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de senator
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preºedintele PNL Craiova
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Guvernul PSD-ALDE – Educaþia,
mai bine... BIP decât PIB

ubfinanþarea sistemului educaþional din
România nu este ºi nu
va fi o prioritate pentru guvernul PSD-ALDE. Pentru
acest partid, desprins parcã
din coasta adamicã comunistã, „înrobirea socialã” a românilor este un obiectiv, iar
el nu se poate realiza decât
dacã nivelul de educaþie ºi
cunoaºtere este unul extrem
de limitat. Dezinteresul faþã
de evoluþie este manifestat
sub toate formele, de la logistica precarã la indiferenþa faþã
de actul didactic ºi nevoile
elevilor, numãrul lor aflânduse conform statisticilor pe o
pantã descendentã. Acest guvern condus de o individã
care vorbeºte cu mâinile de
teamã sã nu deschidã gura nu
poate mai mult ºi nu-ºi doreºte un electorat inteligent.
Oglinda guvernului reflectatã în Dolj (unde avem alai de
lãudãroºi, dar zero „voluntari” cu mandate în a definitiva vreun proiect), 91 de unitãþi ºcolare din mediul rural
au început anul fãrã autorizaþie sanitarã de funcþionare.
Autoritãþile nu sunt îngrijorate. Se felicitã, fiindcã anul
trecut erau 140 cu probleme.
De mai bine de 15 ani, ºcolile acestea nu funcþioneazã în
legalitate pentru cã în clãdiri
nu existã apã curentã în sistem centralizat, instalaþii sanitare. Desigur, nu este nicio
noutate, dar nici vreun progres. Reþeaua ºcolarã doljeanã nu a suferit modificãri
importante în 2018-2019 faþã
de anul 2016-2019, ba chiar
unele structuri din mediul rural s-au desfiinþat din cauza
scãderii numãrului de copii
care sã frecventeze cursurile
primare. Ceea ce probabil nu
poate fi trist pentru doamna
Dãncilã, care descoperã gramatica limbii române în miezul vieþii ºi totuºi e prim-mi26 septembrie - 2 octombrie 2018

nistru. ªi nici pentru socialiºtii doljeni care, în loc sã ajute
elevii, viruseazã instituþiile
doar pentru a repeta obsesiv
mesajele unor demagogi cu
funcþii mai înalte decât ei. Sã
nu mai zicem cã în Dolj 738
de clãdiri ºcolare nu fac obiectul autorizãrii la incendiu,
iar 52 nu îndeplinesc criteriile de securitate la incendiu.
PSD transmite pãrinþilor cã nu
e panicã, nu e nimeni în pericol, cã sunt mici „chichiþe” nepuse la punct. O „chichiþã”
cum este ºi Colegiul Naþional
”Carol I”, adicã acea clãdiremonument devenitã obiectiv
turistic din care se desprind
cãrãmizi zburãtoare. Asta,
mulþumitã tot administraþiei
locale PSD care a învârtit hârtiile de reabilitare pânã a scãpat de ele, prin proceduri ºi
anulãri, prin mutãri ºi permutãri, care au ca rezultat final,
dupã doi ani, mai multe bucãþi
de clãdire pierdute în stradã.
Ce bine cã încã nu sunt victime... Altele decât cele private
de ºansa de a învãþa într-un
edificiu istoric de renume.
Potrivit Raportului pentru
Dezvoltare Globalã 2018, întocmit de Banca Mondialã
(BM), aproximativ 83% din
ºcolile din România cu performanþe scãzute se aflã în mediul rural. De asemenea, procentul elevilor cu performanþe ridicate din România este
cel mai scãzut din Uniunea
Europeanã, în concluziile raportului lansat în vara acestui
an fiind menþionat cã devine
imperativã nevoia de a investi
mai mult ºi mai inteligent în
educaþie. Dacã are cine.
Banca Mondialã a recomandat României identificarea situaþiilor de excluziune,
evaluarea realã a progresului,
mãsurarea rezultatelor învãþãrii ºi luarea unor decizii informate. PSD-ALDE, preocupate sã-l „îngroape” politic pe

Dragnea, îngroapã ºi sistemul de educaþie pe zi ce trece, mai ales cã date recene
aratã cã un sfert dintre copiii
din mediul rural abandoneazã ’coala înainte sã termine
clasa a VIII-a. Avem o ratã a
analfabetismului funcþional
de 42% ºi suntem “campioni” la nivel european în
acest sens. Pentru actuala putere (care se tot slãbeºte) este
vital sã împartã ajutoare sociale unor oameni care sã nu
ºtie cã pot ºi cã au dreptul la
mai mult. Sau sã creeze dependenþe în rândul românilor obligaþi sã trãiascã în fricã, pentru a nu desluºi alte
orizonturi optimiste cum ar
fi înlãturarea PSD de la conducere. Nivelurile de finanþare în educaþia din România
sunt printre cele mai scazute
din Europa, la 3,1% din PIB
în 2017, în timp ce recomandarea UNESCO este cuprinsã între 4% ’i 6% din PIB
pentru a realiza sisteme de
educaþie mai performante.
Nu este de mirare cã raportul Bãncii Mondiale aratã cã
absolvenþii de studii superioare sunt percepuþi de angajatorii români ca având competenþe excesiv de teoretice,
în timp ce elevii ºi absolvenþii învãþãmântului profesional ºi tehnic au competenþe
învechite. Ceea ce mi-a atras
atenþia în acest raport este o
frazã aflatã în debutul prezentãrii: „A merge la ºcoalã
nu este acelaºi lucru cu a
învãþa”. Cum, probabil, a fi
la putere nu înseamnã a conduce bine.
În speranþa cã majoritatea
celor aflaþi în structura de guvernare a putut duce pânã la
capãt acest text, fãrã dificultãþi de înþelegere, propunerea
mea este ca acest mare BIP
în Educaþie, sã fie citit invers
ºi sã aibã o valoare mulþumitoare de 6%.

La 10 ani de la
demararea proiectului, Urgenþa a
rãmas doar în
denumire. Aleºii
locali craioveni
voteazã la ºedinþa
din aceastã lunã
documentaþia de
urbanism pentru
trecerea în intravilan a terenului
necesar pentru
ridicarea unitãþii
medicale, la mai
bine de o jumãtate
de an de la emiterea certificatului
de urbanism.
de Nicuºor Fota

Conductele OMW ºi
„Brazda lui Novac”,
primii „pacienþi”
ai spitalului
Pentru accesul în incintã, cerinþa urbaniºtilor primãriei a
fost de realizare a minimum
douã cãi, una din centura de
nord a Craiovei, cealaltã din
drumul judeþean care se învecineazã cu terenul ajuns în administrarea Ministerului Sãnãtãþii,
precum ºi posibilitatea transportului pacienþilor pe calea aerului, prin realizarea unui heliport.
„Se vor asigura minimum douã
accese auto ºi pietonale separate pentru obiectivul de investiþii propus, ce vor face legãtura
cu reþeaua de circulaþie majorã,
respectiv la sud ªoseaua de centurã a municipiului Craiova

P

roiectul aflat pe masa
consilierilor locali
craioveni prevede trecerea în intravilan a douã parcele din extravilanul Craiovei, în suprafaþã totalã de peste 20 de hectare, amplasate
lângã centura de nord a oraºului, pas necesar pentru
avansarea proiectului de spital regional de urgenþã. Unitatea medicalã, una din cele
trei de acest gen propuse a se
realiza la nivel naþional, va fi
ridicatã pe un teren aflat pânã
recent în ograda Ministerului
Apãrãrii Naþionale, de unde
a fost transferat de Guvern în
administrarea Ministerului
Sãnãtãþii.
Potrivit documentaþiei
care aºteaptã votul consilierilor municipali craioveni,
suprafaþa care fãcut obiectul
PUZ-ului va deveni teren intravilan al Craiovei, fiind desemnatã ca „zonã cu funcþiuni complexe ºi servicii –
subzone instituþii de sãnãtate; zona spaþii verzi amenajate; zona de comunicaþie rutierã ºi amenajãri aferente”,
beneficiind de un procent de
ocupare a terenului (POT)
maxim propus de 30%, ºi de
un regim maxim de înãlþime
2S+P+5. Potrivit raportului
întocmit de Direcþia de urbanism a Primãriei Craiova,
unitatea medicalã de pe Centurã va beneficia de locuri de
parcare exclusiv în subsolurile construcþiilor prin cele
douã niveluri subterane, precum ºi de o zonã verde amenajatã conform standardelor
legale în vigoare: „Spaþiile
neconstruite ºi neocupate de
accese ºi trotuare de gardã
vor fi înnierbate ºi plantate
cu un arbore la fiecare 100
m2”.

(Ocolitoarea Nord) ºi DJ
643F Craiova-Gherceºti la
Est. Accesul carosabil rezervat salvãrii/intervenþiilor de
urgenþã nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru
personal ºi pacienþi. Se va
asigura infrastructura necesarã intervenþiei de salvare aerianã (heliport)”. PUZ-ul contractat de primãrie prevede
trei cãi de acces, douã din
centurã, cu reamenajarea
unuia din sensurile giratorii
din vecinãtate, plus una din
drumul judeþean, rezervatã
ambulanþelor. Trebuie precizat cã, pe lângã constrângerile pur urbanistice, PUZ-ul
identificã ºi probleme de altã
www.indiscret.ro

Consiliul Local Craiova 3
aprobã PUZ-ul pentru
Spitalul Regional de Urgenþã

ADMINISTRAÞIE

naturã. În primul rând, proiectanþii ºi constructorii care vor
lucra la viitorul spital regional
au de evitat câteva conducte ale
OMW Petrom ºi Romgaz, cãrora trebuie sã le rezerve o suprafaþã de protecþie. De acelaºi

regim beneficiazã ºi un sit arheologic. Este vorba despre situl „Brazda lui Novac”, a cãrui
zonã de protecþie se suprapune
cu parcelele Ministerului Sãnãtãþii, suprafaþa respectivã urmând a fi exclusã de la lucrãri-

le de construcþie, potrivit avizului condiþionat emis de Ministerul Culturii.
De menþionat cã este vorba
de a treia variantã de amplasament pentru edificarea unui
spital regional de urgenþã la
Craiova, care sã deserveascã
întreaga regiune Oltenia. Anterior, oficialii Ministerului Sã-

nãtãþii ochiserã un teren, tot al
MApN, situat de cealaltã parte
a centurii de nord, variantã
abandonatã în cele din urmã,
unul dintre motivele invocate
fiind suprafaþa insuficientã. La
debutul proiectului, localizat
pe finalul guvernãrii Tãriceanu, mai-marii Consiliului Judeþean Dolj au marºat pe un am-

plasament pe raza comunei
Pieleºti, unde administraþia
judeþeanã primise, prin donaþie, o suprafaþã de ºapte
hectare. Pentru realizarea
spitalului regional a fost luatã în calcul ºi fosta unitate
militarã de la Aeroport, intratã de asemenea în patrimoniul CJ Dolj.

Administraþia Naþionalã Apele Române - Administraþia Bazinalã de Apã Olt, str. Remus Bellu, nr. 6,
loc. Rm. Vâlcea, judeþul Vâlcea, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul: „Consolidãri maluri pârâul Stãncãlau (fost Iazul Morþilor) în localitatea Bãbeni, judeþul Vâlcea”.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Vâlcea din localitatea Rm. Vâlcea,
str. Remus Bellu, nr.6, în zilele de luni – vineri,
orele 900 – 1400.
Observaþiile publicului interesat se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Vâlcea.
www.indiscret.ro

Publicitate

Anunþ public nr.1 privind depunerea
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ersoanele care au împlinit 65 de ani ºi care locuiesc în comuna Pãuºeºti –Mãglaºi, din judeþul Vâlcea, vor beneficia de un Centru
de zi, dar ºi de îngrijire la domiciliu. Investiþia se va face din
fonduri europene, contribuþia
primãriei la realizarea proiectului, în cuantum de 52.782,12
lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilã a acestui proiect.

Primãria Pãuºeºti-Mãglaºi Cãlimãneºti: A fost
va construi
inauguratã Grãdiniþa
un centru medical cu program normal
pentru persoanele
de peste 65 de ani
„Centrul medical pentru
vârstnici va funcþiona într-o
clãdire pe care deja o avem.
Proiectul prevede dotãri cu
aparaturã medicalã de pânã la
700.000 de euro, pentru anumite investigaþii, ºi include ºi
o ambulanþã”, a declarat primarul Alexandru Dediu (foto). În

Pãuºeºti-Mãglaºi, 60% din totalul de 4.100 de locuitori sunt
vârstnici. În cadrul acestui
proiect, comuna Pãuºeºti- Mãglaºi va asigura toate cheltuielile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente implementãrii proiectului. Consiliul
Local Pãuºeºti-Mãglaºi a aprobat resursele financiare necesare implementãrii activitãþilor
din proiect pânã la rambursarea ºi decontarea ulterioarã a
acestora din instrumente structurale, toate eventualele depãºiri ale bugetului contractat,
precum ºi sustenabilitatea proiectului pe o perioadã de minimum 5 ani de la finalizarea
acestuia. Primãria PãuºeºtiMãglaºi va menþine proprietatea facilitãþilor construite sau
reabilitate, a bunurilor achiziþionate ºi natura activitãþii pentru care s-a acordat finanþare ºi
nu le va ipoteca, cu excepþia situaþiilor prevãzute în contractul
de finanþare, pe o perioadã de
cel puþin cinci ani de la efectuarea plãþii finale în cadrul
contractului de finanþare.

„Odatã cu începerea noului an
ºcolar, la Cãlimãneºti a fost inauguratã Grãdiniþa cu program
normal. Investiþia a fost realizatã cu fonduri de la Guvernul
României, prin Ministerul Edu-

caþiei, ºi cu fonduri locale. Contribuþia oraºului Cãlimãneºti la
construirea grãdiniþei a fost de
aproximativ 5 miliarde de lei”,
anunþã Primãria Cãlimãneºti
într-un comunicat de presã.

Bãile Olãneºti:
Campanie de ajutorare
a elevilor sãraci
Primãria Bãile Olãneºti, din judeþul
Vâlcea, ºi Fundaþia
„Împreunã la Drum”
au dãruit ghiozdane,
rechizite, haine ºi
încãlþãminte unor
copii ce provin din
familii nevoiaºe.

de o mânã de ajutor”, a transmis
pe pagina sa de socializare consilierul ªtefan Rãcãreanu. Iniþiativa Primãriei oraºului Bãile Olãneºti ºi a Fundaþiei „Împreunã la
Drum” s-a bucurat de sprijinul a
mai mulþi sponsori.

de Marielena Popa

C

Publicitate

ampania „Îmbracã un
elev” s-a desfãºurat în
douã etape ºi s-a direcþionat, în speþã, cãtre copiii care
fac parte din familii ce primesc
ajutoare sociale.
„Þin sã vã mulþumesc din suflet celor care aþi donat câte ceva
pentru cei care chiar au nevoie
26 septembrie - 2 octombrie 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.

Salonul Naþional de Restaurare,
un succes pentru Dolj
G

raþie eforturilor investiþionale pe
care Consiliul Judeþean Dolj le-a întreprins
în ultimii ani, Secþia de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei Craiova a gãzduit recent cea de-a XIV-a
ediþie a Salonului Naþional
de Restaurare, eveniment
de excepþie care a atras la
Craiova numeroºi specialiºti ºi personalitãþi din domeniu. Salonul Naþional de
Restaurare este încã o dovadã care demonstreazã cã
administraþia judeþeanã
este implicatã în pãstrarea
ºi promovarea culturii
acestei regiuni.
„Muzeul Olteniei Craiova, una dintre cele mai
vechi instituþii de culturã
din Cetatea Bãniei, fondat
în anul 1915, a ajuns la o
vârstã a împlinirilor ºi a
maturitãþii. Acest eveniment a reprezentat o bunã
ocazie de a pune în luminã
investiþiile Consiliului Juwww.indiscret.ro

deþean Dolj, realizate în ultimii ani pentru Laboratorul de Restaurare ºi Conservare din cadrul Muzeului,
investiþii concretizate în
dotarea acestuia dupã cele
mai moderne standarde europene în materie.
Datoritã eforturilor spe-

cialiºtilor instituþiei, publicul craiovean, dar nu numai, a avut ocazia sã admire o expoziþie impresionantã, care grupeazã peste 100 de
obiecte de patrimoniu, provenind
de la 27 de instituþii muzeale, religioase sau colecþii particulare din
þarã. Faptul cã, de-a lungul anilor,
Muzeul Olteniei gireazã aceastã

manifestare este o onoare ºi reprezintã un semn al recunoaºterii valorii patrimoniale ºi ºtiinþifice a instituþiei aflate în subordinea CJ
Dolj“, a declarat vicepreºedintele
CJ Dolj, Oana Bicã.
La deschiderea celei de-a XIVa ediþii a Salonului Naþional de

Restaurare, alãturi de vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Oana Bicã, au mai participat managerul Muzeului Olteniei
Craiova, Florin Ridiche, preºedintele Asociaþiei Conservatorilor ºi Restauratorilor din România, Mirel Bucur, ºi prof. univ. dr.
Ioan Opriº.
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

C

Apologeþii
sfârºitului de lume

el de-Al Treilea Rãzboi Mondial, care bate
la uºã, se va duce între Statele Unite ale Americii
ºi Rusia. Ce fericire pe noi!
România, necalificatã la Mondial. Ca la fotbal. Avea dreptate Jean Moscopol, bravo lui:
„Tot ce-i românesc nu piere ºi
nici nu va pieri”. Dacã ºi Baba
Vanga ar zice la fel, am fi de
douã ori fericiþi. Iar dacã ºi
Nostradamus i-ar uita în centuriile sale, pe români i-ar aºtepta Raiul pe pãmânt. Nu e o
noutate cã Al Treilea Mondial,
de care ne hârjonim în ºtiri ca
de încãierarea cu ciomege de
la Ruginoasa, bate la uºa Balcanilor. Cum nu-i deschide nimeni, zeul Marte s-a gândit sã
ocoleascã Balcanii ºi astfel se
face cã tot greul arsenalului
nuclear cade pe umerii americanilor ºi ai ruºilor. Apologeþii sfârºitului de lume – de la
propagarea cu obstinaþie a profeþiilor Babei Vanga ºi ale lui
Nostradamus la predictibilitatea celui de-Al Treilea Rãzboi
Mondial – ori sunt naivi, ceea
ce e un eufemism, ori fac pe
naivii, ceea ce se prea poate.
Scopul, strãveziu, e unul ºi
acelaºi: de a imprima gloatei
teama de viitor, frica (sau…
fricile!). De la bombele nucleare aruncate la Hiroshima ºi
Nagasaki au trecut peste 70 de
ani, dar japonezii nu scapã prilejul, ori de câte ori comemoreazã evenimentele, sã cearã
imperativ ca asemenea grozãvii sã nu se mai repete. Restul
planetei, surd? Accidentul nuclear de la Cernobâl, din 1986,

continuã sã provoace cancer pe
scarã întinsã în Estul Europei.
Dar Hiroshima, Nagasaki ºi
Cernobâl (oltenii aduc în discuþie, pe baze reale, ºi ameninþarea Kozloduiului) sunt simple
glumiþe pe lângã ce ar putea
însemna cel de-Al Treilea Rãzboi Mondial. ªi ce ar putea însemna dacã nu dispariþia speþei
umane?! Apologeþii dezastrului
fac pe inocenþii ºi atunci când,
invocând Statele Unite ale
Americii, „uitã” de Alianþa
Nord-Atlanticã, din care ºi România face parte. Dupã cum, invocând Rusia, „uitã” de statutul ei militar în zona asiaticã,
pânã la Pacific. Nebun sã fii de
legat ºi tot ar trebui sã te cenzurezi în materie de rãzboi declanºat la proporþiile lui 2018
ºi ale imediat urmãtorilor ani,
în pofida oricãror manevre disproporþionate în stare sã augmenteze apetitul belicos. Recentele teste de zbor ale bombardierelor nucleare B61-12,
spune Trump, sunt menite sã
combatã orice ameninþare din
partea „puterilor revizioniste”.
Ultimul test „de calificare” din
Nevada face parte dintr-o serie
ce se va finaliza pe parcursul urmãtorilor trei ani. Coborând ºtacheta pânã la Baba Vanga ºi
Nostradamus, e bine de ºtiut cã
nici bulgarii ºi nici francezii nui lustruiesc zilnic. Au treburi
mult mai importante decât incitarea programaticã la urã, la
violenþã ºi la pierdere de timp.
Iar dacã e prea puþin, haideþi sã
punem de-un Mondial, dar nu
cu Drãgan ºi Vanica, ci cu
Trump ºi Putin!
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nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com

Cod ISSN: 1842-2896
Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL
Redactor-ºef:
COSMIN PRETORIAN
Redactori-ºefi adjuncþi:
MARIELENA POPA
DAN OLTEANU
Secretar de Redacþie:
VIOREL PÎRLIGRAS
Editor coordonator:
VIRGIL DUMITRESCU
Director Marketing Publicitate:
ADELA PRETORIAN
ªef departament Difuzare:
Delia Ghiluþã
26 septembrie - 2 octombrie 2018

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313
Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

6

PUBLICITATE

T

ransparenþa decizionalã a autoritãþilor de
mediu emitente este
un proces dinamic ºi, pe mãsurã ce legea este din ce mai
aplicatã de cãtre funcþionari,
se rezolvã interesele cetãþenilor, se asigurã protecþia sãnãtãþii acestora ºi dreptul lor
la un mediu curat de viaþã.
SC Eco Sud SA, operatorul Depozitului Ecologic de
Deºeuri Urbane ºi Industriale Asimilabile Mofleni, singurul depozit ecologic realizat în conformitate cu cerinþele Uniunii Europene aflat în
judeþul Dolj, a început de
sãptãmâna trecutã exploatarea celulei C6 în care se depoziteazã deºeurile colectate din Craiova ºi din localitãþile limitrofe. În data de
11.09. 2018, Eco Sud SA a
primit revizuirea Autorizaþiei
Integrate de Mediu din partea Agenþiei pentru Protecþia
Mediului (APM) Dolj pentru
începerea operãrii celulei 6,
Garda de Mediu confirmând
îndeplinirea tuturor obiectivelor ºi funcþionarea la standarde calitative înalte a depozitului ecologic.
Eco Sud a înaintat documentaþia necesarã obþinerii
acestei autorizaþii cãtre
Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj încã din noiembrie 2017, depozitarea
deºeurilor într-o nouã celulã, respectiv 6, fiind necesarã pe fondul atingerii capacitãþii de depozitare a actualei celule 5. Eco Sud a angrenat investiþii mari din fonduri
proprii în scopul îndeplinirii
serviciului de depozitare a
deºeurilor, pãstrãrii standardelor de calitatate a serviciului prestat, cât ºi din grija permanentã de a nu întrerupe
serviciul de depozitare, esenþial pentru pãstrarea sãnãtãþii populaþiei din Dolj.
Întreruperea acestui serviciu ar fi avut consecinþe dezastruoase asupra populaþiei

Craiovei ºi a celei din împrejurimi, prin alterarea factorilor de
mediu ca urmare a emanaþiilor
nocive din gunoaiele ce ar fi
putut rãmâne în localitãþile judeþului ºi pe strãzi.
Costul de realizare al compartimentului 6 de depozitare este
de peste 1 milion de euro, fonduri private investite de compania Eco Sud, iar cheltuirea acestor resurse financiare a fost facutã cu scopul continuãrii serviciului ºi menþinerii standardelor de sãnãtate a populaþiei deservite.
Aplicarea realã a principiului
transparenþei decizionale de cãtre autoritatea emitentã a autorizaþiei, cât ºi grija realã faþã de
managementul deºeurilor din
judeþ ºi în final faþã de cetãþean,
au dus la o mai mare încredere
în legi ºi reglementãri cu urmãri
pozitive asupra gestiunii deºeurilor din judeþul Dolj, rezultatul
final fiind starea de confort ºi
sãnãtate a populaþiei.
Zona destinatã stocãrii deºeurilor de la Depozitul Ecologic
Mofleni se întinde pe o suprafaþã de aproximativ 39 de hectare, care va fi compartimentatã în 30 de celule de circa 1,3
hectare fiecare. La momentul
actual sunt construite 6 celule,
depozitarea fãcându-se de sãptãmâna trecutã în celula 6. Aici,
deºeurile depozitate sunt nivelate ºi compactate zilnic, iar
periodic acoperite cu material
inert rezultat din activitãþi de
demolãri ºi de construcþie sau
pãmânt. Aceste proceduri împiedicã împrãºtierea deºeurilor
ºi reduc mirosul.
„Celula 6 are o capacitate de
200.000 m3 ºi a fost construitã
conform Normativului tehnic
de depozitare a deºeurilor aprobat prin Ordinul 757/2004. Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei ºi taluzurilor celulei permite exploatarea acesteia fãrã riscuri în ceea
ce priveºte posibilitatea contaminãrii solului sau a apelor subterane. Acest sistem de imper-

meabilizare este conform cu
prevederile legislaþiei în vigoare, iar în realizarea celulei s-a
þinut cont de caracteristicile naturale ale amplasamentului ºi de
natura deºeurilor ce urmeazã sã
fie depozitate. Baza ºi taluzurile interioare ale celulei au fost
impermeabilizate cu un sistem
de etanºare stratificat, format
din: barierã geologicã, compactatã, geocompozit bentonitic,
membranã sinteticã (geomembranã) din polietilenã de înaltã
densitate ºi geotextil neþesut”,
declarã Dan Stãnoaia, director
comercial Eco Sud SA.
„Mai mult, pentru a nu exista
scurgeri de levigat sistemul de
colectare ºi transport al acestuia cãtre staþia de epurare a fost
construit cu respectarea prevederilor Normativului tehnic de
depozitare, cuprinzând urmãtoarele elementele: strat drenant
din sort având granulometria,
grosimea, permeabilitatea hidraulicã ºi conþinutul de carbonat
de calciu specific susþinerii unui
astfel de sistem, drenuri absorbante perforate pe 2/3 din circumferinþã si drenuri colectoare din polietilenã de înaltã densitate amplasate pe fundul celulei, având pante continue pânã
la drenul colector. Drenul colector are un diametru mai mare
decât drenurile absorbante, astfel încât sã poatã prelua debitul
de levigat rezultat”, mai precizeazã Dan Stãnoaia, director
comercial Eco Sud SA.
Deºeurile colectate din judeþul Dolj vor fi descãrcate direct
în celula 6 prin intermediul rampelor amplasate în interiorul
acesteia. O astfel de mãsurã permite diminuarea cantitãþii de
levigat generat, eliminã împrãºtierea deºeurilor uºore în exteriorul celulei ºi reduce disconfortul olfactiv.
Pentru celulele 1-5, a cãror
operare a fost sistatã, societatea
a început demersurile în vederea obþinerii actelor de reglementare necesare operaþiunilor
de închidere.
www.indiscret.ro

Eco Sud primeºte Autorizaþia
Integratã de Mediu pentru
Depozitul Ecologic Mofleni
ºi începe operarea celulei 6
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Fluxul mediu de deºeuri depozitate la Depozitul Ecologic
Mofleni se ridicã la 300 de tone
zilnic, în condiþiile în care depozitul deserveºte întreg municipiul Craiova, precum ºi toate
localitãþile din judeþul Dolj. Fiind proiectat pentru a asigura
depozitarea a circa 6.000.000
m³ deþeuri, depozitul va funcþiona timp de aproximativ 39 de
ani.
„Depozitul Ecologic de Deºeuri Urbane ºi Industriale Asimilabile Mofleni face parte din
Masterplanul de deºeuri al judeþului Dolj. În cadrul acestui
amplasament sunt depozitate
fracþia rezidualã a deºeurilor
menajere din judeþ, deºeurile
care nu pot fi reciclate, nici
compostate, Depozitul Ecologic

www.indiscret.ro

Mofleni fiind singurul din judeþ
construit în conformitate cu cerinþele Uniunii Europene, iar
existenþa acestuia are un impact
general pozitiv asupra locuitorilor din judeþul Dolj prin asumarea de cãtre Eco Sud a utilizãrii celor mai performante tehnologii în scopul dezvoltãrii
durabile, a creºterii confortului
ºi a calitãþii vieþii cetãþenilor”,
declarã Dan Stãnoaia, director
comercial Eco Sud SA.
Percepþia publicã despre depozitul Mofleni este una pozitivã în rândul cetãþenilor, mirosurile sunt aproape inexistente,
iar dovada cea mai bunã a acestei afirmaþii este faptul cã o
mare parte din cetãþenii municipiului Craiova fac activitãþi de
jogging, aerobic ºi divertisment

în imediata vecinãtate a depozitului Mofleni, într-un aer curat ºi bun de respirat.
Salutãm decizia transparentã
a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, care a eliberat Autorizaþia de Mediu, dând astfel
un semnal pozitiv în palierul de
legãturã între mediu ºi cetãþean,
în activitatea zilnicã de identificare a nevoilor comunitãþii ºi
satisfacerea acestora în mod
continuu.

ECO SUD SA – 20 de
ani de experienþã
în gestiunea
deºeurilor
Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluþii integrate de mediu destinate depo-

zitãrii ºi eliminãrii deºeurilor
menajere solide urbane ºi a deºeurilor industriale. Eco Sud
deþine în prezent în portofoliu
cinci Centre de Management al
Deºeurilor (Depozitul Ecologic
Vidra-Bucureºti, Depozitul
Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deºeurilor Frãþeºti Giurgiu, Sistemul Integrat
de Management al Deºeurilor
Solide Bacãu) ºi gestioneazã
aproximativ 20% din cantitatea
de deºeuri produsã în România,
lucru care o plaseazã în postura
de lider naþional în acest domeniu. Extinderea activitãþii Eco
Sud SA în regiunea Moldova,
respectiv în judeþul Bacãu, înseamnã pentru companie o ma-
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jorare a cotei de piaþã de la
13% la 19%.
Obiectivul companiei este
acela de a crea parteneriate
stabile cu reþeaua de clienþi
ºi comunitãþile în cadrul cãrora îºi desfãºoarã activitatea,
pentru o gestiune eficientã a
serviciilor ºi pentru a promova o reducere progresivã a
cantitãþilor de deºeuri generate, de la colectare pânã la
depozitarea finalã. Prin acest
proces, Eco Sud SA recupereazã resurse valoroase ºi
necesare calitãþii vieþii.
Compania este licenþiatã
Clasa I prin Ordin emis de
Autoritatea Naþionalã de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitãþi Publice ºi este certificatã pentru Sistemul de Management
de Calitate, Mediu, Sãnãtate
ºi Securitate Ocupaþionalã de
cãtre organismul de certificare TUV Rheinland InterCert
Gmbh – Germania.
Bucureºti, 17 septembrie
2018
ECO SUD SA
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Surpatele. Acest drum este singura cale de acces cãtre Mãnãstirea Surpatele.
Principalele lucrãri de modernizare constau în lucrãri de re-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

facere ºi reabilitare a sistemului rutier pe întreaga lungime de
2,686 km, reabilitare drumuri
laterale, consolidare podeþe tubulare ºi amenajare accese proprietãþi.
Dupã semnarea contractului
de lucrãri, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea s-a deplasat în comuna Frânceºti,
unde, însoþit de specialiºti din
cadrul insituþiei, a predat amplasamentul constructorului în vederea demarãrii lucrãrilor de
proiectare ºi execuþie”, se mai
aratã în documentul citat.

Despre legea lobby-ului,
fãrã patimã!

O

Publicitate

“Luni, 24 septembrie 2018, la
sediul Consiliului Judeþean
Vâlcea, preºedintele Constantin
Rãdulescu (foto) a semnat contractul de achiziþie publicã de
proiectare ºi execuþie lucrãri
pentru obiectivul de investiþii
«Reabilitare ºi modernizare DJ
646 C Bãluþoaia (DJ 646 B) Mãnãstirea Surpatele», cu o
valoare totalã de 4.437.127,46
lei (inclusiv TVA)”, potrivit
unui comunicat al CJ Vâlcea
remis mass-mediei.
”DJ 646 C are o lungime totalã de 2,686 km, porneºte din
DJ 646 B – sat Bãluþoaia ºi se
continuã pe teritoriul comunei
Frânceºti pânã la Mãnãstirea

Vâlcea: S-a semnat
contractul de lucrãri
proiectare ºi execuþie
pentru drumul spre
Mãnãstirea Surpatele
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biectivul Coaliþiei de
guvernare de a adopta
Legea lobby-ului în
aceastã sesiune parlamentarã,
la iniþiativa ALDE, naºte o serie de speculaþii ºi interpretãri
care denatureazã sensul real al
lucrurilor.
Încerc în acest editorial sã risipesc cu argumentele textului
de lege îndoielile ºi suspiciunile care au apãrut din necunoaºtere sau din rea-credinþã. ªi,
fãrã patimã, sã recurgem la sensurile reale aºa cum transpar ele
din proiectul de lege.
În primul rând, titlul „Legea
privind transparenþa în domeniul lobby-ului ºi al reprezentãrii intereselor” aratã limpede intenþia iniþiatorului de a
aduce la vedere activitãþile legate de influenþarea legitimã a
deciziilor publice.
Orice activitate de acest fel
a unei firme specializate sau
care are în obiectul de activitate lobby nu poate fi desfãºuratã legal în absenþa înscrierii respectivelor firme în Registrul naþional de Lobby, care
poate fi consultat de cãtre orice cetãþean. Mai mult, toate
societãþile care fac o activitate de promovare ºi care au un
contract comercial cu un
client ºi promoveazã interesele clienþilor în faþa decidenþilor publici trebuie sã se înscrie
în acest registru de lobby.
Printre datele care vor putea
fi consultate public se numãrã numele ºi datele de naºtere
ale lobby-iºtilor, cifra de afaceri obþinutã din activitãþile de
lobby, precum ºi numãrul de
comenzi, denumirea (firma),
numãrul de înregistrare la registrul comerþului, sediul, o
scurtã descriere a activitãþilor
profesionale sau comerciale,
codul de conduitã. Adicã,
transparenþã totalã.
Apoi, potrivit proiectului de
lege, demnitarilor numiþi sau
aleºi, funcþionarilor publici ºi
personalului contractual, în
mãsura în care îºi desfãºoarã
activitatea în procesul de legiferare ºi în procesul de punere
în aplicare a legislaþiei speci-

fice, li se INTERZICE sã desfãºoare, pe perioada mandatului sau a funcþiei deþinute, activitatea de lobby-ist în domeniul sãu de activitate. Adicã,
parlamentarii, politicienii nu
pot desfãºura astfel de activitãþi.
Existã de asemenea prevederi clare ale legii care reglementeazã din start orice iniþiativã de lobby tocmai pentru a
o canaliza de la început în temeiuri de legalitate. Legea
spune limpede cã ”o persoanã care desfãºoarã o activitate de lobby ºi de reprezentare
a intereselor trebuie sã prezinte misiunea sa la primul contact cu un reprezentant public,
precum ºi identitatea ºi preocupãrile specifice ale beneficiarului sau clientului sãu,
respectiv ale asociaþiei de int e re s e ” .
Celor interesaþi sã demareze o astfel de activitate le sunt
precizate prin lege condiþii
clare, în absenþa respectãrii lor
fiind pasibili de consecinþe legale serioase.
Lobby-istul nu are voie sã
dobândeascã informaþii într-o
modalitate ºi o formã ilegale.
El trebuie sã comunice informaþiile deþinute pentru exercitarea activitãþii sale cu respectarea adevãrului. Sã se informeze cu privire la restricþiile
de activitate ºi la normele de
incompatibilitate adoptate
pentru reprezentanþii publici ºi
sã respecte restricþiile respective. Sã nu exercite nicio formã de presiune ilegalã sau inadecvatã asupra reprezentanþilor publici. Mai mult, nu se
poate solicita onorariu de succes în mãsura în care activitatea de lobby urmãreºte încheierea contractelor cu statul sau
cu o unitate administrativ-teritorialã. În cazul existenþei lui,
acest onorariu se va face venit
la bugetul de stat. Adicã stricteþe ºi reguli clare.
Iatã doar câteva elemente pe
care am vrut sã le aduc la cunoºtinþã opiniei publice, pentru ca manipularea sã nu îºi
facã loc ºi aici.
www.indiscret.ro

Legea adopþiei, simplificatã de
Ministerul Muncii ºi Justiþiei
Sociale ºi adoptatã de Guvern.
Adoptatorii, sprijiniþi financiar
Guvernul României a
adoptat, recent, legea
pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.
273/2004 privind
procedura adopþiei,
cu scopul de a soluþiona unele probleme
apãrute în implementare, de a reanaliza
unele principii ce stau
la baza adopþiei, dar ºi
pentru a adapta legislaþia la realitãþile
actuale. De proiect s-a
ocupat Ministerul
Muncii ºi Justiþiei
Sociale, condus de
Lia Olguþa Vasilescu.

A

ctul în cauzã introduce
prevederi menite sã înlesneascã, per total, întreg procesul adopþiei, de la dobândirea ºi menþinerea statutului de copil adoptabil ºi flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor, la etapa de
monitorizare post-adopþie ºi debirocratizarea ºi simplificarea
unor proceduri, dupã cum a
explicat ministrul muncii ºi justiþiei sociale, Lia Olguþa Vasilescu.
Prin noua lege, este eliminatã din procedura de adopþie
identificarea rudelor de pânã la
gradul al IV-lea al copiilor, în

cazurile în care planul individualizat de protecþie a copilului are ca finalitate adopþia, rezultând o simplificare a demersului. Totodatã, a mai explicat
Lia Olguþa Vasilescu, pentru a
veni în sprijinul persoanelor sau
al familiilor care doresc sã adopte, documentul majoreazã
durata de valabilitate a atestatului de persoanã sau familie
aptã sã adopte, de la doi ani la
cinci ani. Modificãrile aduse
vizeazã ºi flexibilizarea derulãrii procedurii de adopþie internaþionalã pentru copiii care au
împlinit vârsta de 14 ani, fiind
urmãritã creºterea ºanselor
acestor copii de a avea o familie, inclusiv în cazul grupurilor
de fraþi care nu pot fi separaþi,
dacã unul dintre ei a împlinit
vârsta de 14 ani.

Stimulente
financiare
pentru adoptatori
O chestiune deloc de neglijat,
dupã cum a explicat ministrul
muncii, este ºi introducerea prin
lege a noi stimulente financiare, care sã susþinã decizia unei
familii de a adopta: o indemnizaþie lunarã raportatã la indicatorul social de referinþã, în cuantum de 1,2 ISR (Indicatorul
Social de Referinþã, în prezent
în valoare de 500 lei), respectiv
600 lei, pentru fiecare copil ad-

optat care are între 3 ºi 6 ani,
ori este încadrat în grad de handicap uºor sau mediu, ori face
parte dintr-un grup de 2 fraþi
adoptabili împreunã, ºi o indemnizaþie lunarã majoratã cu
50%, respectiv 900 lei, pentru
fiecare copil adoptat care a îm-

plinit 7 ani ori este încadrat în
grad de handicap accentuat sau
grav, infectat HIV sau bolnav
SIDA , ori face parte dintr-un
grup de cel puþin 3 fraþi adoptabili împreunã.
Sprijinul financiar, mai spune Lia Olguþa Vasilescu, se
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acordã pânã la dobândirea capacitãþii depline de exerciþiu de
cãtre copilul adoptat, respectiv
pânã la vârsta de 18 ani, iar dacã
acesta îºi continuã studiile întro formã de învãþãmânt de zi,
pânã la împlinirea vârstei de 26
ani. Concret, adoptatorul sau
familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulþi copii
beneficiazã pentru fiecare copil
adoptat de o sumã fixã de 1.500
lei pe an, pentru asigurarea unor
servicii de recuperare sau reabilitare medicale, psihologice
sau de altã naturã, în urma recomandãrilor unui medic, psiholog sau asistent social. Suma
se acordã pe durata etapei de
monitorizare post-adopþie ºi se
actualizeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului, în funcþie de
rata inflaþiei. Mai mult, pentru
acoperirea cheltuielilor de
transport ºi cazare ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, pe durata participãrii la procedura de potrivire practicã cu
un copil din alt judeþ, se acordã
o sumã de 200 de lei pe zi/persoanã, pentru o perioadã de
maximum 10 zile. Stimulentele
financiare amintite se acordã în
cazul adopþiilor încuviinþate
conform procedurii adopþiei interne ºi nu se aplicã în cazul persoanelor care adoptã copilul soþului.
Actul normativ prevede ºi
completãri referitoare la concediul de acomodare, pentru corelarea cu dispoziþiile mai flexibile reglementate pentru concediul ºi indemnizaþia pentru
creºterea copiilor, prevãzute de
OUG nr.111/2010.

Vâlcea a primit 8.622.000 lei pentru
susþinerea sistemului de protecþie socialã

C

onsiliul Judeþean Vâlcea a anunþat cã Guvernul României a alocat judeþului Vâlcea, din fondul
de rezervã bugetarã, suma de 8.622.000
lei, din care 3.930.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu susþinerea sistemului de protecþie a copilului ºi 4.962.000
lei pentru susþinerea centrelor publice
pentru persoane adulte cu dizabilitãþi.
Modalitatea de cheltuire a acestor
fonduri va fi supusã aprobãrii consilierilor judeþeni, în ºedinþa extraordinarã
a Consiliului Judeþean Vâlcea din luna
octombrie, precizeazã reprezentanþii CJ
Vâlcea.
„Sunt foarte bucuros deoarece Guvernul României a dat curs solicitãrii
noastre de a suplimenta sumele defalwww.indiscret.ro

cate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetului judeþului
Vâlcea cu 8.622.000 lei, întrucât acum
putem sã acoperim cheltuielile pe care
le implicã susþinerea sistemului de protecþie a copilului ºi a persoanelor adulte, pe care noi le finanþãm. Cu aceºti
bani, vom putea plãti cheltuielile pe
care Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Vâlcea
le face cu copiii ºi cu persoanele asistate în centrele din subordinea acesteia,
adicã salariile personalului, hrana, hainele ºi medicamentele copiilor ºi adulþilor din centre, facturile pentru utilitãþi ºi altele”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu.
26 septembrie - 2 octombrie 2018
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voluþia perechii euro/
leu a fost una crescãtoare, influenþatã de conflictul din PSD, dar ºi de revenirea aversiunii faþã de risc.
Cursul euro a crescut de la
4,6478 la 4,6578 lei, la sfârºitul intervalului, medie care reprezintã maximul ultimei luni.
Tranzacþiile s-au realizat întrun culoar cuprins între 4,655
ºi 4,66 lei.
Media dolarului american a
scãzut de la 3,9193 la 3,9517
lei, minimul ultimelor douã
luni. La sfârºitul perioadei cursul a crescut uºor, la 3,9575 lei,
iar cotaþiile din piaþã au fluctuat între 3,956 ºi 3,972 lei.
Moneda elveþianã s-a tranzacþionat pe pieþele internaþionale în culoarul 1,122 – 1,132
franci/euro, iar media ei a fluctuat între 4,1133 ºi 4,1386 lei,
cea de la sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,1276 lei.
Conform unui sondaj realizat de CFA România, „valoarea medie a anticipaþiilor pentru orizontul de 6 luni este de
4,6935, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de
4,7375”.
La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 3,14%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, la
3,38%. În schimb, indicii la
nouã ºi 12 luni au scãzut uºor

la 3,45%, respectiv la 3,50%.
Acelaºi sondaj CFA România apreciazã cã rata medie a
ROBOR cu scadenþa de 3 luni
anticipatã peste 12 luni este
3,88%, precizând cã „având în
vedere rata anticipatã a inflaþiei, pentru scadenþele pe termen scurt, sunt anticipate în
continuare dobânzi real negative”.
„Rãzboiul vamal” dintre
Statele Unite ºi China a fost
cel care a influenþat evoluþia
perechii euro/dolar, în lipsa
unor date economice importante care sã vinã de pe cele
douã maluri ale Atlanticului.
Euro a crescut de la 1,1667
dolari, la începutul perioadei,
la 1,1803 dolari. La sfârºitul
intervalului tranzacþiile se realizau în culoarul 1,1724 –
1,1775 dolari.
Investitorii anticipeazã o
majorare de cãtre Rezerva Federalã americanã a dobânzii
sale cheie la 2 – 2,25%, valori
care nu au mai fost atinse de
zece ani. O astfel de creºtere
ar putea aduce o revenire pe
apreciere a monedei americane.
De deprecierea bancnotei
verzi a profitat bitcoin, al cãrui indice compozit calculat de
Bloomberg a crescut la
6.730,32 dolari, pentru a scãdea la finalul intervalului la
6.640,47 dolari.
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E

Euro se apropie
de
de 4,66
4,66 lei
lei

Analiza cuprinde
perioada 18 – 24 septembrie

Râmnicu Vâlcea: Lucrãri
pe Dealul Malului, acces
auto restricþionat

Publicitate

„În zilele de 26 ºi 27 septembrie, Direcþia administrarea domeniului public va efectua lucrãri de asfaltare a carosabilului pe str. Dealul Malului, segmentul de dupã intersecþia cu
intrarea Cãrbunari. Ca urmare,
traficul auto pe aceastã porþiune de drum va fi restricþionat
complet, ruta ocolitoare fiind pe
strada Livezi”, anunþã Primãria
Râmnicu Vâlcea.

26 septembrie - 2 octombrie 2018
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Participarea societãþii civile
ºi a organizaþiilor internaþionale
la monitorizarea ºi observarea
referendumului este necesarã!
n temeiul valorilor democratice pe
care le promoveazã, ºi având în vedere cã organizarea referendumului
din 6-7 octombrie 2018 este grevatã de
deficienþe morale, legale ºi administrative, Asociaþia Pro Democraþia considerã cã observarea ºi monitorizarea desfãºurãrii „Referendumului pentru Familie”
este cu atât mai importantã. Implicarea
Asociaþiei Pro Democraþia în monitorizarea desfãºurãrii „Referendumului pentru Familie” nu anuleazã însã poziþia oficialã deja exprimatã de cãtre asociaþie
despre caracterul nedemocratic al acestui referendum. Considerãm cã organizarea „Referendumului pentru Familie”,
în baza unei ordonanþe de urgenþã care
sã modifice ºi sã completeze Legea 3/
2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului, încalcã principiile
statului de drept, prevederi ale Constituþiei, precum ºi bunele practici ale Comisiei de la Veneþia. „Urgenþa” ºi modul
improvizat de organizare a acestui referendum nu sunt în interesul cetãþeanului
român ºi al integrãrii României în spaþiul democratic al Uniunii Europene, ci
servesc o agendã politicã ale cãrei obiective par a fi în contradicþie cu valorile democratice. De asemenea, atenþionãm asupra faptului cã absenþa monitorizãrii exercitãrii votului la referendum
prin sistemul electronic pentru prevenirea votului multiplu poate favoriza frau-

Î

darea rezultatelor votului. Încurajãm cetãþenii ºi organizaþiile neguvernamentale din România, precum ºi organizaþiile
internaþionale active în domeniul drepturilor omului ºi al securitãþii în regiune, sã se implice în observarea ºi monitorizarea „Referendumului pentru Familie” din 6-7 octombrie 2018, ºi în sesizarea instituþiilor abilitate în cazul apariþiei oricãror nereguli în organizarea ºi
desfãsurarea referendumului.
Vom reveni cu amãnunte ºi detalii organizatorice dupã ce vor fi fãcute publice procedurile de acreditare ale observatorilor pentru referendum. Între timp,
persoanele ºi organizaþiile doritoare sã
se implice în procesul de observare îºi
pot exprima interesul la adresa de e-mail
apd@apd.ro.
Cu stimã,
Ionuþ Tata,
Preºedinte Asociaþia Pro Democraþia
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Mitropolitul
Olteniei: “Cãsãtoria
este o realitate
divino-umanã”
ntr-un mesaj transmis cãtre Agenþia
de ºtiri Basilica, Mitropolitul Irineu
al Olteniei a spus cã „taina cãsãtoriei este o realitate divino-umanã ºi de
aceea numai în familie copilul poate sã
aibã o identitate, un viitor ºi o educaþie”.
Înaltpreasfinþia Sa a precizat cã familia nu este un subiect pe care sã îl tratãm
cu indiferenþã sau cu neputinþã.
„Trebuie, aºadar, sã luptãm cu toþii
pentru a înscrie în Constituþia noastrã
menþiunea clarã ºi explicitã cã familia
este formatã prin cãsãtoria dintre un bãrbat ºi o femeie”, a subliniat Mitropolitul
Irineu al Olteniei.
Ierarhul a explicat cã, prin acest demers al Referendumului, „ne gândim clar
asupra viitorului nostru ºi nu dorim sã
înfierãm sau sã acuzãm pe nimeni”, ci

Î

„dorim, mai cu seamã, sã arãtãm cã suntem oameni responsabili faþã de prezentul ºi viitorul nostru”.
Mitropolitul Irineu a spus cã „prin participarea la actul naºterii, mama devine
prelungirea Mâinii Creatorului, care colaboreazã cu ea ºi o poartã în grijã”. „Venirea pe lume a unui prunc este o binecuvântare ºi în acelaºi timp o speranþã
pentru noi, cãci s-a nãscut încã un luptãtor, încã un om în care Dumnezeu a aºezat darurile Sale”, a evidenþiat ierarhul.
Este important sã înþelegem cât de valoroasã este familia creºtinã pentru societatea noastrã.
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu, a
subliniat cã „dincolo de toate, în Biserica Ortodoxã cãsãtoria este o tainã ºi nici
pe departe un contract social, un acord
între parteneri”.
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Judeþul Vâlcea, gazda ºedinþei
de lucru a Comisiei de
comunicare – relaþii clienþi
a Asociaþiei Române a Apei

www.indiscret.ro

„În perioada 18-21 septembrie, în judeþul Vâlcea
s-a desfãºurat ºedinþa Comisiei de comunicare – relaþii clienþi, organizatã de Asociaþia Românã a Apei prin
Comitetul Teritorial Olt – Jiu, cu sprijinul Apavil SA
Rm. Vâlcea.
Lucrãrile s-au desfãºurat la Hotel Palace din localitatea Bãile Govora ºi au reunit peste 50 de specialiºti
din Departamentele de comunicare, relaþii clienþi ºi
comercial, reprezentanþi ai societãþilor de apã din þarã,
care au dezbãtut subiecte privind utilizarea datelor cu
caracter personal în relaþia cu utilizatorii, mãsurarea
gradului de satisfacþie a consumatorului, tendinþe în
funcþionarea ºi organizarea departamentelor de tip Call
– Center, obligativitatea utilizãrii caselor de marcat
electronice fiscale pentru încasarea contravalorii serviciilor conexe, dar ºi legislaþia privind serviciul de
alimentare cu apã ºi canal.
Dupã încheierea dezbaterilor, delegaþii companiilor
de apã au vizitat mãnãstirile Horezu ºi Bistriþa ºi s-au
bucurat de experienþa olãritului într-unul dintre atelierele meºteºugãreºti din Horezu, unde au putut modela
ºi achiziþiona diverse obiecte decorative.
La aceastã reuniune, aferentã trimestrului III al anului 2018, au fost prezenþi reprezentanþii Comisiei comunicare – relaþii clienþi ARA, Thomas Roth - preºedinte ºi Ioana Vasile Acrivopol – vicepreºedinte ºi Gigi
Preduº – director general Apavil SA Rm. Vâlcea”, informeazã SC Apavil SA într-un comunicat de presã.
26 septembrie - 2 octombrie 2018

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

Râmnicu Vâlcea:
Zilele Recoltei
vor avea loc pe
6-7 octombrie

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.

cea, dar ºi din þarã - peste 30 de
producãtori sau cultivatori de
legume, fructe, murãturi, miere, produse lactate, must, produse din carne, plante aromatice, uleiuri, alãturi de unitãþi de
alimentaþie publicã sau meºteri
populari, momentele artistice
fiind susþinute de Fanfara Judeþeanã Constantin Brâncoveanu
ºi de Orchestra Rapsodia Vâlceanã”, anunþã municipalitatea.

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

„Ca în fiecare an, în primul
week-end al lunii octombrie,
Primãria municipiului Râmnicu
Vâlcea va organiza Zilele Recoltei, eveniment ajuns în 2018
la cea de-a 8-a ediþie. În 6 ºi 7
octombrie, râmnicenii sunt invitaþi în Scuarul Mircea cel Bãtrân pentru a se bucura de roadele toamnei, dar ºi de alte manifestãri conexe. Sunt aºteptaþi
sã participe - din judeþul Vâl-

26 septembrie - 2 octombrie 2018
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
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Alexandra Presurã, deputat PSD
de Dolj: “Continuãm modernizarea
ºi dezvoltarea României!”
R

pensia primitã iniþial. Noutãþile
reprezentative ale noii legi a
pensiilor sunt introducerea masterului ºi a doctoratului ca perioade contributive, asimilate
stagiului de cotizare, care se
adaugã facultãþii, stagiului militar, pensiei de invaliditate,
concediului medical, celui pentru creºterea copilului, ºomajului indemnizat, deportãrii, prizonieratului ºi detenþiei politice, prevãzute de legislaþia în
vigoare. Actul normativ mai
prevede menþinerea celor patru
categorii de pensii de pânã
acum, respectiv de limitã de
vârstã, anticipatã, de invaliditate
ºi de urmaº, cu anumite modificãri de structurã. Este momentul ca pensionarii sã beneficieze cu adevãrat de recompensa
corectã dupã o viaþã de muncã,
iar noua lege a pensiilor va fi în
mãsurã sã le redea demnitatea.
Ce alte legi sunt în vizorul
Parlamentului?
Ne mai propunem, de asemenea, modificarea Legii adopþiilor, prin introducerea unor mãsuri care sã susþinã ºi sã stimuleze adopþia copiilor, dar ºi
acordarea de noi stimulente financiare familiilor care doresc
sã adopte copii, ºi uºurarea întregului proces de adopþie. Viitoarea lege a adopþiei va avea
ca efect imediat scãderea numãrului copiilor instituþionalizaþi,
care vor avea parte de o viaþã
mult mai bunã dupã integrarea
în noile familii. Alte proiecte
legislative ce vor fi dezbãtute în
aceastã sesiune de Parlament
vor fi Legea vânzãrii terenurilor agricole, legea turismului,
legea lobby-ului, legea minelor
ºi legea apelor. De asemenea,
PSD ºi-a propus schimbarea le-

gislaþiei privind securitatea naþionalã, care va fi actualizatã în
raport cu realitatea ºi ultimele
directive europene, deoarece
avem nevoie de o nouã strategie naþionalã de securitate adaptatã prezentului.
Sunteþi preºedintele TSD
Dolj, pentru tineret ce legi pregãtiþi?
În ceea ce priveºte tinerii, ne
vom concentra atenþia atât în
plan legislativ, cât ºi administrativ, asupra adoptãrii unor
mãsuri concrete care sã-i deter-

mine sã rãmânã sã munceascã
în þarã ºi sã contribuie astfel la
crearea unui viitor pozitiv viitoarelor generaþii. Dupã actele
normative privind internshipul,
ucenicia ºi creditele cu dobândã 0, în sesiunea de toamnã
vom promova Legea descentralizãrii în domeniul tineretului ºi sportului, prin transferarea acestor competenþe în sarcina administraþiilor publice
locale. În acest sens, direcþiile
judeþene pentru tineret ºi sport,
casele de culturã ale studenþi-

POLITICÃ

lor ºi cluburile sportive vor fi
subordonate autoritãþilor locale, ajutând astfel la modernizarea acestora prin investiþii substanþiale, pentru ca elevii ºi tinerii sã poatã participa la acþiuni ºi evenimente care sã le fie
folositoare cu adevãrat. În concluzie, vom continua dezbaterile ºi adoptarea proiectelor legislative benefice, astfel încât
sã contribuim la dezvoltarea ºi
modernizarea României ºi sã
oferim românilor o creºtere
concludentã a calitãþii vieþii!
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omânia va continua
procesul de dezvoltare
ºi modernizare conform Programului de guvernare al PSD ºi în aceastã toamnã,
pe toate palierele economice,
sociale ºi instituþionale, astfel
încât cetãþenii acestei þãri sã se
simtã cu adevãrat respectaþi.
Noua sesiune parlamentarã începutã recent are o serie de
prioritãþi asumate de PSD în
faþa românilor, astfel încât mãsurile pozitive gândite pentru
oameni ºi þarã sã fie puse cât
mai repede în aplicare. Despre
noua sesiune parlamentarã vorbesºte într-un scurt interviu deputatul PSD de Dolj, Alexandra Presurã.
Care ar fi prioritãþile legislative în noua sesiune?
Cel mai important demers legislativ este adoptarea noii legi
a pensiilor, aflatã în proces de
consultare publicã, act normativ care va fi dezbãtut ºi cu siguranþã adoptat cât mai curând.
Noua lege a pensiilor va schimba fundamental viaþa pãrinþilor
ºi a bunicilor noºtri, prin corectarea unor inechitãþi existente în
trecut, precum ºi implementarea corectã a principiului muncã egalã - pensie egalã. Legea
se va aplica etapizat pânã în
anul 2021, când va intra integral în vigoare. Valoarea punctului de pensie se va actualiza
la 1.265 de lei în 2019, 1.775
de lei în 2020, 1.875 de lei în
2021, iar din anul 2022 valoarea punctului de referinþã se va
indexa, anual, cu procentul inflaþiei. Nicio pensie în platã nu
va scãdea, respectiv dacã în
urma recalculãrilor va rezulta o
sumã mai micã decât cea aflatã
în platã, atunci se va menþine
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Cu ocazia sãrbãtoririi
Centenarului Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, Muzeul
Olteniei Craiova, cu
sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, ºi-a
propus sã marcheze
acest eveniment
crucial din istoria
României, prin realizarea unui album cu
imagini reprezentative
din timpul participãrii
armatei române la
Primul Rãzboi Mondial, autori Otilia
Gherghe ºi Camelia
Slabu. Lansarea
albumului va avea loc
miercuri, 26 septembrie 2018, ora 11, la
sediul Muzeului
Olteniei Craiova, str.
Madona Dudu nr. 14.

D

in bogãþia ºi diversitatea de mãrturii existente în patrimoniul Muzeului Olteniei, au fost selectate fotografii, documente, brevete, ordine, decoraþii ºi insigne
care stau mãrturie eroismului de
care au dat dovadã ostaºii români, în timpul dramaticelor
încleºtãri din anii 1916-1917.
Albumul a fost conceput pe mai
multe capitole. Sub titlul „România în Primul Rãzboi Mondial“ este prezentatã o radiografie a evenimentelor de la declanºarea rãzboiului la 15/28 iulie
1914, neutralitatea României
(1914-1916), intrarea þãrii noastre în rãzboi alãturi de Antantã
(14/27 august 1916, când România declarã rãzboi AustroUngariei), prin care poporul român sãvârºea pasul necesar
pentru eliberarea fraþilor noºtri
din Transilvania ºi efortul întregului popor pentru realizarea
visului de veacuri, Unirea. Marele istoric Nicolae Iorga a
subliniat strãlucit intrarea României în rãzboi alãturi de Antantã, „A sosit ceasul în care
cerem lumii cinstit, cu arma în
mânã, cu jertfa a tot ce avem,
ceia ce alte naþiuni, mai fericite, au de multã vreme, dreptul
de a trãi pentru noi, dreptul de a
nu mai da nimãnui rodul ostenelilor noastre”.
Pe baza documentelor, sunt
redate faptele de arme ºi eroismul soldaþilor români atât în
Campania din 1916 cât ºi în cea
din anii 1917-1918, ceea ce a
26 septembrie - 2 octombrie 2018

Albumul „România în Primul
Rãzboi Mondial“, lansat
la Muzeul Olteniei
trezit admiraþia oamenilor politici ai vremii, jurnaliºtilor, istoricilor interni ºi externi. „Soldaþii români luptã admirabil.
Sunt la înãlþimea celor mai viteji apãrãtori”, consemna ºeful
misiunii militare a SUA în Franþa la 23 septembrie 1917.
În plan politic, este prezentatã lupta dusã atât în interior cât
ºi în exterior pentru înfãptuirea

unitãþii statale.
Hotãrârea poporului român,
pronunþatã fãrã echivoc la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, a
încheiat un proces lung ºi ireversibil, procesul înmãnuncherii într-un singur organism statal unitar a tuturor provinciilor
istorice româneºti, a tuturor
energiilor creatoare de bunuri
naþionale ºi spirituale.

Pe baza documentelor ºi fotografiilor existente în colecþiile Muzeului Olteniei sunt prezentate faptele de arme, sacrificiul suprem al ostaºilor români,
pentru realizarea visului secular al Unirii Întregii Þãri, condiþiile inumane ale prizonierilor
români în lagãrele din Ungaria
ºi Germania. Sunt prezentate de
asemenea eforturile poporului

român pentru susþinerea rãzboiului ºi anii grei sub ocupaþia
Puterilor Centrale.
Un capitol special este dedicat Marii Adunãri Naþionale de
la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918, având în vedere importanþa deosebitã a evenimentului.
Muzeul Olteniei deþine în colecþiile sale un album intitulat
”Alba Iulia în 1 Decembrie
1918” cu fotografii realizate de
Samoilã Mârza zis ºi fotograful
Unirii, album care a fost înmânat colonelului Vasile Gagiu,
comandantul Regimentului 5
Vânãtori din Craiova, prima
unitate a Armatei Române care
a intrat în Alba Iulia, la data de
19 decembrie 1918. Consiliul
Naþional Român a organizat o
intrare triumfalã Regimentului
5 Vânãtori, eveniment imortalizat în fotografiile din Album.
Albumul are o valoare deosebitã ºi datoritã faptului cã între cele mai multe exemplare de
albume realizate de cãtre Samoilã Mârza, înmânate unor
personalitãþi ale vremii, în prezent, se ºtie de existenþa doar a
încã trei exemplare: cel al episcopului Iuliu Hossu, existent la
Episcopia Greco-Catolicã din
Cluj, cel al lui Nicolae Iorga,
aflat la Biblioteca Academiei
Române ºi cel al lui Iuliu Maniu, aflat la Arhivele Naþionale
ale României.
Un alt capitol a fost dedicat
Cultului Eroilor. ”Fãrã cultul
trecutului nu existã iubire de
þarã” preciza Mihai Eminescu.
Albumul se încheie cu reproduceri dupã brevetele, ordinele, decoraþiile ºi medaliile, româneºti ºi strãine, existente în
colecþiile Muzeului Olteniei, cu
care au fost distinºi ostaºii români pentru vitejia ºi curajul de
care au dat dovadã în timpul
luptelor.
Albumul ”România în Primul
Rãzboi Mondial” este un omagiu adus tuturor celor care sau jertfit pentru împlinirea visului secular al întregirii þãrii,
Unirea tutoror provinciilor româneºti într-un singur stat, România.
Dupã 100 de ani de la Marea
Unire din 1 Decembrie 1918,
România de azi este, în mare
parte, ceea ce s-a votat la Alba
Iulia, semn al statorniciei unui
proiect realist de þarã.
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

D

upã meciul cu gust
amar de la Mediaº,
Gaz Metan nefiind totuºi o nucã prea tare în Liga 1
Betano, CSU Craiova ºi-a luat
revanºa în faþa propriilor suporteri dispunând cu 2-0 de Viitorul Constanþa. Nu atât scorul în
sine cât evoluþia aproape fãrã
cusur a „alb-albaºtrilor”, mai cu
seamã în prima reprizã, a contat ca imagine. Devis Mangia a
aliniat un „unsprezece” fãrã
Mitriþã ºi Fedele (suspendaþi),
dar cu un Koljic în mare formã,
bosniacul înscriind spectaculos
în minutele 5 (ºut din afara careului) ºi 49 (loviturã de cap).
Partida a avut ritm, s-a pasat ºi
combinat în vitezã de cãtre olteni, care au mai trimis de douã
ori în barã ºi alte ºapte ºuturi pe
poartã, faþã de trei ale oaspeþilor. „Este meritatã victoria celor de la Craiova”, a þinut sã remarce „Regele”. „Koljic a jucat bine, aþi luat un jucãtor foarte bun”, a mai spus el, chit cã sa lãsat cu „crampe” în tabãra
constãnþeanã. Mangia, la rândul
sãu, a calificat prima reprizã ca
fiind „cea mai bunã” din acest
sezon. „Cred cã nu e o problemã de sistem, ci o problemã de
atitudine”, a precizat italianul.
Cu o minã de copil rãsfãþat,
Mangia a rãbufnit la adresa celor care „o sãptãmânã spun cã
ne batem la retrogradare ºi o
sãptãmânã cã ne batem la titlu”.
Numai cã, asta este, dãnþuiesc
ºi aceºtia dupã cum li se cântã.
Una e sã pierzi la Mediaº cu trei
penalty-uri de partea ta ºi alta e
sã baþi, mai uºor decât ne-am fi

Florin
Florin
FlorinVerigeanu
Verigeanu
Verigeanu

Scandalul replicilor
dupã partida
SCM Râmnicu Vâlcea –
HC Zalãu

Tadici, taci
din gurã ºi nu ne da
nouã lecþii!
Mi se pare ireal cum un
antrenor de la altã echipã ne
spune cum ar trebui sã conducem clubul nostru.
Mi se pare ireal cum un
antrenor la ale cãrui meciuri
pe care le disputã echipa sa
acasã se întâmplã lucruri de
domeniul SF-ului vizavi de
arbitraje, poate discuta depre
arbitri ºi arbitraje.
Mi se pare ireal cum poþi
avea tupeul sã vorbeºti despre
ce naþionalitate trebuie sã aibã
jucãtoarele de la clubul nostru, când tu, atunci când ai
venit la Oltchim, ai adus douã
strãine (Gabi Szucs, la acea
vreme de naþionalitate maghiarã ºi Rita Borbas).
www.indiscret.ro

Mi se pare ireal ca tu, un individ de la Zalãu, sã ne spui
nouã, la Râmnicu Vâlcea, cum
ar trebui sã cheltuim banul public ºi pe ce sã îl cheltuim, când
tu ai stat la Zalãu, cu echipa ta,
toatã viaþa pe banul public.
Mi se pare ireal cum tu ai tupeul sã spui cã noi devorãm antrenorii adversarelor noastre,
prin ceea ce provocãm sau creãm noi. Total greºit, d-le Tadici!
Tu îþi creezi singur aceste probleme, prin comportamentul tãu
la meciurile oficiale sau amicale, unde ar trebui sã stai maximum 40 de secunde pe banca de
rezerve, restul la... tratament.
Eºti un om vechi în handbal
ºi pentru asta te-am respectat ºi

Gheorghe
Gheorghe
Gheorghe Tadici
Tadici

toatã lumea þi-a înghiþit multe din spectacolele groteºti pe
care le faci pe banca de rezerve (atunci când eºti pe
bancã ºi nu alergi în teren
dupã arbitri), dar totul are o
limitã.
Eºti un om care nu respectã pe nimeni, te crezi superior, crezi cã le ºtii pe toate ºi
toate þi se cuvin. Îþi permiþi
sã jigneºti pe oricine nu îþi
face jocurile, nu conteazã cã
sunt bãrbaþi sau femei (câteodatã uiþi ºi îi jigneºti ºi pe
aceºtia care îþi fac jocurile).
Mã opresc aici, domnule
Tadici. ªtiu cã acum o sã zici
cã sunt un preºedinte vremelnic ajuns la handbal de la fotbal, mã aºtept la orice din
partea dumitale (am vãzut
cum ai procedat cu persoane
care þi-au fost apropiate, dar
pe care le-ai tratat ca pe nimicuri când nu þi-au mai fãcut jocurile absurde).
ªi eu am fost frustrat la
unele meciuri, dar nu am dat
cu noroi în alþii. Este un lucru prea greu sã ne recunoaºtem propriile greºeli! În încheiere, îþi spun atât, cã dacã
unora le este fricã de tine, mie
nu îmi este fricã ºi de câte ori
te vei lua de clubul nostru, îþi
voi da replica meritatã! În
rest, îþi doresc toate cele
bune.
FLORIN VERIGEANU,
ªef secþie handbal SCM
Rm. Vâlcea

aºteptat, campioana de acum
doi ani. Parcã ne vine a regreta
cã acest vârf de formã al „albalbaºtrilor” n-a venit în cupele
europene, o patã care nu iese
nici la spãlat pentru întreg fotbalul românesc. „Ne trebuie
echilibru”, reclamã antrenorul.
„Ne trebuie continuitate”, reclamã oltenii. Etapa viitoare,
Koljic & Co vor da piept, la
Cluj, cu actuala campioanã. Ia
sã vedem! Echipa ºi stafful din
Bãnie ºtiu prea bine cã a te
menþine cu ºanse în lupta pentru titlu înseamnã a puncta mai
întâi în faþa celorlalte candidate, iar CFR e din nou candidatã la titlu, alãturi de FCSB, ca
sã ne rezumãm la trio-ul de
anul trecut. Ardelenii au capotat la Ovidiu ºi au depãºit la limitã pe Hermannstadt, pe lângã aceea cã au fost ºi la ei convulsii determinate de ratarea
milioanelor de euro prin eliminãrile succesive din arealul
continental. „Alb-albaºtrii”,
dacã acest 2-0 cu viitoriºtii hagieni n-a fost o întâmplare, pot
da lovitura la Cluj. ªi trebuie!
Altminteri, cel puþin în turul
campionatului, vor pierde contactul cu partea superioarã a
clasamentului. Curând Liga 1
Betano se va întrerupe spre a
face loc meciurilor programate în Liga Naþiunilor: cu Lituania (11 octombrie) ºi Serbia (14
octombrie). Totul e ca jucãtorii craioveni chemaþi la lot sã
se remarce în aceste campanii
cu mizã ºi sã se întoarcã la
echipã în bunã dispoziþie fizicã. ªi moralã, de ce nu?

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

n interviu al tehnicianului formaþiei HC
Zalãu, Gheorghe Tadici, într-o publicaþie localã,
în care acesta acuzã erori în
managementul echipei de
handbal SCM Râmnicu Vâlcea, a stârnit o replicã pe mãsurã din partea lui Florin Verigeanu, ºef secþie handbal
SCM. Pe 21 septembrie,
SCM Râmnicu Vâlcea a învins echipa antrenatã de Tadici cu 29-24. Vâlcencele rãmân neînvinse în Ligã.
Dreptul la replicã dupã interviul d-lui Tadici în „Arena
Vâlceanã”:

Crampe de la Koljic

SAVEPETS

26 septembrie - 2 octombrie 2018

Publicitate

Indiscreþii
de Vâlcea
ªi el, ºi ea!
Fostul consilier local PNL
Bogdan Pruteanu s-a înscris
în Partidul Ecologist al lui
Mircia Gutãu, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.
Dintr-o purã întâmplare, ºi
soþia lui Pruteanu s-a înscris
la concursul pentru ocuparea postului de consilier superior la Direcþia economicã a aceleiaºi primãrii.

Scrisoare
deschisã
varianta PNL
Se poartã scrisorile deschise dupã scrisoarea puciºtilor din PSD. Organizaþia
PNL Cãlimãneºti i-a înaintat liderului judeþean Cristian Buican o scrisoare deschisã în care îi solicitã, când
mai dulce, când mai acru, sã
renunþe la excluderea din
partid a consilierului judeþean Samoil Vâlcu, sugerând ºi cã în PNL Vâlcea
sunt înlãturaþi oameni de
valoare ºi promovaþi niºte
neica-nimeni. Deºi iniþial
afirmase cã va rãspunde

acestei scrisori printr-un
comunicat de presã, Cristian
Buican pare sã se fi rãzgândit. Hm, greu de crezut cã
va rãmâne fãrã replicã. Sunt
replici ºi replici!

Fâstâcealã...
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteºtiului ºi cu un
trecut zbuciumat în ce priveºte relaþia cu DNA-ul,
predã administraþie publicã
la Universtatea ”Constantin
Brâncoveanu” din Râmnicu
Vâlcea. Cicã, în timp ce îi
punea notã unei studente,
Pendiuc ar fi întrebat-o unde
lucreazã: „Pãi la Serviciul
antifraudã de la Poliþie”, a
rãspuns duduia. Iar domnul
Pendiuc s-a fâstâcit atât de
tare, cã i-a trecut nota altui
student...

Se coace o axã
de mare succes

Senatorul Bulacu a organizat întâlnirea
“Provocãri ºi soluþii pentru
turismul vâlcean”

C

omisia Naþionalã pentru Economie, Mediu
de Afaceri, Energie ºi
Turism a Partidului Naþional
Liberal a organizat recent o
dezbatere cu tema „Provocãri
ºi soluþii pentru turismul vâlcean”.
Operatori economici, agenþii,
centre de informare turisticã,
primari, reprezentanþi ai Episcopiei ºi instituþii de interes în
domeniu au participat la Cãlimãneºti pentru a dialoga pe
marginea unei strategii - propunere pentru turismul vâlcean.
Întâlnirea a fost iniþiatã ºi moderatã de senatorul vâlcean
Romulus Bulacu, preºedinte al
comisiei naþionale.
„Poate cã turismul nu cunoaºte o dezvoltare corectã
din cauza unei infrastructuri

precare sau a lipsei autostrãzilor, a unui personal prost
plãtit sau de negãsit. Cred cã
problema noastrã cea mai
mare, ca þarã, este lipsa imaginaþiei, pentru cã avem, dar
nu ºtim ce sã facem sã exploatãm potenþialul. Þãri mai mici
decât România, cu un relief
mult mai sãrac sau cu o ofertã
mai puþin atractivã, atrag de 56 ori mai mulþi turiºti strãini
decât noi. Am ales judeþul nostru ca loc al desfãºurãrii acestei ºedinþe pentru cã Vâlcea
este un exemplu elocvent la
acest capitol. Deºi este o destinaþie pentru patru anotimpuri, cu ofertã bogatã, încã are
multe necunoscute în ceea ce
priveºte atragerea turiºtilor.
Am avut prezentã o delegaþie
importantã din þarã, cu specia-

liºti din turism, care au detaliat posibilitãþi de exploatare
ale potenþialului autohton, direcþiile de dezvoltare care
atrag cei mai mulþi turiºti ºi
oportunitãþile transformãrilor
digitale. Prin aceastã întâlnire am reuºit sã creãm punþi de
comunicare, dar mai ales de
încredere, între cei care pot
sprijini sau pot veni cu o experienþã utilã ºi cei care activeazã în turismul vâlcean.
Consider cã dialogul este
esenþial în orice domeniu. Împreunã am decis ca astfel de
întâlniri sã le desfãºurãm conform unui calendar, mai ales
cã în scurt timp va intra în dezbatere ºi noua Lege a turismului, iar Vâlcea trebuie sã aibã
un cuvânt de spus”, a afirmat
senatorul Romulus Bulacu.

Existã premise ca Partidul
Ecologist sã se dezvolte
foarte bine pe axa Râmnicu
Vâlcea-Cãlimãneºti-Brezoi.
Deja s-a creat o axã economicã.

Vuza, aºteptat
sã achite banii pentru
combinatul Oltchim

C

himcomplex a anunþat, în mai multe rânduri, cã pentru finanþarea achiziþiei Oltchim lucreazã o echipã de specialiºti
condusã de ªtefan Vuza, fiind
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atrase în proiect bãnci ºi fonduri de investiþii. Existã informaþii conform cãrora Vuza
i-ar fi angajat pe Ion Sturza,
fostul premier al Republicii
Moldova, ºi pe Ilinca von Derenthall, sã-i gãseascã finanþare, inclusiv de la bãnci de
top din Marea Britanie. Chimcomplex Borzeºti a anunþat cã
va plãti 127 de milioane de
euro, plus TVA, pentru activele Oltchim achiziþionate.
Pachetele dorite de Chimcomplex au fost: Pachetul Clorosodice, Pachetul Oxi-alcooli,
Polioli, Servicii pe Teren, Pachetul Vagoane ºi parþial Pachetul VCM/PVC.
Oltchim a intrat în procedurã de insolvenþã la 30 ianuarie 2013, iar consorþiul format
din Rominsolv SPRL ºi BDO
Busines Restructuring SPRL
a fost desemnat administrator
judiciar.

+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

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 aceste zile, omul
de afaceri ªtefa Vuza
ar trebui sã plãteascã aproximativ 100
de milioane de euro
pentru privatizarea
combinatului Oltchim
din Râmnicu Vâlcea.
Aceºti bani se adaugã garanþiei de aproximativ 50 de milioane de euro, precum
ºi sumei de 45 de
milioane de euro,
pentru capitalul de
lucru, potrivit unor
surse.

