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SPECIAL

Sistemul sanitar românesc –
mort, dar neîngropat
„Sincer, eu nu înþeleg ceea ce se întâmplã în
prezent! Totul, dar absolut totul, este anapoda
în sistemul sanitar românesc. Nimic nu este
rânduit aºa cum ar trebui, nimic nu este aºezat
aºa cum ar trebui sã fie într-o þarã membrã a
Uniunii Europene în secolul XXI“, a grãit, sincer, unul din sutele de medici angajaþi ai celei
mai mari unitãþi sanitare din România, Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Aceastã
mãrturisire, ºocantã doar pentru norocoºii care
nu au avut încã nefericita ocazia de a trece
pragul unui spital, reprezintã, din punctul meu
de vedere, epitaful care ar trebui sã stea inscripþionat pe crucea sistemului sanitar public
din România.
de Cosmin Pretorian

D

acã încaseazã doar
12.000 de lei, se simt
nedreptãþiþi. Alþii, nu
puþini, pleacã acasã cu sume
mult mai „decente“: 15.000 de
lei sau chiar 18.000 de lei. Evident, totul dupã reforma salarialã absolut nãucitoare gânditã de guvernanþii din ziua de
astãzi. Dupã cum probabil aþi
realizat, este vorba de medicii
care lucreazã în sistemul public
de sãnãtate. „Mie nu mi-e de17 - 23 octombrie 2018

loc clar care sunt criteriile pe
baza cãrora se dau aceºti bani.
Mi se pare o risipã inimaginabilã atâta timp cât, de la vlãdicã la opincã, toþi medicii primesc astfel de salarii aberante.
Nimeni, dar absolut nimeni, nu
discutã despre niºte criterii, indiferent care ar fi ele, prin care
sã se realizeze o minimã departajare. Un neurochirurg, spre
exemplu, nu ar trebui sã primeascã aceeaºi bani cât primeºte un reumatolog. Nu este
normal acest lucru ºi niciunde

într-o þarã europeanã nu gãsim
aceastã echitate socialistã“,
mãrturiseºte, cinstit, un chirurg
„old school“ al Craiovei, un
nume de referinþã pe plan naþional.
Dincolo de aceastã revoltã
surprinzãtoare, realitatea este
una sumbrã din toate punctele
de vedere. Spitalele, nu numai
cele craiovene, sunt focare de
infecþii la propriu. Medicamentele, de la simpla aspirinã, pânã
la costisitoarele terapii imunologice, lipsesc cu desãvârºire.
ªpaga, acest abject obicei oriental care ºi-a gãsit un cãlduros adãpost la sânul poporului
român, reprezintã în continuare o constantã în relaþia cetãþeanului cu oricare categorie de
cadre medicale. Practic, nu s-a
schimbat nimic dupã creºterile
salariale uluitoare din acest an.
Atunci, firesc, oricare dintre
noi se întreabã: pentru ce acest
efort bugetar? „Sã nu ne mai
plece medicii din þarã“, a fost
rãspunsul autoritãþilor, unul nu
lipsit de logicã. Însã realitatea
îi contrazice pe mai-marii
noºtri: în timp ce anul trecut

peste 4.000 de absolvenþi ai
facultãþilor de medicinã au absolvit rezidenþiatul, doar ceva
mai mult de 500 de posturi de
medici au fost scoase la concurs în toatã þara! Atunci, unde
este criza care ni se spune cã a
devenit deja o problemã naþionalã?

Peºtele de la cap
se-mpute!
Un exemplu elocvent al derivei financiare în care se aflã
sistemul sanitar public îl reprezintã situaþia actualã a bugetelor Caselor Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate. În majoritatea
cazurilor, iar Doljul nu este o
excepþie, acestea nu mai au un
leu în buget. Practic, sistemul
a rãmas fãrã bani. „Aºteptãm
rectificarea bugetarã. Dacã în
aceastã sãptãmânã nu primim
bani, atunci e dezastru! Spitalele nu numai cã nu vor avea
bani de salarii, dar nici mãcar
bani de medicamentele elementare nu vor avea!“, ne-a
declarat, sub protecþia anonimatului, unul dintre angajaþii

Casei de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj. ªi ca imaginea apocalipticã a sistemului sã fie completã, mai bine de trei zile sistemul electronic al Casei Naþionale a fost „mort“. Nu s-au eliberat reþete, s-au fãcut internãri
„pe ºustache“, toate acestea fiind operate în sistemul electronic în ultimele douã zile. O
fraudã unanim acceptatã atâta
timp cât incompetenþii din
fruntea sistemului nu sunt capabili sã dea de cap acestei „fãcãturi“ informatice construite
de „cãpuºari“ precum Ghiþã &
Comp.
O întrebare stã pe buzele
noastre, ale tuturor: pânã unde
va merge acest dezastru? Pânã
la capãt, cred, adicã atât de jos,
încât, într-un final, politicienii
noºtri de dreapta sau de stânga
vor realiza cã totul este greºit
în sistemul medical ºi îl vor reseta de la zero. Când va fi asta
este greu de precizat, probabil
alte mii ºi zeci de mii de oameni vor trebui sã moarã ca
aceºtia sã-ºi ia inima în dinþi ºi
sã recunoascã un lucru simplu:
au greºit!
www.indiscret.ro
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Primãria Craiova aºteaptã ADMINISTRAÞIE
sãrbãtorile de iarnã cu un îndemn
inspirat de Paºte: Veniþi de luaþi facturã!
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Proprietarii apartamentelor din Craiova
pot încheia acorduri
individuale de facturare cu furnizorii de
utilitãþi, odatã cu
schimbarea legislaþiei
în domeniu, susþin
edilii craioveni. Maimarii primãriei, dupã
ce au parcurs fãrã
folos faza adreselor
cãtre asociaþiile de
proprietari, au trecut
la etapa comunicatelor de presã ºi a
afiºelor lipite la fiecare scarã, ca sã fie
siguri cã mesajul
ajunge la locatari.
Craiovenii ar avea
astfel posibilitatea sã
plãteascã direct în
contul furnizorilor,
evitând facturarea ºi,
în acelaºi timp, debranºarea la comun.
de Nicuºor Fota
ntr-un comunicat intitulat
„Noi drepturi pentru proprietarii spaþiilor de locuit”, Primãria Craiova informeazã cã, începând cu data de
28 septembrie 2018, a intrat în
vigoare un nou cadru legal,
aprobat de Parlament prin Legea nr.196/2018 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de proprietari ºi
administrarea condominiilor”,
care aduce o serie de modificãri
legislaþiei din domeniu. „Noul
act normativ introduce o serie
de modificãri în domeniul asociaþiilor, reglementând printre
altele ºi drepturile pe care le au
proprietarii în raport cu asociaþia de proprietari, drepturi în
ceea ce priveºte folosirea spaþiilor comune precum ºi o categorie specialã de drepturi pentru proprietarii care sunt
membri ai asociaþiei. Însã cel
mai important drept introdus de
noile dispoziþii legale este acela cã proprietarii pot beneficia
de facturarea individualã a serviciilor de utilitãþi chiar ºi în
condiþiile în care instalaþiile
aflate în proprietatea furnizorilor de utilitãþi se branºeazã la
instalaþiile comune interioare

Î
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ale condominiului aflate în proprietatea comunã a tuturor proprietarilor, respectiv a existenþei unui branºament comun.
Astfel, facturarea individualã la
nivel de proprietar se va face în
baza convenþiilor de facturare individualã, anexe la contractul de furnizare încheiat cu
asociaþia de proprietari – în calitate de titular”, se aratã în comunicatul Primãriei Craiova.

Noutate: Proprietarii
bun-platnici, scutiþi
de debranºare
Potrivit edililor, acest mod de
facturare presupune o serie de
avantaje pentru proprietarii de
apartamente. Astfel, aceºtia pot
plãti contravaloarea serviciilor
direct în contul furnizorilor de
utilitãþi, aceºtia având posibilitatea de a plãti oricând cheltuielile, nu numai în ziua stabilitã
de asociaþie pentru încasare; în
cazul facturãrii individuale, este
interzisã sistarea, limitarea sau
întreruperea furnizãrii serviciului la nivel de condominiu, pentru neplata facturilor de cãtre
unul sau mai mulþi proprietari;
mai exact, proprietarii au garanþia cã dacã îºi plãtesc datoriile
la timp, furnizorii publici nu
mai pot opri utilitãþile pentru
întreaga asociaþie din care fac
parte rãu-platnicii, caz în care
ar fi afectaþi inclusiv proprietarii care sunt cu plãþile la zi;
iar în baza convenþiilor de facturare individualã, furnizorii
emit facturi individuale cãtre
toþi proprietarii din condominiu,
care includ atât contravaloarea
consumului repartizat proprietaþii individuale, cât ºi contravaloarea cotei-pãrþi ce le revine din consumul comun; altfel
spus, asociaþia de proprietari nu
mai repartizeazã facturile cãtre
proprietari prin lista de platã
lunarã, încaseazã ºi achitã sumele reprezentând contravaloarea consumului facturat, furnizorii fiind cei care repartizeazã
consumul pe fiecare proprietar
ºi încaseazã direct contravaloarea acestuia.

Mecanism
antipoprire
Conform informãrii municipale, în lipsa convenþiilor indi-

viduale ºi în condiþiile introducerii obligativitãþii asociaþiilor
de a folosi pentru încasãri ºi
plãþi curente, contul bancar unic
al asociaþiei, în eventualitatea
blocãrii contului de cãtre operatorii economici în baza unor
dosare de executare silitã, sumele achitate la zi de cãtre proprietarii de bunã credinþã vor fi
poprite în contul unor datorii ce
nu le aparþin, asociaþia ajungând
în situaþia de a acumula noi debite prin neachitarea facturilor
curente, deºi mare parte din proprietari îºi achitã la timp obligaþiile de platã. Proprietarii sunt
îndemnaþi sã opteze în adunãrile generale. „Pentru a evita o
astfel de situaþie, proprietarii au
posibilitatea sã opteze pentru
modul de facturare ce va fi practicat în condominiu: individual
sau în comun, în adunarea generalã ce va fi convocatã de reprezentanþii asociaþiilor de proprietari, la recomandarea autoritãþii locale prin adrese transmise anterior intrãrii în vigoare
a legii, cu scopul de a informa
asociaþiile cu privire la modificãrile intervenite în activitatea
acestora, de a conºtientiza re-

prezentanþii asociaþiilor, dar ºi
proprietarii asupra avantajelor,
dar ºi riscurilor ce decurg din
aplicabilitatea noilor norme”, se
aratã în comunicatul primãriei.

Cosman: Campanie
din poartã în poartã
pentru noul sistem
de facturare
Viceprimarul Adrian Cosman
spune cã edilii vor continua
eforturile de popularizare ale
noilor prevederi legale, asta
dupã ce eforturile de informare, derulate prin intermediul
asociaþiilor de proprietari, nu ºiau fãcut efectul. „Scopul nostru este simplu; sã ºtie toatã lumea cum se aplicã aceastã lege,
pentru ca cetãþeanul bun-platnic
sã aibã posibilitatea de a-ºi plãti
utilitãþile, încheind convenþii
individuale de facturare, fãrã al afecta situaþia financiarã a asociaþiei din care face parte, acolo unde sunt probleme pentru cã
avem ºi asociaþii ce pot fi date
exemple de bune practici. În
adunãrile generale, ei pot hotãrî ce opþiune de facturare vor
alege: individualã sau comunã.

Asociaþiile au încheiat contracte
cu furnizorii de utilitãþi. Fie cã
vorbim de Termo, CAO, salubritate etc. La contractul respectiv se vor face anexe ºi vor fi
introduse convenþiile individuale de facturare. Eu, ca cetãþean,
dacã am acele convenþii ºi fac
dovada cã plãtesc contravaloarea utilitãþilor furnizate, stau liniºtit ºi ºtiu cã nu mi se vor opri
caldura, apa etc., aºa cum s-a
întâmplat în trecut când au fost
sistate pentru cã erau datorii la
asociaþii, dar în acelaºi timp
erau ºi bun-platnici în acele
scãri de bloc. Vreau sã punctez
faptul cã Primãria Craiova a
transmis douã adrese cãtre asociaþiile de locatari, una în data
de 30 august ºi alta în 28 septembrie, în care informa cu privire la noua lege ºi condiþiile de
aplicabilitate. Reprezentanþii
unor asociaþii au dat declaraþii
pe la presã ºi se vãietau cã nu
ºtiu nimic ºi aºteaptã sã le spunã primãria. În altã ordine de
idei, noi am început sã punem
informarea respectivã la scãrile
de bloc, pentru ca toatã lumea
sã ºtie despre ce este vorba”, a
declarat Cosman.
17 - 23 octombrie 2018
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POLITICÃ
Într-o declaraþie politicã susþinutã recent în
Camera superioarã a
Parlamentului, Romulus Bulacu, senator
PNL de Vâlcea, criticã
guvernarea PSDALDE, pe care o
considerã pãguboasã
pentru România
„Un bilanþ real la aproape jumãtate de mandat PSD-ALDE
ar cuprinde urmãtoarele:
Instituþii ale statului român,
care pânã mai ieri erau un etalon de seriozitate ºi disciplinã,
sunt aruncate în derizoriu ºi
prinse în hora fanatismului politic.
Ramuri ale agriculturii româneºti sunt afectate dramatic de
pesta porcinã, iar autoritãþile
sunt depãºite de situaþia extinderii virusului de la un judeþ la
altul.
Noul an ºcolar aduce în atenþia opiniei publice aceleaºi
vechi probleme. Mulþi dintre
elevi vor merge în ºcoli care au
wc în fundul curþii sau nu au apã
curentã, nu au autorizaþii sani-

Senatorul Bulacu: „Guvernarea
PSD-ALDE - un bilanþ trist,
un viitor sumbru”
tare sau de stingere a incendiilor. În plus, copiii vor studia
manuale pline de greºeli, iar
produsele lapte ºi corn vor ajunge din nou cu întârziere.
Sistemul de pensii din România s-a transformat într-o ºtafetã a bombei cu ceas. Pânã la
momentul 0 se prezintã ca un
„Caritas”, numai cã piramida
are baza întoarsã, iar punctul de
sprijin este din ce în ce mai firav ºi mai superficial.
Justiþia? Zeiþa Themis ridicã
din sprânceanã pe sub eºarfa
transparentã ºi zâmbeºte amabil infractorilor, dar mai ales
faptelor de corupþie”.

Sute de promisiuni,
0 km de autostradã
„Infrastructura este la pãmânt.
Nici acum, la 100 de ani de la
Marea Unire, regiunile istorice
nu sunt unificate, ele figurând
ca simple puncte cardinale pe
harta traficului rutier. Sute de
promisiuni, 0 km de autostradã.
Dar pentru ministrul ªova este
un aspect pozitiv, pentru cã «au-

tostrãzile ne alungã investitorii».
Premierul României? Cea
mai mare catastrofã politicã
postdecembristã. Orice ieºire
publicã se transformã într-o
gafã care discrediteazã imaginea actualului cabinet ºi, nu în
ultimul rând, a românilor de
pretutindeni.
Investiþiile lipsesc cu desãvârºire, absorbþia fondurilor europene este la minim, tarifele la
utilitãþi anunþã noi creºteri, banii devin tot mai ieftini, iar creditele tot mai greu de accesat.
«Mulþumitã înfãptuirii marelui
program socialist», 35% din
unitãþile administrative teritoriale din România sunt în pragul falimentului. Inflaþia anualã urcã la 5,2% în august, dupã
ce alimentele s-au scumpit cu
4,1%, iar produsele nealimentare cu 6,7%. De la începutul
anului, gazele s-au scumpit cu
16%, serviciile poºtale cu 21%,
combustibilii cu 6%, legumele
cu 4,4%. (…) Guvernul a ajuns
la fundul sacului! Ce se va întâmpla rãmâne de vãzut, însã un

lucru este cert. România a devenit o þarã nesigurã din punct
de vedere economic ºi a început sã se împrumute sãptãmânal la rate din ce în ce mai ridicate. Asta aratã disperare ºi lipsã de viziune, iar scenariul Greciei nu pare unul atât de îndepãrtat nici pentru þara noastrã.(...)”.

Nu m-ar mira ca UE
sã ne lase în curând,
cu ochii la rãsãrit, cu
bocceluþa la spinare

Publicitate

În plan extern, septembrie a
fost începutul anului european.
Preluarea Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene este un
moment ce ar trebui sã genereze o îmbunãtãþire a imaginii
României ºi a guvernãrii în plan
internaþional. Dar evenimente17 - 23 octombrie 2018

le ultimilor 2 ani ar putea amâna aceastã onoare pentru România, aºa cum chiar oficialii europeni au declarat. Sancþionarea recentã a Ungariei prin activarea articolului 7 din Tratatul UE este un precedent extrem
de periculos, care ar trebui sã
sune ca un ceas deºteptãtor pentru autoritãþile române. Acelaºi
ceas care trebuia sã-i aminteascã premierului român de ora
sosirii lui J.C. Junker pe aeroport. Dar cine sã înþeleagã? Nu
m-ar mira ca UE sã ne lase în
curând, cu ochii la rãsãrit, cu
bocceluþa la spinare ºi ceva datorii pentru generaþiile viitoare.
Dar chiar ºi într-o asemenea
ipotezã mã îndoiesc cã doamna
Dãncilã ºi tandemul DragneaTãriceanu ar putea pricepe
vreodatã rãul fãcut”, a subliniat
senatorul Bulacu.
www.indiscret.ro
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Investiþiile CJ Dolj,
vitale pentru dezvoltare
De departe cel mai mare investitor al judeþului, Consiliul Judeþean Dolj
s-a ridicat ºi în 2018 la nivelul aºteptãrilor, direcþionând zeci de milioane
de euro în domenii încã deficitare, aºa cum sunt sãnãtatea, transporturile sau protecþia socialã. Beneficiind ºi de un buget mai mare cu peste un
sfert faþã de 2017, CJ Dolj a reuºit sã demareze ori sã finalizeze zeci de
proiecte care, fãrã îndoialã, vor accentua dezvoltarea judeþului ºi vor
avea un impact direct asupra calitãþii vieþii pentru cei mai mulþi dintre
doljeni.
de Valentin Zarea

D

in cei peste 190 de milioane de lei programaþi
investiþiilor în 2018,
cea mai mare parte a mers la capitolul transporturi. Vorbim despre 61,4 milioane de lei, bani
care au fost ori sunt folosiþi pentru modernizarea a peste 210 kilometri de drumuri. Printre acestea, este vorba despre DJ 552
Craiova – Cetate, DJ 542 Dãbuleni - limita judeþului Olt, DJ 643
D Bulzeºti - limita judeþului Vâlcea, DJ 606C Sârsca - limita judeþului Mehedinþi, DJ 561B Segarcea - Valea Stanciului - Zãval sau DJ 561 A Giurgiþa - Pleniþa - limita judeþului Mehedinþi.
„Dacã ar fi sã ne rezumãm la
demersurile privind infrastructura rutierã vom vedea cã, în momentul actual, Consiliul Judeþean are depuse 6 proiecte cu finanþare europeanã, aflate în diverse stadii, cu o valoare cumulatã de aproximativ 100 de milioane de euro. De asemenea, prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã au mai fost semnate
alte 4 contracte, proiecte aflate
în curs de implementare. Totalizând, vorbim despre drumuri
judeþene cu o lungime de peste
207 kilometri care sunt reabilitaþi sau modernizaþi prin investiþii cu finanþare nerambursabilã: 40,6 kilometri prin PNDL, cu
fonduri guvernamentale, în valoare de 29 de milioane de euro,
ºi 167 de kilometri cu fonduri de
www.indiscret.ro

la Uniunea Europeanã. De asemenea, trebuie menþionat cã
avem în pregãtire ºi alte investiþii în infrastructura rutierã care
vizeazã cel puþin alte douã tronsoane de drum, cu o lungime
semnificativã“, a declarat Cosmin Vasile.

Terminal nou
pentru aeroport
Probabil cel mai important
dintre proiectele derulate de-a
lungul timpului de CJ Dolj, Aeroportul din Craiova rãmâne pe
lista de prioritãþi instituþiei, care
depune eforturi pentru extinderea terminalelor existente, precum ºi construirea unui terminal nou. Investiþiile sunt estimate la 76 de milioane de euro, iar
autoritãþile judeþene ºi-au propus accesarea unor fonduri europene, suma fiind mult prea
mare pentru a putea fi suportatã din bugetul propriu. „În condiþiile în care, în acest an, am
depãºit pragul de 300.000 de
pasageri ºi nu credem cã ne mai
desparte mult timp de momentul în care vom depãºi pragul de
500.000 de cãlãtori, nu este deloc surprinzãtor cã actualele terminale sunt neîncãpãtoare. Tocmai din acest motiv, am iniþiat
pentru perioada urmãtoare proiectul de extindere a zonelor de
sosiri ºi plecãri, suprafaþa terminalelor urmând a fi mãritã cu
peste 2.200 mp. Aeroportul Internaþional Craiova rãmâne unul

dintre principalele noastre obiective investiþionale ºi sper cã
ne vom revedea cât mai curând
pentru a marca împreunã o nouã
reuºitã“, a afirmat vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile,
care a adãugat cã previziunile
aratã cã traficul pe Aeroportul
Internaþional Craiova va depãºi
în urmãtorii ani 1,5 milioane de
cãlãtori pe an. Consiliul Judeþean Dolj a alocat deja 2,3 milioane de lei pentru dotarea terminalelor cu aparaturã modernã, sisteme ºi echipamente specifice (detectoare de metale, alimentatorul cu apã potabilã pentru aeronave ºi vehiculele pentru cãrucioarele de bagaje) ºi a
demarat lucrãrile pentru pregãtirea terenului, situat în partea
de Vest a aeroportului.

Clinicã nouã
ºi multe proiecte
în derulare
Bugetul de investiþii pentru
2018 a prevãzut, de asemenea,
peste 33 de milioane de lei, bani
care au mers cãtre domeniul
sãnãtãþii, CJ Dolj continuând sã
aloce bani pentru modernizarea
ºi dotarea unitãþilor aflate în
subordinea sa. În fruntea listei
rãmân lucrãrile de modernizare
ºi extindere a Unitãþii de Primiri
Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã, extinderea
Centrului Medical de Radioterapie sau amenajarea incintei
SCJU. Nu trebuie omis faptul

cã o parte din aceºti bani au fost
folosiþi pentru dotarea cu echipamente medicale a Clinicii de
Cardiologie Intervenþionalã ºi
Chirurgie Cardiovascularã, obiectiv inaugurat recent în prezenþa ministrului Sorina Pintea.
Trebuie precizat cã CJ Dolj sa implicat activ în sprijinirea
proiectului viitorului Spital Regional de Urgenþã care urmeazã sã fie ridicat la Craiova, o
investiþie vitalã pentru domeniul sanitar din Oltenia.

Cultura, prioritate
în anul Centenarului
Pãstrând o tradiþie începutã în
urmã cu foarte mulþi ani, Consiliul Judeþean Dolj continuã sã
priveascã atent cãtre investiþiile în culturã, un domeniu atât
de important, mai ales în anul
Centenarului. Construirea Centrului Internaþional „Constantin
Brâncuºi“, înfiinþarea Muzeului
Cãrþii ºi Exilului Românesc, dar
ºi restaurarea Culelor din Brabova ºi Cernãteºti sunt doar câteva dintre proiectele în care CJ
Dolj este implicat în prezent.
„Ne bucurã faptul cã, de-a lungul anilor, fie cu alocãri din bugetul propriu al CJ Dolj, fie cu

finanþare obþinutã de la Uniunea Europeanã, am reuºit sã
ducem la bun sfârºit mai multe
iniþiative pentru pãstrarea ºi
promovarea inestimabilului patrimoniu din aceastã zonã. În
acest sens, aº aminti demersul
pentru restaurarea Muzeului de
Artã, o clãdire emblematicã
pentru Oltenia, în care se regãsesc opere ale inegalabilului
Constantin Brâncuºi – investiþie realizatã printr-un demers cu
finanþare europeanã. ªi, pentru
cã am amintit despre Brâncuºi,
trebuie spus cã, în imediata vecinãtate a Palatului «Jean Mihail», Consiliul Judeþean construieºte în prezent un complex
turistic ºi expoziþional dedicat
în întregime marelui sculptor.
Recent, am semnat contractele de finanþare pentru restaurarea culelor de la Brabova ºi Cernãteºti, douã clãdiri cu statut de
monument istoric de interes naþional, pentru care am obþinut
fonduri europene. Un alt obiectiv de finanþare al CJ Dolj este
destinat înfiinþãrii Muzeului
Cãrþii ºi Exilului Românesc,
demers cu finanþare europeanã,
pentru care am alocat, în acest
an, aproape 1,5 milioane de lei.
Este un proiect unic la nivel
naþional cu care ne mândrim.
Doresc sã evidenþiez angajamentul CJ Dolj de a se implica
ºi în viitor în susþinerea unor astfel de evenimente ºi proiecte
culturale, pentru cã ele dãinuie
peste ani ºi reuºesc sã uneascã
oameni, indiferent de þarã, de tradiþie sau de graniþe“, a declarat
vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, care a þinut sã precizeze cã instituþia este unul dintre partenerii tradiþionali ai mai
multor evenimente culturale de
prestigiu, aºa cum sunt Festivalul Mondial de Poezie «Mihai
Eminescu», Festivalul Internaþional «Shakespeare», Festivalul
Internaþional «Adrian Pãunescu» sau Divanul degustãtorilor
de film ºi artã culinarã.
Cula Izvoranu
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu
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Romãnãþenii,
umiliþi a doua oarã

oncomitent, în judeþul
Olt, eºecul referendumului consacrat redefinirii conceptului de familie
tradiþionalã a fost dublat de
eºecul referendumului consacrat redefinirii toponimice din
“judeþul Olt” în “judeþul OltRomanaþi”. În ambele cazuri,
din lipsã de cvorum. Electoratul, destul de pestriþ, ori n-a
priceput în adâncurile lui despre ce este treaba, ori a priceput, dar pe dos. În condiþiile
unui indiferentism care a cochetat în istorie cu însãºi gena
unui popor mândru ca al nostru, la Slatina, totuºi, s-a consemnat un procent promiþãtor
pentru… alte dãþi: 27%. Trei
procente mai trebuiau pentru
ca Oltul ºi Romanaþiul sã stea
alãturi pe stema tovarãºului
judeþ. Altfel spus, ceea ce au
fãcut promotorii comuniºti ai
reformei administrativ-teritoriale din 1966 nu a mai putut
fi desfãcut de justiþiarii întârziaþi ai epocii postrevoluþionare. Nu fiindcã n-a vrut poporul chemat în 6 ºi 7 octombrie
sã punã ºtampila pe douã hârtii, ci pentru cã nu s-a gãsit nimeni sã-l urneascã din starea
lui de buimãcealã. Poate aþi
vãzut la TV: întrebat dacã merge la vot, un bãtrân, parcã rãtãcit în prezent, a rãspuns ca
în Marin Preda: “merg, dar nu
ºtiu pe unde s-o iau”. Romãnãþenii, rãtãcind ºi ei, rãmân,
aºadar, consolaþi cu laudele de
la centru, cum cã au contribuit
prin culturã la prestigiul unitãþii geografice dintre Corabia
ºi Vitomireºti. Prin culturã în-

þelegându-se, probabil, ºi poezia lui Mazilescu, ºi pinacoteca Bunescu, ºi cei doi snopi de
grâu puºi sã stea în picioare,
ca niºte soldaþi, pe herbul de
ultimã generaþie al judeþului
Olt. Poate îi culcã, de nepãsare, referendumul coalizant din
6-7 octombrie, pe fruntea cãruia stã sculptat cu dalta “lipsã
de cvorum”. Capricioase, referendumurile! “Lebede cântãtoare”, din câte se preumblã
mediatic, din pricinã, mai nou,
de dictaturã a majoritãþii ºi nereprezentativitate. Nu spun
mai multe despre interese,
cointerese ºi cvorumuri, despre
democraþia întruchipatã aci,
pentru cã nu mã pricep, spre
deosebire de cei ce se pricep
sã le ºi manipuleze dupã bunul plac. ªtiu, în schimb, cã
orice guvern a gestionat, cu
largheþe, tot ce miºcã, a folosit
ca instrument de lucru, la nevoie, ceea ce se cheamã ordonanþa de urgenþã. S-au ordonat
ºi urgentat de la Palatul Victoriei la vale câte au poftit unii
ºi alþii, spre beneficiul tuturor,
mai cu seamã al lor. Fostul judeþ Romanaþi, ca ºi alte surate
“neînsurate”, s-a zbãtut pentru
a reintra în cuvenitele drepturi
istorice. Nu a cerut retrasarea
limitelor de judeþ sau mutarea
unei jumãtãþi de prefecturã la
Caracal. Numai atât: sã nu i se
îngroape numele care duce ºi
vine de la Râm. Cum sã-i îndupleci, acestea fiind zise, pe
cei din nord, de la Dobroteasa
ºi Sâmbureºti, cã Iancu Jianu
zapciul e viu, ca ºi Sucidava,
ca ºi Romula-Malva?...
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Deputatul Buican:
”Guvernul Dãncilã
împiedicã introducerea
reþelelor de gaze
în localitãþi”
„Ca urmare a întârzierilor nepermis de mari privind aprobarea unei Hotãrâri de Guvern de
aprobare a normelor metodologice pentru acordarea posibilitãþii administraþiilor publice locale de a-ºi scoate singure la
concesiune introducerea reþelelor de gaze, deputatul Cristian
Buican i-a adresat o interpelare
doamnei Viorica Dãncilã. Prin
intermediul acestei proceduri
parlamentare, parlamentarul liberal vâlcean i-a atras atenþia
doamnei Prim-Ministru asupra
faptului cã nu e în stare sã coordoneze activitatea Guvernului nici mãcar pentru îndeplinirea unor sarcini simple, precum
adoptarea unor norme metodologice în timpul legal prevãzut
de lege”, potrivit unui comunicat al deputatului Buican.

”Sunt 30 de zile de la
acel termen ºi încã
nu existã informaþii
legate de mult
aºteptata hotãrâre”
„Preºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican, i-a
explicat Vioricãi Dãncilã cã la
data de 19 iulie 2018 a intrat în
vigoare Legea 167/2018 publicatã în Monitorul Oficial nr. 604
din 16 iulie 2018. Conform
acestui act normativ, cadrul general privind regimul juridic al

contractelor de concesiune a
serviciului de utilitate publicã
de distribuþie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum ºi
conþinut-cadru al caietului de
sarcini sunt elaborate de Ministerul Energiei, în conformitate
cu prevederile Legii nr.123/
2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, astfel cum
aceasta a fost modificatã ºi
completatã prin prezenta lege,
ºi aprobate prin hotãrâre a
Guvernului, în termen de 60 de
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi. Potrivit acestei
prevederi, trebuia ca pânã în
data de 17 septembrie sã fie
aprobatã Hotãrârea de Guvern
solicitatã expres prin lege. Astãzi se împlinesc 30 de zile de
la acel termen ºi încã nu existã
în spaþiul public informaþii legate de mult aºteptata hotãrâre.
Este adevãrat cã ºi Ministerul
Energiei a întârziat adoptarea
acestor norme, în condiþiile în
care ele au fost publicate spre
dezbatere publicã în data de
14.09.2018, cu termen de depunere a eventualelor propuneri/
sugestii/opinii 28.09.2018.
Chiar ºi în aceste condiþii, deputatul Buican considerã cã
speþa prezentatã reprezintã o
încãlcare flagrantã a prevederilor legale, care obliga expres la
elaborarea ºi adoptarea aceste
norme în termen de 60 de zile

de la intrarea legii în vigoare,
adicã încã din 17 septembrie
2018”, se mai aratã în comunicatul citat.

”Cea mai proastã
combinaþie posibilã”
„La ora actualã, trebuie sã
avem normele metodologice
prin care administraþiile publice locale sã poatã scoate la licitaþie concesiunile de gaze naturale. Din pãcate, din cauza incompetenþei celor de la PSDALDE, administraþiile publice
locale sunt obligate sã mai aºtepte, dupã ce din 2012 ºi pânã
în prezent, tot din vina guvernanþilor de la PSD, nu s-au introdus aducþiuni de gaze. Acest
Guvern este atât de slab încât
nu numai cã este cel mai prost
guvern din istoria României,
dar a ajuns sã reprezinte o molimã pentru administraþiile publice locale. Dupã ce au tãiat
veniturile administraþiilor publice locale prin Legea Bugetului de Stat, dupã ce nu au alocat fonduri pentru înlãturarea
efectelor calamitãþilor naturale din acest an, acum întârzie
introducerea reþelelor de gaze.
Sunt pur ºi simplu idioþi, incompetenþi ºi rãu-intenþionaþi.
Cea mai proastã combinaþie
posibilã”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul
Cristian Buican.
www.indiscret.ro
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Artizani din România ºi Bulgaria ACTUALITATE
îºi expun produsele pe esplanada
Teatrului Naþional în week-end
Evenimentul face
parte din proiectul
FairDeal, care se
încadreazã în programul Interreg VA
România-Bulgaria,
program finanþat de
Uniunea Europeanã
(din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã - FEDR).
Scopul programului
este de a dezvolta
zona de graniþã
dintre cele douã þãri
prin finanþarea unor
proiecte comune.

I

Cei interesaþi se pot înscrie
pe aceeaºi adresã de mail.
Numãrul de locuri disponibile este de 40. Participarea la
evenimente este gratuitã, în
limita locurilor disponibile.

Publicitate

niþiatorul proiectului
FairDeal este Veliko
Târnovo Municipality
cãruia i s-au alãturat Asociaþia Dimanche, Camera de
Comerþ Bilateralã Bulgaria –
România ºi Teatrul Naþional
“Marin Sorescu” din Craiova. Principalul obiectiv al
acestui proiect este acela de
a crea noi oportunitãþi economice pentru liber profesioniºtii ºi antreprenorii din zona
transfrontalierã româno-bulgarã prin intermediul unei
platforme de vânzare online
a produselor tradiþionale locale. Aceastã platformã online de vânzare va avea rolul

de intermediar între artizani ºi
cumpãrãtori, ºi le va permite antreprenorilor sã îºi creascã preþul de vânzare al produselor lor
prin scurtarea lanþului de aprovizionare care duce la consumatorul final. Astfel proiectul îºi
propune sã exploateze potenþialul creator al artizanilor locali
ºi sã scadã numãrul oamenilor
neangajaþi, o problemã foarte
serioasã care se înscrie în programul Interreg VA RomâniaBulgaria.
Târgul, parte a acestui proiect,
va avea loc pe esplanada din
faþa Teatrului Naþional ”Marin Sorescu” din Craiova,
sâmbãtã, 20 octombrie, între
orele 10 ºi 18. Un numãr de
15 pavilioane de expunere
sunt disponibile artizanilor
români. Aceºtia se pot înscrie
printr-o solicitare la adresa de
mail achizitii@tncms.ro. Pavilioanele vor fi alocate în
ordinea primirii solicitãrilor.
De asemenea, între orele 9
ºi 17, la Centrul Multifuncþional Craiova va avea loc un
seminar de prezentare a platformei FairDeal.

www.indiscret.ro
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Eveniment patronat
de NASA, gãzduit
de Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei va
gãzdui, în perioada
20-21 octombrie,
prima ediþie a hackathon-ului „Space Apps
Challeng“, organizat
la Craiova sub patronajul NASA.

H

Cui i-e fricã de Cãlin
Popescu Tãriceanu?!

mântul ºi Spaþiul“. Evenimentul se adreseazã tuturor celor ce
au o pasiune pentru spaþiu ºi
enigmele acestuia.
Craiovenii pot face o echipã
de lucru cu persoane tehnice din
companiile locale, profesori, antreprenori, manageri de proiect,

C

reºterea constantã a
încrederii românilor
în liderul ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu, acreditatã de toate cercetãrile sociologice, indiferent de cine le-ar
comanda, este o realitate. Nu
o ºtire falsã, nu propagandã, nu
retoricã de partid!
Cu un an înainte de alegerile prezidenþiale, oamenii cautã sã-ºi formeze o opþiune pentru votul lor. Cautã sã aleagã aºa cum se zice în popor. Nu
înseamnã cã opþiunea pe care
o fac acum este una definitivã
care va coincide cu votul lor
la alegerile prezidenþiale de la
finele anului viitor. Dar acum
ei fac o opþiune clarã în mintea lor pentru un om politic, iar
dacã ea va fi confirmatã de
evoluþia pozitivã a acestuia în
urmãtorul an, atunci intenþia de
vot se va transforma în vot
efectiv pentru acel om politic.
Aºa se întâmplã în mai toate
þãrile unde preºedinþii se aleg
prin scrutin popular.
Cãlin Popescu Tãriceanu a
crescut aproape 8% în ultimele douã luni în intenþia de vot
a românilor ºi este la acest
moment cu cca 30% principalul competitor pentru Klaus
Iohannis. Menþinerea acestui
trend crescãtor în opinia publicã, concomitent cu accentuarea (previzibilã) a trendului
descrescãtor pentru Klaus Iohannis, face ca liderul ALDE
sã aibã prima ºansã la câºtigarea alegerilor prezidenþiale.
Un statut pe care Cãlin Po-

studenþi, dar ºi designeri, artiºti,
care pot sã-i ajute sã rezolve problemele date de NASA. Pe timpul evenimentului, participanþii
vor avea parte de susþinerea
mentorilor, iar duminicã echipele vor fi evaluate de antreprenori
din industria IT-ului craiovean.

pescu Tãriceanu ºi l-a câºtigat în peste douã decenii ºi jumãtate de activitate politicã.
Prin bun simþ democratic,
prin profesionalism politic ºi
prin guvernãri care au adus
dezvoltare economicã þãrii ºi
bunãstare pentru milioane de
români. Prin consecvenþã în
proiectele iniþiate, prin capacitatea de a forma echipe
competitive, prin ºtiinþa de a
dezvolta un sistem relaþional
extern benefic pentru România. ªi mai cu seamã, prin credinþa sa nealteratã în valorile
profunde ale liberalismului
între care fundamentale ºi de
nenegociat rãmân drepturile
ºi libertãþile individuale ale
cetãþenilor.
Toate acestea configureazã
profilul unui om de stat autentic, aºteptat din câte se vede de
cãtre foarte mulþi români. În
crizã de oameni de stat, bunul
simþ al românilor le indicã faptul cã domnul Tãriceanu poate fi alternativã bunã la conducerea statului. De aceea, tot
mai mulþi îºi îndreaptã speranþa înspre el.
Rãmâne de vãzut cum vor
evolua lucrurile. O întrebare
rãmâne totuºi inevitabilã: Cui
i-e fricã de Cãlin Popescu Tãriceanu?!
Probabil cã acelora care nu
vor ca România sã devinã o
societate normalã, echilibratã,
stabilã, în care cetãþenii sã fie
respectaþi ºi protejaþi. Sã sperãm cã aceia vor deveni o minoritate tot mai micã.

Publicitate

ackathon-ul este un
program de incubare
de idei ºi soluþii dezvoltate de NASA, derulat în fiecare an în toatã lumea. În România, evenimentul a mai fost
organizat la Cluj-Napoca, Bucureºti, Timiºoara ºi Iaºi. Tema
pentru aceastã ediþie este „Pã-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
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În zilele de 25 şi 26 oct
ombrie, la T
eatr
ului N
aţional „Marin Sor
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Craiova gãzduieºte
cea de-a VIII-a ediþie a
Festivalului „Ioana Radu”
C

entrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã,
în perioada 25-26 octombrie
2018, cea de-a VIII-a ediþie a
Festivalului Naþional „Ioana
Radu”.
Evenimentul va avea loc la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, iubitorii romanþei ºi muzicii lãutãreºti având ocazia sã-i
asculte, în acest an, printre al-

þii, pe interpreþii Ion Amititeloaie, Ion Ghiþulescu, Daniela Vlãdescu, Constantin Lãtãreþu,
Ioana Cristea sau Ion Drãgan,
dar ºi tarafurile Ionel Tudorache ºi Valentin Albeºteanu. În
cadrul festivalului este programat ºi un recitalul de excepþie
susþinut de Maria-Casandra
Hauºi ºi Anghel Caliu, unul dintre cei mai talentaþi lãutari din
Clejani.
Biletele pentru festival se vor
pune în vânzare sãptãmâna vii-
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CULTURÃ
toare, la Agenþia Teatrului Naþional din Craiova, la preþul de
30 lei.
Festivalul Naþional „Ioana
Radu“ se constituie într-un omagiu adus celebrei interprete de
romanþe, fiicã a oraºului Craiova. Prima ediþie a avut loc în anul
1998, în Salonul „Maur“ al Palatului Minerva din Craiova,
acolo unde Ioana Radu ºi-a facut debutul în arta interpretativã. Festivalul, care s-a vrut a fi
un reper estetic pentru public ºi
o rememorare a vremurilor de
altãdatã, a devenit unul dintre
cele mai importante evenimente
de profil organizate în România.

Spectacol cu baloane de
sãpun la Râmnicu Vâlcea
„Un spectacol de teatru despre ºi cu baloane de sãpun pentru toata lumea! Singuraticul Dr.
Bubble stã în laboratorul lui fãcând baloane de sãpun pentru
singurul lui prieten, o pãpuºã
fãrã viaþã. Într-o zi, accidental,
el aduce aceastã pãpuºã la viaþã ºi tot haosul se dezlãnþuie. Dr.
Bubble trebuie sã înveþe cum sã
îºi depãºeascã fricile, ce înseamnã generozitatea ºi prietenia ºi sã nu o lase pe MiniMilkshake sã disparã din nou în
inexistenþã.
O frumoasã, sensibilã ºi amuzantã poveste, stârnind bucuria
ºi empatia copiilor prezenþi prin
baloane de sãpun de la început
www.indiscret.ro

pânã la sfârºit. Aceastã poveste
spectaculoasã se terminã cu noi
prieteni, creând o nouã dinamicã a baloanelor de sãpun ºi acoperind din cap pânã în picioare
cu baloane de sãpun publicul.
Spectacolul are loc duminicã,
21.10.2018, de la ora 12.00, la
Casa de Culturã a Sindicatelor.
Intrarea celor mici se face începând cu ora 11.15 pe baza invitaþiilor distribuite prin intermediul Inspectoratului ªcolar Judeþean ºi a celor disponibile (în
limita locurilor din salã) la Cinematograful «Geo Saizescu»,
începând de luni, 15.10.2018”,
a anunþat Primãria Râmnicu
Vâlcea într-un comunicat remis
mass-mediei.
17 - 23 octombrie 2018
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Râmnicu Vâlcea: Primãria
prelungeºte termenul
pentru actualizarea dosarelor
de locuinþe sociale

ECONOMIE

Euro nu
nu aa reuºit
reuºit
Euro
sã
sã treacã
treacã de
de 4,67
4,67 lei
lei

P

erechea euro/leu s-a
plasat în perioada analizatã în jurul valorii de
4,66 lei, continuând, însã, sã
testeze depãºirea pragului de
4,67 lei. În schimb, dolarul ºi
francul au avut o evoluþie descendentã.
Cursul euro a fluctuat între
4,6590 ºi 4,6674 lei, foarte
aproape de maximumul istoric
de 4,6695 lei, atins în 21 iunie. La sfârºitul perioadei, media a fost stabilitã la 4,6663 lei,
când tranzacþiile s-au realizat
în culoarul 4,664 – 4,668 lei.
Media dolarului american a
coborât de la 4,0705 la 4,0221
lei. La sfârºitul intervalului
cursul a fost anunþat de BNR
la 4,0270, când cotaþiile au
fluctuat în culoarul 4,024 –
4,038 lei.
Moneda elveþianã s-a depreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,137 la 1,149 franci/euro,
iar media ei a scãzut de la
4,0949 la 4,0564 lei, minimumul ultimelor douã luni. La
sfârºitul perioadei, cursul a fost
de 4,0863 lei.
Pentru perioada urmãtoare
este de aºteptat ca euro sã se
menþinã în culoarul 4,65 – 4,67
lei, atingerea unui nou maxim
fiind posibilã în orice moment.
Reamintim cã majoritatea analiºtilor anticipeazã depãºirea
pragului de 4,7 lei, pânã la sfârºitul anului, urmare a adâncirii
constante a deficitelor de cont
curent ºi comercial, dar ºi a celui bugetar, care ar putea sã treacã de pragul critic de 3%.
Conform BNR, contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat în primele opt luni ale
anului un deficit de 5,83 miliarde de euro, în creºtere cu
37,8% faþã de perioada similarã din 2017.
La rândul sãu, FMI a revi-

“Pentru cã doar o cincime din
titularii celor 580 de dosare de
locuinþe sociale s-au prezentat
pentru actualizarea datelor pânã
aproape de expirarea termenului stabilit iniþial pentru aceastã procedurã, Primãria municipiului a fixat o nouã datã limitã
pentru 30 octombrie. Aºadar,
pânã la finele acestei luni, titularii cererilor de locuinþe sociale
sunt aºteptaþi sã se prezinte la
Primãria municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcþia dezvoltare
localã - Biroul fond locativ, asociaþii de proprietari din bd. Tudor Vladimirescu nr.15, de luni
pânã joi, orele 8.00 – 16,00, ºi
vinerea, orele 8.00 – 13.00,
pentru actualizarea dosarelor
privind obþinerea unor locuinþe
sociale. Actualizarea este necesarã pentru analizarea solicitãrilor de atribuire a unei locuinþe sociale ºi întocmirea listei
solicitanþilor îndreptãþiþi sã pri-

zuit în jos prognoza de creºtere economicã a României, la
4% în 2018, cu 1,1 puncte sub
estimãrile din aprilie, în timp
ce creºterea din 2019 va frâna
la 3,4%. Evoluþia negativã va
fi însoþitã de creºterea inflaþiei
anuale la 4,7%, pentru anul
viitor proiecþia de majorare a
preþurilor fiind de 2,7%.
Menþinerea inflaþiei în septembrie în zona lui 5% comparativ cu 5,1% în august, în
timp ce þinta anualã de inflaþie a BNR este de 2,5%, +/1%, a provocat creºterea indicilor ROBOR.
La sfârºitul perioadei, indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei,
se plasa la 3,18%, iar cel la
ºase luni, folosit în calcularea
ratelor la creditele ipotecare,
la 3,44%. Indicii ROBOR la
nouã ºi 12 luni au stagnat la
3,51%, respectiv la 3,56%.
La debutul intervalului, perechea euro/dolar a scãzut la
1,1432 dolari, nivel care nu a
mai fost atins de la jumãtatea
lui august. Declaraþia lui Donald Trump, conform cãruia
Fed este „cãzut în cap” datoritã politicii de majorare a dobânzii sale de politicã monetarã, a afectat evoluþia dolarului, euro apreciindu-se pânã la
1,161 dolari.
Incertitudinile politice din
Italia ºi Germania au readus
euro 1,1432 dolari, pentru ca
la sfârºitul perioadei tranzacþiile sã se realizeze între
1,1541 ºi 1,1606 dolari.
Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg a fost
stabilit la finalul intervalului
la 6.402 dolari.

A

Analiza cuprinde
perioada 9 – 15 octombrie

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.
17 - 23 octombrie 2018
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

meascã o locuinþã socialã în ordinea de prioritate rezultatã ca
urmare a punctajului obþinut”,

a anunþat Primãria Râmnicu
Vâlcea într-un comunicat de
presã.

Lucrãri derulate de APAVIL SA
în municipiul Rm. Vâlcea
în perioada 6 – 12 octombrie 2018

PAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 6 – 12
octombrie 2018 o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniþialã a
terenului deteriorat în urma intervenþiilor, s-au executat lucrãri de amenajare prin betonare/asfaltare pe strãzile: Kruscevac, Marin Sorescu Bl. G80,
Mihai Viteazu, Splaiul Mircea
Vodã ºi Danil Ionescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util pierderile de apã potabilã pe strãzile: ªtirbei Vodã nr. 204, Stolniceni nr. 294, Avram Iancu nr. 12,
Danil Ionescu nr. 18, Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 28, Straubing
nr. 269, Apusului nr. 29.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-a asigurat asistenþã tehnicã pe str. Copãcelu nr. 37B;
- se continuã cu amenajarea

terenului, montarea pavelelor ºi
realizarea etanºeitãþii cãminelor
pe branºamente în urma finalizãrii lucrãrilor pentru reabilitare reþele apã potabilã ºi branºamente pe strãzile Carol I, Regina Maria, ªtirbei Vodã, Gabriel
Stoianovici, Pãtraºcu Vodã ºi
Mircea Vodã;
- au început lucrãrile de reabilitare reþele apã potabilã ºi
branºamente pe strada Posada;
- continuã lucrãrile pentru
reabilitare reþele apã potabilã ºi
branºamente pe strada Krusevac;
- au fost ridicate la cotã 9 cãmine de canalizare pe str. Matei Basarab Bl. 116, Bl. 118 ºi
Bl. 98 ºi str.Ostroveni;
- Str. Matei Basarab. Bl. 98 –
refacere teren lângã cãmine de
canalizare;
- s-a continuat cu verificarea
ºi curãþarea gurilor de scurgere, a cãminelor de canalizare
menajerã ºi a colectoarelor,
manual ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã cãminele de canalizare menajerã tasate/deteriorate.
REÞELE DE CANALI-

ZARE MENAJERÃ CURÃÞATE. S-a intervenit pentru
desfundarea, curãþarea ºi spãlarea mecanizatã a reþelelor de
canalizare menajerã ºi a gurilor de scurgere la urmãtoarele
adrese: Bd. Tineretului – Bl.
A11/1, Bl. B4; str. Lucian Blaga – Bl. A54, Bl. A33, sc. A;
str. Calea lui Traian – Bl. L,
sc. B, Bl. S15, sc. C, Bl. S17,
sc. B ºi C; str. Dr. Hacman –
Bl. 89; str. Petriºor – Bl. P5;
str. Constantin Brâncuºi – Bl.
H4, Bl. I2, sc. A, B ºi C; str.
Dacia – Bl 15; str. Luceafãrului – Bl. A2, sc. B; str. Aleea
Stejarului – Bl. B1, sc. A, B,
C ºi D; str. Mihai Eminescu –
Bl. C11, sc. A; str. Henri
Coandã – Bl. N4, Bl. N6 ºi Bl.
P4; str. Nicolae Iorga – Bl.
A94; str. ªtirbei Vodã nr. 158
ºi str. Morilor nr. 89.
5 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 5 apometre, dintre care 3
verificate ºi înlocuite ºi 2 montaje apometre noi ºi au fost realizate 10 lucrãri de intervenþie
la contoarele de apã rece montate în reþea. De asemenea, au
fost întocmite 7 avize tehnice ºi
6 avize de amplasament.
www.indiscret.ro

Crima de la miezul nopþii 11
de Mihaela Bobaru

ACTUALITATE

U

n bãrbat a murit ºi un
altul a ajuns la spital
dupã ce au fost înjunghiaþi de un individ. Totul s-a
întâmplat la finele sãptãmânii
trecute în gara din Slatina, pe
fondul unui conflict spontan.
Autorul, un om al strãzii, de fel
din Urzica, a pãrãsit locul tragediei ºi a reuºit sã scape de
oamenii legii ajunºi urgent la
faþa locului. El s-a predat însã
la aproape 24 de ore poliþiºtilor
de la Transporturi Feroviare din
Craiova. Dupã audiere a ajuns
în arestul Poliþiei Olt, unde îºi
va aºtepta sentinþa. Dacã va fi
gãsit vinovat, bãrbatul riscã sã
stea dupã gratii cel puþin 10 ani.

Filmul unei crime
neanunþate
Dragoº Stãnescu, de 44 de ani,
din Slatina, era un obiºnuit al
barurilor din Piaþa Gãrii din localitate. Aproape în fiecare searã omul fãcea o vizitã în zonã
pentru a mai bea câte ceva. A
fãcut-o ºi în noaptea fatidicã de
la finele sãptãmânii trecute. Ca
de multe ori, pentru a se „distra”
mai bine, bãrbatul ºi-a luat ºi
concubina cu el, dar ºi un amic.
Pe la miezul nopþii, dupã ce au
tras câteva beri pe gât, i s-a pãrut cã un bãrbat din apropiere,
aflat ca ºi ei la un pahar de bãuturã, se uita insistent la femeia
lui. I-a zis ceva bãrbatului care,
surprinzãtor, i-a rãspuns într-un
mod deranjant. Nu i-a dat replica pentru cã i-a sãrit în apãrare
amicul care-l însoþea, cu mult
mai tânãr. El a fost cel care a ales
sã-i repereze onoarea doamnei.
Când a încercat sã-l loveascã pe
bãrbatul acuzat de atitudine neserioasã faþã de femeie, acesta a
scos un cuþit ºi a dat la nimerea-

lã. Pentru cã s-a ferit, tânãrul a
scãpat doar cu o mica tãieturã.
Rãu a fost pentru bãrbatul doamnei. El s-a ales cu trei lovituri în
zona inimii. Dupã ce a vãzut cã
din bãrbat a început sã curgã sângele ca de la robinet, criminalul
a luat-o la fugã iar amicul mai
tânãr a sunat la 112, dupã ajutor.
„A sunat ºi le-a spus cã au fost
tãiaþi, dar nu au crezut. Au venit prea târziu. Dacã veneau mai
repede, poate nu murea. Dar
aºa-i la noi, în România, o þarã
de doi bani. Te taie unul fãrã sã
te cunoascã, iar salvarea vine
când îºi aduce aminte. Moare
omul cu zile” a declarat, la scurt
timp dupã incident, cumnatul
bãrbatului înjunghiat în zona
inimii.

bãgat direct în sala de operaþie.
Medicii au fãcut tot ce au putut
pentru a-l salva, dar, din pãcate, a murit pe masa de operaþie.
A pierdut foarte mult sânge.
Celãlalt bãrbat, de 24 de ani,
avea o ranã superficialã la unul
dintre umeri ºi nu a dorit internarea. A plecat la scurt timp
dupã ce a fost adus la spital” a
declarat managerul SJU Slatina despre crima de la garã.
Surse din cadrul unitãþii medicale slãtinene au susþinut cã
ambii bãrbaþi miroseau a alcool, dar nu pot preciza cât sau ce
anume au bãut aceºtia.

A murit pe masa
de operaþie

Odatã cu echipajele de pe
ambulanþe, la faþa locului au
sosit ºi poliþiºtii. Din pãcate, ei
nu l-au mai gãsit pe autorul
omorului. De la martorii aflaþi
la faþa locului ºi cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supra-

„La Urgenþe au ajuns doi bãrbaþi înjunghiaþi. Unul, în vârstã
de 44 de ani, a primit mai multe
lovituri în zona inimii ºi a fost

L-au identificat
cu ajutorul
camerelor video

veghere montate de municipalitate în zonã, oamenii legii lau identificat repede pe autorul
crimei ºi l-au dat în urmãrire.
Acesta era de fel din Urzica, dar
îºi fãcea veacul prin Slatina. Cei
care frecventau barurile din
zonã l-au descris ca pe un tip
violent, care sãrea repede la
bãtaie. Cam aceeaºi pãrere o
aveau ºi despre victimã. Cei mai
mulþi susþin cã nu a fost de mirare cã s-a întâmplat aºa ceva.
În timp ce poliþiºtii au ajuns
la domiciliul criminalului pentru a-i lua urma, în seara urmãtoare acesta s-a predat la Poliþia TF din Craiova.

Fãrã regret
pentru victimã
Oamenii care l-au cunoscut pe
Dragoº Stãnescu spun cã omul
a gãsit ce a cãutat. „Era un om
rãu, care se ocupa cu tot felul de
potlogãrii. Îi sãrea repede muºtarul. Nu e de mirare cã a sfârºit
aºa cum a fãcut-o. Dumnezeu nu

doarme. De câte ori nu le þinea
calea elevilor ºi, ameninþându-i,
le lua banii, ºi câte ºi mai câte,
dar nu din alea bune. Toate serile aici le petrecea, la bar. Când
era singur, gãsea cu cine sã se
împrieteneascã ºi sã bea. Pe criminal îl ºtia. Nu ºtiu dacã erau
prieteni sau cunoºtinþe vechi, dar
mai bãuserã împreunã. Când
beau, când se certau pe seama
muierii. Victima îl acuza pe criminal cã se uitã la femeia lui. Era
gelos din cale-afarã. Eu nu ºtiu
dacã se uitase sau nu la concubinã, cã nu am stat de prostiile
lor, dar am auzit vorbind oamenii din zonã. Erau cu toþii niºte
oameni de nimic” a susþinut o
femeie din zona gãrii, acolo unde
s-a întâmplat tot scandalul urmat
de crimã.

Bucurie mare pe
sãteni cã au scãpat
de criminal
Ion ªerban a fost preluat imediat de poliþiºtii din judeþul Olt
ºi dus la audieri. La finalul acestora, bãrbatul, recidivist, a fost
dus în arestul IPJ Olt, unde îºi
va aºtepta sentinþa. Dacã va fi
gãsit vinovat, va sta dupã gratii
cel puþin zece ani. În comuna
natalã, sãtenii nu s-au mirat deloc de „isprava” lui Ion. „Era un
om fãrã Dumnezeu. Umbla prin
lume fãrã niciun rost. Se ocupa
cu furtiºagurile ºi se þinea doar
de beþii. Ce a cãutat a gãsit. A
ajuns unde-i este locul. Sper sã
nu mai iasã de acolo, ca sã fie ºi
la noi în sat liniºte. Se temeau
de el toþi tinerii din comunã.
Când era pe aici, nimeni nu se
mai ducea la bar cã le era teamã
de el” ne-a declarat o bãtrânicã.

Poliþiºtii doljeni acþioneazã pentru prevenirea
infracþiunilor ºi contravenþiilor silvice
Poliþiºti din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj Serviciul de ordine publicã ºi Compartimentul de analizã ºi
prevenire a criminalitãþii, împreunã cu reprezentanþi ai
Direcþiei Silvice Dolj ºi Ocolului Silvic „Renaºterea Pãdurii”
Mârºani, au iniþiat o campanie de informare a cetãþenilor cu
privire la consecinþele legale ale încãlcãrii legislaþiei din
domeniul silvic.
n perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, poliþiºtii doljeni vor sã
aducã în atenþia cetãþenilor prevederi legislative referitoare la circulaþia,
depozitarea, prelucrarea ºi comercializarea materialului lemnos, amintind totodatã faptul cã sunt ilegale tãierea, ru-
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perea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rãdãcini, fãrã drept, de arbori,
puieþi sau lãstari, precum ºi furtul de
material lemnos, chiar dacã arborii au
fost doborâþi sau rupþi de fenomene naturale, din fondul forestier naional ºi din
vegetaþia forestierã din afara acestuia,

indiferent de forma de proprietate. În
cadrul campaniei, poliþiºtii se vor deplasa în târguri ºi oboare, la serbãri câmpeneºti, sãrbãtori locale, dar ºi la locuinþe
în vederea informãrii cetãþenilor, ocazie
cu care vor fi expuse ºi distribuite afiºe
ºi pliante, conþinând prevederi legislative din domeniul silvic.
De asemenea, se vor expune afiºe conþinând informaþii referitoare la prevederile legislative din domeniul silvic ºi în
locuri cu vizibilitate ridicatã, precum
sediile subunitãþilor de poliþie, primãriilor, dispensarelor comunale sau unitãþilor comerciale.
17 - 23 octombrie 2018

Responsabil cu protecþia
datelor, o nouã profesie
în contextul GDPR

Z

ipper România oferã gratuit un instrument util
companiilor care nu au
reuºit încã sã implementeze procedurile de conformitate cuprinse în GDPR.
Alinierea este necesarã în
contextul în care numãrul plângerilor ºi sesizãrilor la autoritatea românã de supraveghere a
crescut semnificativ faþã de anul
trecut.
Regulamentul UE 2016/679
privind protecþia persoanelor fizice (cunoscut ºi sub numele de
GDPR), intrat în vigoare în luna
mai a acestui an, a impus organizaþiilor/companiilor sã implementeze un set nou de proceduri, având în vedere obligativitatea lui ºi sancþiunile semnificative, aplicate în cazul încãlcãrii prevederilor sale.
Regulamentul a introdus noþiunea de „responsabil cu protecþia datelor” (Data Protection
Officer – DPO).
eBook-ul oferit de Zipper
România furnizeazã companiilor care doresc sã implementeze poziþia de Responsabil cu
protecþia datelor informaþii despre:
a. Desemnarea DPO;

b. Rolul ºi sarcinile acestuia
în organizaþie;
c. Nivelul necesar de expertizã profesionalã;
d. Subordonarea ºi independenþa sa în exercitarea atribuþiilor în poziþia deþinutã;
e. Responsabilitatea acestuia
în cazul unui control al autoritãþii de supraveghere.
Mai multe informaþii regãsiþi
în eBook-ul „Rolul DPO în contextul Regulamentului general
privind protecþia datelor cu caracter personal”.
Descãrcaþi eBook complet Rolul DPO în contextul Regulamentului general privind protecþia datelor cu caracter personal.
Despre Zipper România: Parte dintr-un grup de firme cu prezenþã în 5 þãri din Sud-Estul
Europei, cu douã centre de procesare în România ºi Moldova,
Zipper acoperã nevoile companiilor de a-ºi optimiza fluxurile
interne. Soluþiile ºi serviciile de
prelucrare a datelor ºi a documentelor recepþionate, vehiculate sau expediate dintr-o companie, asigurã un suport solid
pentru reducerea costurilor ºi a
timpului de procesare.

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.

Publicitate

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.
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Cãlãtor între real ºi ireal
pe aripile poeziei

13
CULTURÃ

Vir
gil Dumitr
escu
irgil
Dumitrescu

tiinþa ºi realitatea ne-au
învãþat un principiu
imuabil: interdependenþa fenomenelor, cã nu existã
efect fãrã cauzã sau din nimic
– nimic rãsare!
Dar iatã cã se gãseºte un poet
capabil sã rãstoarne Regula
universalã: Virgil Dumitrescu.
Din ceva care nu existã inventã o poezie – „Dar tu nici mãcar nu exiºti” –, în care cautã
perfecþiunea femeii visate, a
femeii dorite, pentru a trece
alãturaþi prin viaþã. Îi face
portretul: muza este atât de frumoasã, atât de imaterialã, încât Luna ºi stelele rãsar pentru
dânsa, iar zeii poftesc la farnecul pãmântenei. Dar aºa o
fiinþã divinã nu existã (laitmotivul celor trei strofe). Interesantã idee care rãstoarnã Regula. De altfel, se ºtie, toate
ideile au cauze ascunse în
mentalul universal. Cu voie
sau fãrã voie, amicul meu ridicã o problemã filosoficã,
aceea care separã lumea în
douã: o parte materialã ºi altã
parte ideaticã (idealistã, paralelã). Nu mai lungesc introspecþia celor trei corpusuri a

Dar tu nici mãcar
nu exiºti

ª

Am închinat nopþi ºi-am crucificat zile
pe rugul ochilor tãi enigmatici
ºi triºti
în care am turnat ºi din
tristeþile mele,
dar tu nici mãcar nu exiºti
Luna ºi stelele rãsar pentru tine,
astrele toate se rotesc dupã cum
tu
le miºti,
eºti cea mai frumoasã
ºi zeii se bucurã,
dar tu nici mãcar nu exiºti
ºase versuri, textul având atâtea surse de a glosa! Subliniez
doar capacitatea poetului de a
exclude banalul ºi de a ne purta
prin sferele înalte ale gândirii
omeneºti.
Aceeaºi stilisticã de profundã
meditaþie o foloseºte poetul Virgil Dumitrescu ºi în poezia „A
fugit frumoasa dis-de-dimineaþã”, o splendoare imaterial conturatã ce-i frecventeazã somnul,
o prezenþã cum numai în vis poate atinge superlative. Odatã zorii veniþi, el constatã, reînsingu-

rat: „a fugit frumoasa fãrã sã mai
spunã (…) ºi-am ieºit/ afarã ca
un cuc sihastru, care cântã/ lumii/ numai de albastru”; întãrindu-i convingerea cã femei-îngeri
nu existã decât în lumea abstractã a creaþiei ºi ideilor.
Cred cã nu greºesc dacã afirm
cã prietenul meu, poetul, este un
virtuoz cerebral ce deconspirã
exigenþe în materie de frumuseþe imagisticã la care numai
privilegiaþii au acces.
(Constantin Huºanu)

Ia-mã de mânã ºi hai sã zburãm
peste crânguri de lume
ºi peste miriºti,
într-o mare de visuri
sã-notãm împreunã,
dar tu nici mãcar nu exiºti.

A fugit frumoasa
dis-de-dimineaþã
A fugit frumoasa dis-de-dimineaþã, când, trezit
din vise,
mã spãlam pe faþã ºi-am ieºit

afarã ca un cuc sihastru, care
cântã
lumii
numai de albastru
A fugit cum fuge ploaia pe picioare, dupã ce
venise
într-o zi cu soare; încã noaptea toatã,
pe un pat de sânger, ba eram
doi oameni,
ba eram doi îngeri
A fugit frumoasa fãrã sã mai
spunã, mã spãlam
pe faþã
cum de ziua bunã ºi-am ieºit
afarã ca
un cuc sihastru care cântã
lumii
numai de albastru
Fãrã pietre scumpe, fãrã tiv la
rochii, m-atrãgea
cu vraja,
mã ducea cu ochii; goalã ca o
noapte,
singura din viaþã, a fugit
frumoasa
dis-de-dimineaþã.

~
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„1918/2018 - CENTENARUL VÃZUT DE GENERAÞIA Y” în repetiþii
«Actuala stagiune a Teatrului
„Anton Pann” stã sub semnul
Centenarului Marii Uniri prin
cele douã proiecte câºtigate la
nivel naþional ºi finanþate de
cãtre Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale. În acest sens,
a fost finalizatã producþia primul proiect „Ne ºtim de 100 de
ani”. La început de octombrie,
mai precis sâmbãtã ºi duminicã, 6-7 octombrie, la Teatrul
„Anton Pann” din Rm Vâlcea a
avut loc premiera spectacolului
„Ne ºtim de 100 de ani”, urmând ca pe 9 decembrie sã
avem premiera ºi la cel de-al
doilea proiect intitulat „1918/
2018 - CENTENARUL VÃZUT DE GENERAÞIA Y”», a
anunþat Teatrul „Anton Pann”
într-un comunicat de presã.

Un spectacol despre
perspectiva tinerilor
asupra realitãþilor
sociale din Râmnicu
Vâlcea
„Acum suntem în etapa a
doua de documentare pentru
www.indiscret.ro

acest spectacol. Este un spectacol care îºi propune sã documenteze perspectiva tinerilor
asupra realitãþilor sociale din
Rm. Vâlcea la 100 de ani de la
Marea Unire. Ne propunem sã
facem un spectacol reprezentativ ºi relevant pentru publicul din Vâlcea, un spectacol în
care oamenii sã se regãseascã
cu poveºti ºi istorii personale,
sã se regãseascã pe scenã în diverse contexte ºi situaþii. Etapa de documentare a constat în
primul rând în luare de interviuri, discuþii informale, discuþii de grup ºi în realizarea unor
ateliere cu tinerii, prin care încercãm sã vedem care sunt problemele lor, dilemele cu care se
confruntã, cum se raporteazã la
viitorul oraºului Rm. Vâlcea,
cât ºi la viitorul lor în acest
oraº”, a afirmat David
Schwartz, regizorul spectacolului „1918/2018 - CENTENARUL VÃZUT DE GENERAÞIA Y”.
Regizorul ºi dramaturgul David Schwartz are o experienþã
vastã în teatrul documentar ºi
teatrul bazat pe istorie persona-

munitatea de aici.”

Intrarea liberã la
toate spectacolele

lã, realizând spectacole pe subiecte foarte diverse, teatru de
implicare socialã, teatrul politic, teatru care lucreazã cu materiale ale realitãþilor contemporane pentru a expune diverse
probleme, tensiuni, situaþii din
societate ºi pentru a documenta
realitãþile contemporane. A fãcut spectacole de teatru documentar în Bucureºti, unde lucreazã în spaiul independent, la
Teatrul Evreiesc de Stat, la Spaiul Reactor din Cluj-Napoca ºi

la Teatrul Naþional Iaºi.
Vladimir Purdel, actor:
„Perspectiva acestui spectacol
este una pozitivã. E pentru prima oarã când lucrez într-un
asemenea proiect în care se
face o documentare în prealabil cu oamenii din comunitatea din Rm. Vâlcea, încercând
sã se gãseascã subiecte interesante de spus pe scenã, este
un proiect care-ºi cautã un soi
de autenticitate, un proiect
care sã vorbeascã despre co-

«La acest important proiect
vor lucra zece persoane, mai
precis ºase actori de la Teatrul
„Anton Pann”: Denisse Moise
ºi Nicole Burlacu pentru faza de
documentare, Ana ªuºca, Andrei Brãdean, Vladimir Purdel
ºi Alexandru Beteringhe, un regizor-dramaturg, 1 scenograf, 1
coregraf ºi 1 muzician.
Pe lângã reprezentaþiile de la
sediul teatrului, organizatorii
propun o serie de cinci reprezentaþii gratuite pentru publicul
din afara municipiului Rm. Vâlcea, asigurându-le totodatã ºi
transportul gratuit. Iatã un alt
proiect despre care vom mai
vorbi ºi care se va concretiza
pânã la începutul lunii decembrie. Premiera spectacolului
„1918/2018 - CENTENARUL
VÃZUT DE GENERAÞIA Y”
va avea loc pe 9 decembrie», a
mai precizat Daniela ªtefãnescu, P.R. al Teatrului „Anton
Pann”.
17 - 23 octombrie 2018

ACTUALITATE
Peste 50 de participanþi la reuniunea
Comisiei IT&C a ARA
de la Bãile Govora
”În perioada 9-12 octombrie,
în oraºul Bãile Govora, din judeþul Vâlcea, s-a desfãºurat reuniunea semestrialã a specialiºtilor IT/GIS/SCADA din cadrul
companiilor de apã din România, organizatã de Comisia
IT&C a Asociaþiei Române a
Apei cu sprijinul logistic al Comitetului Teritorial Olt – Jiu ºi
Apavil SA Rm. Vâlcea”, a
anunþat SC Apavil SA.
”Sesiunea a fost deschisã de
Gigi Preduº, directorul general
al Apavil SA, care a adresat salutul de bun venit participanþilor ºi a fãcut o scurtã prezentare a societãþii Apavil. În continuare, lucrãrile au fost conduse
de Daniela Jaba - preºedinte al
Comisiei IT&C, Thomas Roth
– secretar al Comitetului Teri-

torial Olt – Jiu ºi Vasile Aurelian – secretar al Comisiei
IT&C.
Agenda reuniunii a cuprins
tematici de actualitate, cum ar
fi sisteme GIS/IT profesionale
pentru operatorii de apã ºi canalizare; abordarea practicã a
cerinþelor în domeniul securitãþii cibernetice pentru conformarea cu noile prevederi legislative GDPR ºi directiva NIS; producerea, managementul ºi arhivarea documentelor; NB – IoT
– tehnologia potrivitã pentru
telecitirea contorilor de apã etc.
De asemenea, participanþii au
prezentat modul de implementare a diverselor tehnologii la
nivelul companiilor de apã la
care îºi desfãºoarã activitatea,
împãrtãºind colegilor din cunoºtinþele ºi experienþa lor în
acest domeniu complex ºi extrem de important.
Aceasta a fost, pe anul în curs,
cea de-a doua întâlnire a unei
comisii a Asociaþiei Române a
Apei în judeþul Vâlcea, prima
fiind cea organizatã cu aproxi-

mativ o lunã înainte de Comisia de comunicare – relaþii

clienþi a ARA în colaborare cu
Comitetul Teritorial Olt – Jiu ºi

Apavil SA”, au mai precizat reprezentanþii SC Apavil.

Ghid partaj. Totul despre partaj
Întâi de toate, trebuie
sã precizãm un lucru:
legea nu obligã pe
nimeni sã facã un
partaj. Se poate
rãmâne în coproprietate pânã când foºtii
soþi se decid sã ia
mãsuri ºi sã-ºi separe bunurile. Uneori,
partajul nu se face
din raþiuni bãneºti,
de pildã.
„Dacã regimul comunitãþii
de bunuri înceteazã prin desfacerea cãsãtoriei (adicã divorþ, în cazul de faþã – n.red.),
foºtii soþi rãmân coproprietari
în devãlmãºie asupra bunurilor comune pânã la stabilirea
cotei-pãrþi ce revine fiecãruia”,
scrie în Codul civil, acolo unde
este tratat regimul comunitãþii
de bunuri ale soþilor ºi tot ceea
ce þine de partaj.
Important! Aici vorbim de
cazul soþilor care nu au optat,
încã de la începutul cãsãtoriei
sau pe parcursul ei, pentru regimul separaþiei de bunuri. În
astfel de cazuri, bunurile pe
care le dobândeºte fiecare pe
timpul mariajului rãmân ale
fiecãruia, celãlalt neavând pretenþii la ele. Din raþiuni strict
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“matematice” ºi pentru evitarea
unor bãtãi de cap ulterioare, regimul separaþiei de bunuri e o
variantã preferabilã.
Comunitatea de bunuri înceteazã atunci când soþii divorþeazã. De la momentul când divorþul este oficial, ei rãmân coproprietari (devãlmaºi) asupra bunurilor lor comune, putând sã
facã oricând partajul acestor
bunuri. Vorbim de bunuri comune, iar nu de cele proprii ºi e
necesar sã explicãm puþin aceste
douã noþiuni, conform Codului
civil:
bunurile dobândite în timpul
regimului comunitãþii legale de
oricare dintre soþi sunt, de la
data dobândirii lor, bunuri comune în devãlmãºie ale soþilor;
inclusiv veniturile din muncã
obþinute de soþi (salarii, pensii
etc.) sunt bunuri comune;
bunuri proprii ale fiecãrui soþ
sunt, de exemplu: bunurile dobândite prin moºtenire legalã,
legat sau donaþie, cu excepþia
cazului în care dispunãtorul a
prevãzut, în mod expres, cã ele
vor fi comune; bunurile de uz
personal; bunurile destinate
exercitãrii profesiei unuia dintre soþi, dacã nu sunt elemente
ale unui fond de comerþ care
face parte din comunitatea de
bunuri; indemnizaþia de asigu-

rare ºi despãgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soþi; bunurile dobândite înainte de cãsãtorie rãmân ale fiecãruia.
Notã: Creditorul unuia dintre
soþi, dacã are nevoie de asta,
poate cere sã se facã partajul
bunurilor comune ale soþilor,
dar numai în mãsura necesarã
acoperirii datoriei pe care o urmãreºte. Ceea ce trebuie reþinut
e cã partaj se poate face ºi dacã
soþii nu ajung la divorþ, deci, în
timpul cãsãtoriei. „În timpul regimului comunitãþii, bunurile
comune pot fi împãrþite, în tot
sau în parte, prin act încheiat în
formã autenticã notarialã, în caz
de bunã învoialã, ori pe cale judecãtoreascã, în caz de neînþelegere”, scrie în Cod.

La notar
sau în instanþã
Partajul se poate face ori la
notar, ori la instanþã, în funcþie
de cum se înþeleg foºtii soþi. La
notar, vorbim, desigur, de o procedurã mult mai rapidã ºi mai
puþin costisitoare, întrucât nu
mai trebuie sã plãtim ºi un avocat. Problema e cã nu se poate
face altcumva decât prin acordul pãrþilor. Asta înseamnã cã
foºtii soþi pot sã convinã sã îm-

partã bunurile ºi altfel decât 5050, unul luând un imobil în întregime, altul o sultã în schimb.
În faþa unui judecãtor se ajunge însã dacã soþii nu se pot înþelege deloc asupra împãrþirii
bunurilor. ªi în instanþã se poate face partaj prin acordul soþilor, aºa cum prevede Codul de
procedurã civilã, pentru cã judecãtorul va stãrui pe tot parcursul judecãþii ca partajul sã se
facã amiabil.
Potrivit OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,
cererile în materia partajului se
taxeazã astfel:
stabilirea bunurilor supuse
împãrþelii – 3% din valoarea
acestora;
stabilirea calitãþii de coproprietar ºi stabilirea cotei-pãrþi ce
se cuvine fiecãrui coproprietar
– 50 lei pentru fiecare coproprietar;
creanþe pe care coproprietarii le au unii faþã de alþii, nãscute din starea de proprietate comunã – 3% din valoarea creanþelor a cãror recunoaºtere se
solicitã;
cererea de partaj propriu-zis,
indiferent de modalitatea de realizare a acestuia – 3% din valoarea masei partajabile.
Instanþa va face împãrþeala în
naturã, se prevede în procedura

JURIDICA
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Asociaþia Românã a Apei,
din nou în judeþul Vâlcea

civilã. „La formarea ºi atribuirea loturilor, instanþa va þine
seama, dupã caz, ºi de acordul
pãrþilor, mãrimea cotei-pãrþi ce
se cuvine fiecãreia din masa
bunurilor de împãrþit, natura
bunurilor, domiciliul ºi ocupaþia pãrþilor, faptul cã unii dintre coproprietari, înainte de a
se cere împãrþeala, au fãcut
construcþii sau îmbunãtãþiri cu
acordul celorlalþi coproprietari
sau altele asemenea”, prevede
Codul.
Ceea ce nu se poate partaja
în naturã se va atribui unuia ºi
celãlalt va primi în schimb o
sultã. Bunul cu pricina va putea fi chiar vândut la licitaþie ºi
suma va fi împãrþitã între foºtii soþi. Se porneºte de la ideea
cã cei doi soþi au contribuit în
mod egal la bunurile respective, dar contrariul poate fi dovedit prin orice mijloc de probã pe care pãrþile îl au la dispoziþie.
Fii la curent cu toate modificãrile legislative care îþi afecteazã compania sau activitatea
profesionalã!
C.A. Coltuc
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

S

CM Râmnicu Vâlcea,
CSM Bucureºti. Douã
echipe de handbal feminin iubite în România. ªi douã
destine. Vâlcencele ne-au încântat cu Oltchim ani la rând.
“Tigroaicele”, câºtigãtoare ale
Ligii Campionilor, chiar pe terenul cvasi-invincibilei Gyor,
au trecut la comandã. Au aduso la echipã pe Cristina Neagu,
au mai adus, pe contracte grele,
ºi alte jucãtoare de top. În plus,
au schimbat antrenor dupã antrenor. Care de care mai bun,
care de care mai puþin bun. Anul
acesta, CSM a câºtigat un nou
titlu, dar, dintr-odatã, s-a miºcat lustra, cutremur la club:
Neagu ºi ilustrele sale coechipiere s-au trezit învinse de SCM
în Supercupã (31-33). “Nimerealã”, au parat “tigroaicele”.
Nimereºti bara, nimereºti portarul, dar sã nimereºti o întreagã
partidã “pe lângã” mi s-a pãrut
neprofesionist. Imediat, alt
seism, de o ºi mai îngrijorãtoare speþã: înfrângere în campionat: 19-22. Tot cu SCM! Am
urmãrit cu sufletul la gurã
aceastã partidã ºi prima reacþie,
dupã faze declasând o campioanã, a fost sã strig: naturalizaþi-o
pe Glibko! Naturalizaþi-o pe
Dumanska! Naivul din mine, ºi
Glibko ºi Dumanska erau “naturalizate” la locul de muncã.
Atunci, la 19-22, Irina înscrisese 9 goluri, iar puºtoaica de 18
ani Diana Ciucã izbutise sã pareze cinci aruncãri de la 7 metri! Cristina înþepase plasa adversã o singurã datã. Ambele
reprezentante, CSM ºi SCM, au
comutat pe Liga Campionilor,

Liga N
aţiunilor
Naţiunilor

România egalã cu
Serbia ºi amândouã
egale cu zero

www.indiscret.ro

1 în grupã ne oferã ºanse sporite în privinþa tragerii la sorþi a
grupelor CE 2020, plus a unui
bonus de 2.250.000 euro, faþã
de locul 3, caz în care am fi repartizaþi în grupa 4 valoricã, supusã unor adversari mai puternici, precum ºi diminuãrii pânã
la 50% a bonusului. Restul e poveste. O poveste mai mult despre fotbal decât cu fotbal. Stanciu, în câteva pretinse ocazii,
nici nu a ºutat mãcar la poarta
lui Rajkovic. I-a pasat acestuia.
Þucudean, un vodã prin lobodã, a ºomat în lipsa baloanelor.
Un ºut demn de 0-0 a expediat
ºi Rãzvan Marin. De partea cealaltã, bãieþii lui Mladen Krstajic s-au jucat caricatural cu ocaziile. Logic, France Football la remarcat pe Tãtãruºanu. Cine
de la noi va fi în stare sã-l tragã-n jos pe unul ca Mitrovic?,
ne întrebam pe vremea Mondialului. N-a fost nevoie de niciun
forþos, nici de Sãpunaru, nici de
Tamaº, ci de “ceva” la mintea
cocoºului: gazonul agrar, cu
brazde! Pânã ºi unul de-al nostru s-a plâns cã a trebuit sã probeze trei perechi de ghete. În
buza pauzei (prãpastiei), apãrãtorul lui Hapoel, Tamaº, a “comis-o” cu Serbia în stilu-i dâmboviþean. Picior în cap la Gaginovic, penalty ºi eliminare. Fos-

tul arbitru Cristi Balaj a fãcut recurs în platou: nu se cuvenea nici roºu, nici punctul
cu var. Fostul arbitru Ion
Crãciunescu, dimpotrivã: da
roºu, da penalty. Astãzi, în
campionatul Ligii 1 Betano
arbitreazã ºi Cristi Balaj II ºi
Ion Crãciunescu II. Limba
românã cocheteazã ºi ea cu
neaoºismul care i-a pus în
gurã consoane ºi vocale.
Cum Dumnezeului sã fii
“pro” tricolori, când antrenorul lor e Contra?! L-am trimis la plimbare pe unul care
producea “Daume” ºi l-am
instalat la cârmã pe altul cãruia ultimul meci cu Serbia,
liderul grupei, nu i s-a pãrut
decisiv. 58.513 oameni cu
scaun la cap au ignorat realitatea pentru a pãrãsi decepþionaþi Naþional Arena. ªi totuºi existã iubire. România îi
poate învinge pe muntenegreni chiar ºi în aceste condiþii, chiar ºi la ei. Cum? Pãi
cu lituanienii am tranºat trei
puncte în prelungiri. Cu sârbii, un punct, graþie abilului
Tadic care a plasat ca la rugby de la punctul cu var. Ne
mai trebuie un autogol muntenegrean ºi 1-0 pentru aceºti
bãieþi minunaþi ºi evoluþiile
lor încântãtoare! (V.D.)

respectiv pe EHF. Deja cu suedezul Magnus Johansson la timonã (dupã Mette Klit, Jacob
Vesterggard, Helle Thomsen ºi
Per Johansson), “tigroaicele”
gãsesc acul potrivit de tricourile fetelor de la FTC Rail Cargo,
terminã învingãtoare (36-31),
dar evoluþia lor nu convinge. Cu
ºase handbaliste noi, între care
Lekici ºi Radicevic, relaþiile de
joc scârþâie. Ar mai trebui ceva
timp pentru reconectãri, dar de
unde? Johansson deduce din
frãmântãrile elevelor sale cã vor
câºtiga la Ludwigsburg, cu Bietigheim. N-am mai urmãrit cu
sufletul la gurã acest lasã-mã sã
te las din Liga Campionilor.
Gazdele ajung rapid la 6-1, iar
torpilele continuã sã explodeze
între buturile, pãrãsite cumva,
ale campioanei noastre. Într-un
gest exprimând risipa de talent
a unei superechipe, Neagu rateazã 7 metri în ultima secundã. Oricum n-ar fi contat ºi totuºi. Magnus Johansson? Poate
Magnus cel Mic! Pe scurt, alt
pumn în gurã: 28-30. În paralel, cu un lot omogen, harnic ºi
inventiv, coordonat perfect de
un tehnician precum Florentin
Pera, SCM Râmnicu Vâlcea le
demoleazã în EHF pe semifinalistele ediþiei de anul trecut, turcoaicele de la Kastamonu Belediyesi: 35-26. De o parte ºi de
alta, rezultatele intrigã sau bucurã. Nu dupã cum se aliniazã
astrele, fiindcã atunci ar antrena Urania. Ci dupã cum judecã
bãncile tehnice. De acolo pânã
la tuºã nu mai e decât un pas.
Mic pentru unii, mare pentru
alþii.
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Tel:
0744.354.686
0744.354.686
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uminicã, 14 octombrie, pe Naþional
Arena, în prezenþa a
58.513 inimi pulsând pentru
tricolori, România a încheiat
0-0 cu Serbia. Ce-am pierdut,
ce-am câºtigat? Dupã 4 runde din 6, clasamentul grupei
4, seria C, este urmãtorul:
Serbia - 8 puncte; Muntenegru - 7; România - 6; Lituania - 0. Ultimele douã runde,
în noiembrie: România - Lituania / Serbia - Muntenegru
ºi Muntenegru - România /
Serbia - Lituania. În Lituania, acolo unde România s-a
impus in extremis cu 2-1
(min. 90+4), Muntenegru a
bãtut duminicã la scor: 4-1.
Iar remiza albã de pe Naþional Arena cu Serbia s-a decis
în urma unui penalty ratat
magistral de oaspeþi (45+1).
Una peste alta, datoritã norocului chior, altfel cum sã-i
spunem?, tricolorii lui Contra au plusat cu 3 într-o ierahie deschisã în prezent oricãror calcule. Se pot cãþãra pe
1, se pot logodi cu penultimul. În prologul partidei de
duminicã seara, Sergentul lui
Burleanu a expus un punct de
vedere care a CONTRAriat:
victoria cu sârbii nu e obligatorie. Reamintim cã locul

SCM pe culmi,
CSM pe coate
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Preºedintele CJ
CJ Vâlcea
Vâlcea anunþã
anunþã
Preºedintele
un complex
complex hotelier
hotelier
un
la
la Muzeul
Muzeul ”Nicolae
”Nicolae Bãlcescu”
Bãlcescu”
La Muzeul Memorial
”Nicolae Bãlcescu”
din comuna vâlceanã
cu acelaºi nume ar
putea fi construit un
complex hotelier din
fonduri europene
nerambursabile.
de Marielena Popa

P

Miroase a vrajbã
la ecologiºti?
O parte dintre membrii
Partidului Ecologist Vâlcea
pompeazã un vânt defavorabil înscrierii în partid a liberalului (încã) Samoil Vâlcu.
Domnul Vâlcu ar cam fi la
uºã, dar dacã se suflã puternic din interior, mde! Zice
lumea cã în mandatul viitor
Samy Vâlcu ar putea primi,
din partea ecologiºtilor, un
post de vicepreºedinte al CJ
Vâlcea. Dar acolo pare titular Valer Tudor, piesã grea a
partidului. Hm, parcã miroase a vrajbã...

Liberalul Folea,
stipendiat de PSD

fie stipendiul pentru voturile lui Folea alãturi de PSD
în CJ Vâlcea? Sau pentru
ceva mai mult? Zice lumea
cã în zona Drãgãºani, guvernatã de doctorul Folea, se
deruleazã o propagandã
pro-PSD foarte interesantã.
ªi mai zice cã, dupã ce va
termina cu Samoil Vâlcu,
PNL Vâlcea îl va da afarã ºi
pe Folea.

Îºi recunosc
veniturile
„nesimþite”
Doi oameni politici recunosc faptul cã primesc de la
stat ceea ce se cheamã venituri „nesimþite”. Unul este
fostul senator Nicolae Pãtru,
care zice cã are o pensie
exageratã, celãlalt, un ales
al PNL, care crede cã au
dreptate oamenii sã-i urascã pe parlamentari pentru
salariile de care beneficiazã. Aºa, deci! Niºte donaþii,
ceva?

+40350525060
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bun loc, pe o suprafaþã a Muzeului Memorial, astfel încâ turiºtii care vin în zonã sã se poatã caza ºi, de ce nu, prin serviciile pe care le facem sã le arãtãm ce înseamnã aceastã zonã
din punct de vedere istoric, culinar, al reliefului ºi ce înseamnã Valea Topologului ”, a declarat preºedintele CJ Vâlcea
pentru Televiziunea Vâlcea 1.

O bijuterie ce
gãzduieºte alte
bijuterii culturale
Conacul boieresc în care a
locuit familia revoluþionarului
Nicolae Bãlcescu a fost transformat în muzeu în 1968. În
cele 11 încãperi sunt organizate douã expoziþii, una dedicatã
familiei – înaintaºi ºi urmaºi –
ºi alta dedicatã lui Nicolae Bãlcescu. În afarã de conacul construit în stil brâncovenesc cu
influenþe gotice ºi renascentiste, vizitatorii mai pot vedea biserica de lemn din Gâltofani,
monument istoric strãmutat aici
în 1974, douã expoziþii de artã
contemporanã – lucrãri executate în cadrul taberelor de picturã organizate aici – ºi parcul
conacului. Muzeul mai gãzduieºte ºi o colecþie impresionantã de valori masonice, unicã în
România.

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

Liberalul Gheorghe Folea
(foto) a fost numit membru în consiliul de administraþie al Spitalului Judeþean
Vâlcea, graþie generosului
ajutor al preºedintelui Consiliului Judeþean, pesedistul
Constantin Rãdulescu. Sã

reºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu, a
declarat cã în prezent se cautã
locul cel mai potrivit pentru
acest complex hotelier ce ar
urma sã fie realizat cu bani europeni nerambursabili. Muzeul
”Nicolae Bãlcescu” beneficia-

zã în prezent de o altã finanþare
nerambursabilã UE, în valoare
de 4,3 milioane de euro, pentru
reabilitarea clãdirii, a parcului
ºi a bisericii de lemn ”Adormirea Maicii Domnului”. ”Muzeul
Memorial «Nicolae Bãlcescu»
urmeazã sã fie restaurat cu fonduri europene, am semnat deja
contractul. Acum suntem întrun proces de documentare a
unui alt proiect care înseamnã
un lucru foarte bun pentru ceea
ce reprezintã aceastã bijuterie a
culturii. Vrem ca pe o suprafaþã
de teren pe care o vom identifica, sã asigurãm la acest muzeu
ºi o capacitate de cazare ºi,
practic, servicii de turism ºi
hoteliere. În acest sens, suntem
în proces de a identifica cel mai

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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Indiscreþii
de Vâlcea

