ecosistemelor, integral (de
exemplu, Coºava Micã în Semenic sau Câmpuºel în Retezat);
- Informatizarea gestiunii ºi a
managementului ariilor protejate prin utilizarea aplicaþiei SINCRON;
- Restructurarea Consiliilor
ªtiinþifice pentru a fi formate
exclusiv din cercetãtori ºi cadre
universitare, independente ºi cu
integritate moralã;
- Identificarea surselor financiare pentru achiziþionarea de
cãtre statul român a terenurilor
private din parcurile naþionale,
acolo unde proprietarii doresc
în mod voluntar sã îºi vândã terenurile;
- Acordarea compensaþiilor
adecvate pentru toþi proprietarii privaþi de pãduri ºi pajiºti situate în parcuri naþionale;
- Preluarea în legislaþia naþionalã a categoriilor IUCN aºa
cum sunt ele formulate, precum
ºi alte recomandãri ale organizaþiilor internaþionale;
- Înfiinþarea de parcuri naþionale noi (de exemplu, parcul
naþional Munþii Fãgãraº, Munþii Þarcu, Munþii Ciucaº, Munþii Giumalãu).
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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3-1 la penalty-uri,
2-3 scor final
n rostirea româneascã,
atunci când îi dai una cuiva, de nu se vede, se înþelege cã îl pãlmuieºti de mama
focului. ”În România, la frica
pe care o au arbitrii, îþi dau un
penalty de nu te vezi”, declarã
un patron moldav. Cã arbitrul
te sancþioneazã sau te premiazã, are mai puþinã importanþã.
Dacã vrea sã fluiere, fluierã, iar
jucãtorii atât aºteaptã. Semnificativ e faptul cã se arbitreazã
cu fricã. De ce? De cine? Cum
e posibil? Cu doi ani în urmã,
la partida CFR Cluj – Astra,
Lucian Rusandu a dictat patru
penalty-uri. Sâmbãta trecutã, în
etapa a 8-a, ”optimã” din acest
punct de vedere, centralul Cãtãlin Popa a onorat ºi el masa
de trei ori la Dunãrea Cãlãraºi
– FC Botoºani. A venit rândul
lui Florin Chivulete sã indice
în patru momente punctul cu
var la ”meciul nebun” Gaz
Metan Mediaº - CSU Craiova
3-2 (M. Constantin 11 - pen.,
C. Fortes 26, I. Cristea 82/ Mitriþã 7 - pen., Koljic 75 - pen.).
Nu vã grãbiþi sã arãtaþi cu degetul cã trei din cele patru penalty-uri au fost dictate în favoarea Craiovei. Într-un alt
meci, cu o încãrcãturã ºi mai
mare în economia campionatului, e posibil ca oltenilor sã li
se ia înapoi ceea ce li s-a dat.
C-aºa e-n fotbal! În arbitrajul
românesc, Mondialul din vara
aceasta n-a lãsat nicio dârã de
luminã, din pãcate. ªi atunci o
cauþi la cei învãþaþi – jucãtori,
antrenori, arbitri cu ”operã”. La
analiºti! Iatã cum comenteazã

Î

SCM Râmnicu Vâlcea
bate tot ce-i stã în cale
SCM Râmnicu Vâlcea rãmâne lider în
campionat, cu un
punctaj maxim dupã
trei etape, în urma
partidei cu Minaur
Baia Mare, care a
avut loc pe 16 septembrie, în deplasare.

A

stfel, în etapa a 3-a a
Ligii Florilor, vâlcen
cele antrenate de
Florentin Pera au câºtigat meciul de la Baia Mare cu 2523(11-12). În tribunele Sãlii
Sporturilor “Lascãr Panã” s-au

aflat aproximativ 1.500 de spectatori. Aceºtia au vãzut un meci
spectaculos, jucat la intensitate
maximã ºi foarte echilibrat pânã
în ultimele minute. Meciul a fost
arbitrat de cuplul Marian State
(Buzãu) – Marius Ghiorghiºor
(Bucureºti), iar observator din
partea Federaþiei Române de
Handbal a fost delegat Cristian
Potora din Cluj-Napoca.
SCM: Dumanska, Blazek.
Ciucã - Lopez 7, Vieira 4, Fernandez 4, Glibko 3, Gavrilã 2,
Popa 2, Bãcãoanu 1, Florica 1,
Badea 1, Khouildi, Craiu, Vasileuskaya, Petrovic. Antrenori:
Florin Pera (principal), Mia
Rãdoi, Ildiko Barbu.

Singura echipã
care a obþinut
numai victorii
SCM Rm. Vâlcea este singura echipã din primul eºalon valoric care a obþinut
numai victorii în sezonul
competiþional 2018-2019:
trei în Liga Florilor (24-14
cu SCM Gloria Buzãu, 2723 cu SCM Craiova ºi 2523 cu Minaur Baia Mare) ºi
una în Supercupa României,
trofeu câºtigat dupã un succes istoric în faþa campioanei CSM Bucureºti, scor 3321, chiar în Polivalenta din
Capitalã.

Constantin Zotta, fost purtãtor
de fluier, o încurcatã fazã de
penalty: ”Se putea da, e cel mai
uºor acordat, dar existã circumstanþe. E foarte greu de urmãrit contactul”. Mostrã perfectã
de bla-bla! ªi da, ºi nu, ºi da ºi
nu. Cu astfel de ”analize” ale
unei partide, pe capul cãreia se
pun sume imense, onoare sau
dezonoare, nu mã mirã cã, în
România, de fricã, se dau câte
trei ºi patru penalty-uri; mã
mirã cã nu se dau câte ºapteopt. Aproape la fiecare loviturã de colþ, contacte, împingeri
ºi circumstanþe cu nemiluita reclamã, dupã Zotta, tot atâtea
lovituri de pedeapsã. Pãi nu e
minunat? Plutonul s-a strâns.
Între locul 1 (FCSB) ºi 10 (Dinamo) existã o diferenþã de numai cinci puncte. ªi mã întorc
la ”meciul nebun” de la Mediaº. Italianul Devis Mangia
surprinde în continuare printrun sistem defensiv ezitant ºi
care comite greºeli ce se rãsfrâng asupra întregii echipe. Cu
9 goluri încasate, CSU Craiova are o apãrare mai slabã decât Sepsi OSK (4), Astra (5),
CFR Cluj (7), Viitorul (8), Dunãrea Cãlãraºi (8). În schimb,
furnizeazã al doilea atac (15),
dupã FCSB (19). Linia de clasament a echipei este una mediocrã: 3 – 2 – 3, dacã avem în
vedere cã de la Craiova se aºteaptã ora exactã în fotbalul românesc. În cel de-al nouãlea
val, ”alb-albaºtrii”, aflaþi pe
locul 8, cu 11 puncte, îi aºteaptã acasã pe ”viitoriºtii” lui Hagi
(locul 6). Încercaþi pronostic 1?
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Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Str.
G-ral Praporgescu, nr.14, Judeþul Vâlcea,
anunþã publicul interesat cã, în perioada
17.09.2018 – 23.09.2018, între orele 08.0018.00, pe Str. Sãliºtea Noua - Goranu, circulaþia va fi restricþionatã în zonã pentru
asfaltare.
Vã mulþumim pentru înþelegere!
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Indiscreþii
de Vâlcea

În data de 15 septembrie
2018 a avut loc la Râmnicu
Vâlcea a ºasea ediþie a „Zilei
Naþionale a Curãþeniei”, organizatã de Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea,
care, împreunã cu asociaþia
„Zâmbete Colorate” (reprezentanþi locali ai Asociaþiei
”Viitorul în Zori”), s-a alãturat astfel misiunii proiectului
,,Let’s Do It, Romania!” de
mobilizare a cetãþenilor, autoritãþilor, societãþii civile,
companiilor private ºi a mass
mediei locale pentru curãþarea municipiului de deºeuri,
potrivit unui comunicat remis presei de Primãria Râmnicu Vâlcea.

CET Govora, furnizor de
apã caldã ºi cãldurã în Râmnicu Vâlcea, dar ºi în alte
localitãþi din judeþ, s-ar afla
într-o situaþie dramaticã, aºa
se zvoneºte. Cicã creditorii
vor sã-i cearã falimentul.
Aoleu!!! CET a intrat în insolvenþã în 2016 ºi, deocamdatã, situaþia economicã de
acolo este þinutã sub tãcere.

Ca fraþii!
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tromania.ro, la nivelul judeþului Vâlcea au participat 3.035
de voluntari care au strâns
3.970 de saci de deºeuri, cea
mai mare parte a acþiunii concentrându-se la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea.
Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea mulþumeºte pe aceastã cale tuturor partenerilor ºi voluntarilor care au participat la
campanie ºi care prin acþiunea lor
ºi-au propus sã facã din Râmnic
cel mai curat oraº al þãrii”, se aratã
în documentul citat.

Scãpat din frâu...
Adolescentul în vârstã de
14 ani care a vandalizat locul de joacã de lângã Colegiul de Informaticã ”Matei
Basarab” din Râmnicu Vâlcea este fiul unui poliþist.
Magnific!

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

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

Pensiunea Siva

Publicitate

Dupã fel de fel de speculaþii pe tema conflictului
dintre prefectul Florian Marin ºi primarul Râmnicului,
iese Mircia Gutãu ºi zice:
„Relaþia dintre Primãria

Râmnicu Vâlcea, Consiliul
Judeþean ºi Prefecturã este
foarte bunã, chiar dacã unii
nu vor asta. Ne avem ca fraþii”. A naibii lumea, rea mai
e! Umblau niºte zvonuri
care ºopteau cã primarul are
resentimente din perioada în
care s-a aflat în arestul Poliþiei Vâlcea, iar Marin, pe
atunci poliþist, nu s-ar fi
comportat conform aºteptãrilor.

cea, reprezentanþii Primãriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea
au intervenit pentru curãþarea
zonelor verzi de deºeuri în mai
multe locaþii din oraº. Astfel, sa fãcut curãþenie pe strada
ªtrandului, Dealul Capela, albia râului Olãneºti (zona Stadion-podul Carol I ºi podul Carol I-catedrala Ostroveni), zona
Troianu, Malul Alb, zona Morilor, zona de picnic Ostroveni
de pe strada Lacului ºi zona de
picnic Hidro.
Conform platformei letsdoi-

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

Publicitate

CET, aproape
de faliment?

„Alãturi de partenerii ABA
Olt, ROMSILVA, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Vâlcea (280 de
elevi ºi 38 de cadre didactice),
Agenþia pentru Mediu Vâlcea,
ROMPREST, ETA SA, Pieþe
Prest, Magic TIC-TAC, Club
Rotary, Club Cozia, Cercetaºii
României Mircea cel Bãtrân,
Cercetaºii României Radu de la
Afumaþi, Asociaþia Zâmbete
Colorate, Asociaþia Speranþã
pentru Râmnic, cu sprijinul
Jandarmeriei Române, al Direcþiei Poliþiei Locale Râmnicu Vâlcea ºi al Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã Vâl-

