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Autoritãþile locale din
Craiova au o datorie
restantã faþã de gene-

raþia viitoare. Investiþia în
Educaþie este una din obliga-
þiile majore ale unei primãrii
înþelepte, dar, din pãcate, la
Craiova lucrurile nu stau de-
loc aºa cum ar trebui.

Învãþãmântul din Craiova
suferã ºi din cauza probleme-
lor generale ale sistemului ro-
mânesc, dar ºi din cauza delã-
sãrii edililor.

Pe de o parte, educaþia ro-
mâneascã este prizoniera
mentalitãþilor din secolul tre-
cut. Avem un sistem care pune
mare preþ pe memorarea unor
rãspunsuri: calea sigurã spre
succesul ºcolar este tocitul ºi
reproducerea mecanicã a unor
informaþii! Educaþia care pune
în centru creativitatea copilu-
lui, capacitatea lui de sintezã
ºi aplecarea spre rezolvarea
problemelor practice rãmâne
un obiectiv îndepãrtat.

Pe de altã parte, la Craiova
problema este agravatã ºi de
lipsa investiþiilor în ºcoli.
Soarta Liceului Voltaire, obli-
gat sã îºi schimbe de mai mul-
te ori sediul, din lipsa unui
spaþiu adecvat, este un exem-
plu grãitor. Nici ºcoli emble-
mã pentru oraº, precum Cole-
giul Naþional Carol I, nu pri-
mesc respectul pe care îl me-
ritã. Dupã ce autoritatea loca-
lã a mimat preocuparea pen-
tru reabilitarea acestei clãdiri
monument istoric, a decis apoi
sã paseze responsabilitatea cã-
tre Compania Naþionalã de
Investiþii.

Cu totul alta ar trebui sã fie

abordarea faþã de acest dome-
niu. Învãþãmântul este esenþi-
al pentru viitorul oricãrei co-
munitãþi locale. Banii investiþi
astãzi în educaþie se vor întoar-
ce mâine, cu dobândã! Niciun
oraº nu se va putea dezvolta
fãrã o economie dinamicã, iar
economia are nevoie de oa-
meni bine pregãtiþi. Cea mai
importantã resursã pentru
companiile viitorului nu vor fi
mineralele sau energia, ci re-
sursa umanã, iar investiþiile se
vor îndrepta cãtre acele regiuni
unde aceastã resursã are cali-
tatea cea mai înaltã.

Autoritatea localã nu are
dreptul sã se ascundã în spa-
tele Ministerului Educaþiei ºi
sã dea vina exclusiv pe acesta
pentru felul cum merg lucru-
rile în domeniu. Existã pârghii
importante pe care le are pen-
tru a stimula învãþãmântul, cea
mai importantã dintre acestea
fiind investiþia în ºcoli noi,
primitoare, dotate aºa cum se
cuvine, inclusiv pentru pro-
gramele after-school, ºi care
sã îndeplineascã toate norme-
le de siguranþã. De asemenea,
trebuie sprijiniþi ºi acei profe-
sori care îºi dau toatã silinþa
pentru a-ºi educa aºa cum se
cuvine elevii, prin burse de
merit care sã acopere achizi-
þionarea de cãrþi, materiale
ºcolare ºi participarea la con-
ferinþe.

Soluþiile existã ºi ar putea
sã fie aplicate într-un timp re-
zonabil, cu condiþia ca Edu-
caþia sã devinã cu adevãrat o
prioritate pentru cei aflaþi la
conducere, nu numai la nivel
declarativ!

de deputat Ionuþ Stroe

Educaþia în Craiova,
lãsatã în voia sorþii!
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Cu puþin peste un an ºi jumãtate
pânã la viitoarele alegeri locale,
„piaþa“ potenþialilor candidaþi la
scaunul de primar al Craiovei pare
sã fi prins brusc „viaþã“. Liberalii au
deschis competiþia internã, la PSD
toatã lumea o aºteaptã pe Lia Olguþa
Vasilescu sã se întoarcã pentru o
nouã candidaturã, ALDE Dolj merge
în continuare pe mâna Aniºoarei
Stãnculescu, nu din lipsã de varian-
te, ci pentru cã are un potenþial
imens din punct de vedere electoral,
în timp ce „pigmeii“ politici USR ºi
MRI (invenþia de datã recentã a lui
Cioloº) ºi-l disputã în continuare pe
avocatul Lucian Sãuleanu. Deasupra
tuturor troneazã un personaj care a
fãcut ceva istorie în Craiova, Anto-
nie Solomon, cel care a rostit rãspi-
cat cã va candida la alegerile locale,
însã deocamdatã se lasã „peþit“.
Într-o zi afirmã cã l-ar cãuta liberalii,
în urmãtoarea cã are un „deal“ cu
ALDE, iar peste încã o sãptãmânã
candideazã independent. Dincolo de
aceste „alintãturi“ de vedetã politicã
localã, Solomon reprezintã un bazin
electoral important, fiind vãzut de
mulþi drept singurul care poate opri
„hegemonia“ social-democratã.

de Cosmin Pretorian

Deºi la „uºã“ bat ale-
gerile europarla-
mentare, în ultima

lunã pe piaþa politicã craio-
veanã se discutã, în principal,
despre potenþialii candidaþi la
scaunul de primar al Craio-
vei. La acest „demaraj“ pre-
coce al dezbaterilor pe tema
candidaturilor la primãrie a
contribuit, cu vârf ºi-ndesat,
fostul primar Antonie Solo-
mon, care nu a pregetat în a-
ºi anunþa disponibilitatea de
a candida încã de acum ºase
luni. „A discutat cu liberalii,
candideazã de la ei cã are o
relaþie personalã bunã cu
Orban“ sau „S-a întâlnit cu
Tãriceanu, au bãtut palma,
candideazã de la ALDE“ ori
„I-a spus Ponta cã îi dã toatã
organizaþia pe mânã, Sas face
un pas în spate, numai sã can-
dideze din partea Pro Româ-
nia“, sunt doar câteva „vrã-
jelile“ politice aruncate pe
piaþa de persoane din antu-
rajul fostului primar sau chiar
de el însuºi, în speranþa ma-
ximizãrii rezultatelor în ca-
zul unor eventuale negocieri.
Dincolo de aceste „fente“ po-
litice, Antonie Solomon, în
ciuda anilor de puºcãrie, re-
prezintã încã un produs elec-
toral foarte bine „prizat“ de
electoratul craiovean, lucru
confirmat, pe surse, de di-
verºi lideri politici locali.
Totuºi, craiovenii nu au uitat
cã, aºa inutile cum sunt, cele
douã pasaje din centrul ora-
ºului sunt realizãrile „sfântu-
lui“ Antonie de la Leamna,
iar Centrul Vechi a fost un
proiect gândit ºi câºtigat tot
pe timpul mandatului sãu.
Sincer vorbind, nu putem
estima care ar fi ºansele ca
Solomon sã se întoarcã la
Primãria Craiova, însã cu
certitudine putem afirma cã
eventuala sa candidaturã va
încurca „apele“ serios pe
ambele pãrþi ale eºichierului
politic, motiv pentru care
este principalul personaj po-
litic de urmãrit în urmãtoa-
rele ºase-zece luni. Numai sã
nu aibã soarta eternului can-
didat, nea Gigi Nedelescu...

Olguþa, cartea
salvatoare
a social-
democraþilor

În bãtãtura PSD, deºi ar
trebui sã fie limpezi, apele
par mai „învolburate“ decât
niciodatã. Deºi oficial „le
merge bine“, pesediºtii sunt,
de câteva luni, într-un bizar
rãzboi fratricid care numai

bine nu face organizaþiei. Impus
de Lia Olguþa Vasilescu la Pri-
mãria Craiova, Mihai Genoiu
nici mãcar acum nu este bine
„rumegat“ de o aripã a pesedeu-
lui local, motiv pentru care exis-
tã o scindare între organizaþii.
E drept, din postura de primar,
nici acesta nu a strãlucit pânã
în prezent, dar poate ºi echipa
ce i-a fost impusã la primãrie nu
este taman cea potrivitã. Numai
privindu-l ºi ascultându-l pe
Bãrãgan este suficient sã reali-
zãm cã, deºi nu pare, social-de-
mocraþii craioveni sunt într-o
acutã crizã de profesioniºti în
ale administraþiei. Tocmai
aceastã stare conflictualã moc-
nitã reprezintã un prim pas spre
un eventual catastrofal eºec în
viitoarele locale, dacã partidul
va decide sã meargã în conti-
nuare pe mâna lui Genoiu.
Dacã, însã, Olguþa Vasilescu se
va întoarce sã candideze, atunci,
în proporþie de 90%, bãtãlia este
tranºatã în favoarea lor de so-
cial-democraþi. Doar un cata-
clism de proporþii biblice cu

guvernarea centralã pesedistã îi
poate fura izbândã actualei mi-
nistre a muncii.

Stroe ºi Giugea,
gata sã-ºi asume
candidaturã liberalã
pentru primãrie

Liberalii, deºi destul de dis-
creþi, au dat deja drumul unei
competiþii interne pentru de-
semnarea candidatului. Deja,
public, cei doi deputaþi „drep-
taci“, Ionuþ Stroe ºi Nicolae
Giugea, s-au înscris în cursã,
fiecare dintre ei mizând, totuºi,
pe segmente diferite din electo-
ratul liberal. Stroe, un parla-
mentar cu anvergurã naþionalã,
are de partea sa atuul tinereþii ºi
al unui trecut absolut imaculat
din punct de vedere al imaginii.
Numele sãu nu a fost târât în
niciun scandal de corupþie, iar
prestaþiile publice la posturile
centrale de televiziune sunt une-
le mai mult decât meritorii. Giu-
gea, mai „hârºit“ în ale admi-
nistraþiei decât colegul sãu,
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dupã un mandat de prefect ºi
unul de preºedinte al Admi-
nistraþiei Domeniilor Statu-
lui, are, în general, imaginea
apei sfinþite: nici nu a fãcut
vreu rãu, dar nici nu s-a re-
marcat cu ceva. Poate doar
filmuleþe promovate pe face-
book în ultimele ºase luni de
zile sã mai fi constituit un
„stimulent“ de imagine, însã
acest lucru cu greu poate fi
cuantificat în prezent. Cum
competiþia internã debuteazã
pe 15 ale acestei luni, este de
aºteptat sã mai aparã ºi ceva
candidaturi-surprizã, cum ar
fi Marian Vasile sau Flavius
Sirop, însã cei doi vor conta,
probabil, doar la numãr.

Aniºoara
Stãnculescu poate
fi surpriza care
„detoneazã“
scena politicã
craioveanã

Cealaltã aripã a liberalismu-
lui craiovean, ALDE, are can-
didatul în block-starturi. Ani-
ºoara Stãnculescu, actuala
ºefã de cabinet a prefectului
de Dolj (dacã nu ºtiþi cine este
prefect de Dolj, staþi liniºtiþi,
nu este vina dumneavoastrã!),
a reprezentat o surprizã plã-
cutã la parþialele de anul tre-
cut, iar potenþialul sãu electo-
ral este unul imens având în
vedere lipsa sa de notorietate
ºi apetitul craiovenilor pentru
femeile-candidat. Este clar cã
nu va pleca cu prima ºansã
dacã va candida, însã, cu pu-
þin efort ºi mizând pe experi-
enþa deja cãpãtatã, nu este de-
loc exclus ca Stãnculescu sã
încurce socotelile multora pe
partea dreaptã a eºichierului
politic craiovean. Iar prima sa
„victimã“ electoralã ar putea
fi chiar Lucian Sãuleanu,
„plimbãreþul“ politic care a
schimbat deja vreo trei-patru
partide în goana sa spre un
mandat de parlamentar. Sin-
cer, cred cã nici mãcar dom-
nia sa nu mai ºtie exact din ce
partid mai face parte, dupã ce
a trecut prin bãtãtura liberali-
lor, a cochetat cu USR-ul ºi
acum cicã ar fi omul de bazã
al lui Cioloº în Craiova. Care
Cioloº, încã nu are partid, dar
se remarcã prin atacurile din
ce în ce mai dese la adresa ce-
lor care s-au sinucis politic pe
mâna sa, liberalii.
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Lia Olguþa Vasilescu Ionuþ Stroe Mihai Genoiu Antonie Solomon

Nicolae Giugea Aniºoara Stãnculescu Lucian Sãuleanu Flavius Sirop
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În pãdurea de pe
Dealul Capela din
Râmnicu Vâlcea, de
care pânã acum nu a
îndrãznit nimeni sã se
atingã, un investitor
privat ºi-a marcat
teritoriul. A împrejmuit
cu un gard cu gratii o
suprafaþã generoasã
de vegetaþie forestie-
rã, pe care urmeazã sã
ridice un complex de
agrement ºi recreere.
Cel în cauzã este Doru
Paraschiv, proprieta-
rul lanþului de restau-
rante OK.

de Marielena Popa

Complexul cu douã clã-
diri va fi construit prin
defriºarea a 1.000 m.p.

din pãdurea Capelei. Acesta va
fi ridicat în zona bazinului de
apã de pe Aleea Castanilor ºi va
avea douã corpuri independen-
te, cu regim de înãlþime P+1E.
Terenul a fost cumpãrat de Doru
ºi Roxana Paraschiv în anul
2010 ºi, ulterior, printr-o izbân-

dã rarisimã, a fost scos defini-
tiv din fondul forestier naþional
proprietate privatã, cu compen-
sare echivalentã. În data de
04.10.2012, în mandatul prima-
rului Emilian Frâncu, Paraschiv
obþinuse ºi certificatul de urba-

nism nr.1325/33337, în vederea
construcþiei. Ulterior, Primãria
Râmnicu Vâlcea i-a emis aces-
tuia ºi autorizaþia de construc-
þie.

Ultimul impediment,
descãrcarea
arheologicã,
a fost rezolvat

Mai rãmãsese, totuºi, o pro-
blemã. Zona Capela se aflã pe
lista siturilor ºi rezervaþiilor ar-
heologice din judeþul Vâlcea,
fiind sub regim de protecþie ar-
heologicã. Pe aceastã listã,
punctul Capela figureazã cu ur-
mãtoarele date: „Aºezare - Hal-
lstatt târziu, Cultura ferigile,
650/600-450 î.Hr. ºi Aºezare
latene, cultura Geto-dacicã, sec.
I î.Hr.-I d.Hr”. Potrivit directo-
rulului Direcþiei pentru Culturã
Vâlcea, Florin Epure, în 1979,
când s-a fãcut drumul de pe
Capela, au fost descoperite frag-
mente ceramice din perioada
geto-dacicã, dar ºi romanã.
Pânã recent, în proximitatea lo-
cului pe care va fi construit
complexul lui Paraschiv se ºi
afla o tãbliþã cu aceste indicii
arheologice. Numai cã între
timp a dispãrut.

Pe 23.09.2014, Direcþia Jude-
þeanã pentru Culturã Vâlcea a
emis aviz favorabil construirii
complexului, însã cu o condi-
þie: aceea a „descãrcãrii de sar-
cinã arheologicã a terenului
afectat de investiþie prin reali-

zarea cercetãrii arheologice pre-
ventive”, conform documente-
lor. Cu alte cuvinte, Paraschiv
era obligat sã plãteascã un ar-
heolog care urma sã facã cerce-
tarea de rigoare Ei, bine, asta s-
a întâmplat: „Investitorul a fã-
cut descãrcarea arheologicã.
Din punctul nostru de vedere,
nu mai existã niciun impedi-
ment pentru construcþie”, a de-
clarat directorul Direcþiei Jude-
ene pentru Culturã Vâlcea.

Acta est fabula!
Timp de aproape 50 de ani,

Râmnicu Vâlcea a fost puternic
poluat de platforma chimicã de
la Râureni, care a dat de lucru
unui oraº întreg, dar a produs
dezechilibre majore în mediul
înconjurãtor ºi a afectat sãnãta-
tea oamenilor. Pe fondul distru-
gerii spaþiilor verzi din oraº,
râmnicenii respirau prin cei doi
„plãmâni” care, deopotrivã,
erau ºi zone de promenadã: Fe-
þeni ºi Dealul Capela. Dar la
Feþeni a fost construit depozi-
tul de deºeuri al oraºului, pre-
cum ºi un adãpost pentru câini
care miºunã fãrã probleme prin
superba pãdure. Mai rãmãsese
Capela. Iar „cazul ” Paraschiv
poate deveni un precedent alar-
mant, cine ºtie cine mai „sali-
veazã”! În plus, Primãria Râm-
nicu Vâlcea a anunþat cã inten-
þioneazã sã construiascã aici, pe
33 de hectare preluate de la
Romsilva, o „pãdure-parc”.
Acta est fabula!
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Doru Paraschiv
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Vasile Cocoº, deputat
PSD de Vâlcea, a
participat în cursul
zilei de marþi, 13
noiembrie, la audierile
candidaþilor la postu-
rile de conducere ale
Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã
(ASF, în comisiile de
specialitate reunite
ale Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului. Parla-
mentarul vâlcean a
afirmat cã miercuri, 14
noiembrie, aceºtia
urmeazã sã fie votaþi
de cãtre plenul reunit
al celor douã camere.

„Pentru posturile de conduce-
re ale ASF s-au înscris iniþial 33
de candidaþi, dar mulþi s-au re-
tras. Noi încercãm sã facem în
aºa fel încât acolo sã ajungã cei
mai competenþi”, a declarat par-
lamentarul social democrat care
este ºi membru în Comisia pen-
tru buget, finanþe ºi bãnci din
Camera Deputaþilor. Potrivit in-
formaþiilor deja publice, actua-
lul preºedinte al ASF, Leonardo
Badea, este principalul favorit la
funcþia de preºedinte al Consi-
liului de conducere, acesta be-
neficiind de susþinere politicã din
partea Partidului Social Demo-
crat (PSD). Tot din PSD, princi-
palul contracandidat al lui Leo-
nardo Badea la ºefia ASF este
vicepremierul Viorel ªtefan,
care, chiar dacã nu a primit sus-

þinerea partidului, a declarat cã
proiectul sãu rãmâne preºedin-
þia autoritãþii de reglementare.
Joi, 8 noiembrie, Patronatul Ro-
mân al Brokerilor de Asigurare
Reasigurare (PRBAR) din Ro-
mânia a emis un comunicat prin
care afirmã cã este nevoie de
continuitate în mandatul actua-
lei conduceri a ASF. Totodatã,
diferite asociaþii de protecþie a
consumatorilor, printre care Aso-
ciaþia pentru Apãrarea Drepturi-
lor ºi Intereselor Consumatori-
lor (APCONS), ºi asociaþii re-
prezentative ale transportatori-
lor, precum FORT, ºi-au decla-
rat ºi ele susþinerea pentru actua-
la conducere a ASF, solicitând
sã fie asiguratã stabilitatea prin
continuitatea mandatului mem-
brilor ASF.
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de Virgil Dumitrescu

vremea respectivã moºtenitorul
Grupului Etnic German, orga-
nizaþie fascistã. Dupã zece ani
de cercetãri, înregistrãri ºi pân-
dã ca la copcã de la  produce-
rea unei posibile luãri de mitã,
DNA solicitã Parlamentului
avizul priponirii lui Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, tocmai când
omul pãrea sã candideze, cu
ºanse, la alegerile prezidenþia-
le de la anul. Despre Guvernul
Dãncilã se vânturã tot mai in-
tens cã ar avea zilele numãra-
te, mandatul de prim-ministru
urmând a fi preluat prin lovi-
turã în plex de un om al lui
Soros. Închipuiþi-vã unul din
scenarii ca pe 30 noiembrie sã
cadã Guvernul Dãncilã, iar pe
1 Decembrie sã se (re)instale-
ze Guvernul Cioloº, numit, iar
nu ales democratic. Scenariu
SF? Posibil, mai ales în vari-
anta Soros Fake, România fi-
ind colonie americanã, iar la
americani preºedinte fiind Do-
nald Trump. Centenarul Marii
Unirii primeºte, în fine, din
partea preºedintelui þãrii, o de-
finiþie „academicã”: „România
în ultimul secol a pendulat în-
tre ceva ars ºi o prãjiturã foarte
bunã”. Poporului fãuritor de
istorie atunci când în fruntea lui
se aflã bãrbaþi de stat, iar 1
Decembrie rãmâne, istoric vor-
bind, prãjitura noastrã foarte
bunã, nu-i rãmâne decât sã
mediteze juma’ în lung ºi juma’
în lat, ºi-altãdatã, ºi-altãdatã.
Ce-ar fi sã amânãm Centena-
rul?... A aºteptat o sutã de ani,
mai aºteaptã un an, doi, zece.
Pânã ne facem bine la cap, cum
ar zice Bibanul.

E atâta vânzolealã în po-
litica româneascã ºi atâ-
ta încrâncenare, încât,

aºa stând lucrurile, nu îþi vine
sã crezi cã ne mai despart puþi-
ne zile pânã la 1 Decembrie.
Despre Centenarul Marii Uni-
ri, preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean Claude Junker, spu-
nea cã este o sãrbãtoare comu-
nã a întregii Europe. Mai rã-
mâne sã fie ºi o sãrbãtoare co-
munã a întregii Românii ºi nu
prea se aratã. La o primã, dar
deloc superficialã impresie,
protagoniºtii scenei politice de
pe care se livreazã odatã-n via-
þã întregirea României Mari se
complac în gesturi de toatã
jena, în roluri pe dos, în lupte
surde ºi absurde pentru pute-
re. Se uitã cruciº unii la alþii,
îºi ridicã poalele în cap, trans-
mit naþiunii deconcertate o sta-
re de încordare ºi de nervi,
frustrãri ºi emoþii, altele decât
cele caracteristice unei aseme-
nea sãrbãtori. Acum ºi-a gãsit
Klaus Iohannis sã-ºi iasã din
pepeni pe seama clientului sãu
infractor (!?), desigur, obsesi-
vul Liviu Dragnea. Acesta, co-
mis voiajor pe tobogan, întor-
când preºedintelui fake palma,
ºi aºa întors cu cheiþa. Prima
doamnã Carmen Iohannis este
citatã la Parchetul General spre
a da cu subsemnata în legãturã
cu închirierea de cãtre familie
a unui imobil dobândit nelegal.
Pe Klaus Iohannis însuºi îl paº-
te o redeschidere de dosar greu
în cazul Forumului Democrat
al Germanilor din România
condus ani de zile de fostul
primar al Sibiului ºi declarat la

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

Potrivit art. 206 CP, responsabilita-
tea juridicã pentru conþinutul articolu-
lui aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi persona-
litãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.

Cod ISSN: 1842-2896

Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL

Tiparul:
PRODCOM

Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj

Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

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

14 - 20 noiembrie 2018 www.indiscret.ro

c    nexiuni

Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1

Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro

indiscretinoltenia@gmail.com

6
CULTURÃ

Ce-ar fi sã amânãm
Centenarul?...

Muzeul Olteniei pãs-
treazã în colecþiile
sale un important

fond „Nicolae Titulescu”, donat
de urmaºi ai sãi în anii 1977-
1980, dintre numeroasele piese
remarcându-se stiloul cu care a
fost semnat Tratatul de la Tria-
non de cãtre marele diplomat
român. Acest stilou, cu o impor-
tantã valoare istoricã ºi simbo-
licã, a fost primit de Nicolae Ti-
tulescu în momentul semnãrii
Tratatului de la Versailles (28
iunie 1919), cunoscutul diplo-
mat fãcând parte ºi din delega-
þia României la încheierea tra-
tatului care consfinþea înfrânge-
rea Imperiului German. 

Piesa este din metal galben,
prezintã sculpturi în relief, pe o
parte un soldat, iar pe cealaltã
parte o bisericã. Pe una din pãrþi
este inscripþionatã data: „28
Juin 1919”. Stiloul a fost pãs-
trat de nepotul de sorã al lui
Nicolae Titulescu, domnul Ser-
giu Neniºor, care era ºi secreta-
rul particular al marelui diplo-
mat. De altfel, foarte multe ob-
iecte personale ºi corespondenþa
cuplului Ecaterina ºi Nicolae Ti-
tulescu au fost moºtenite de
Sergiu Neniºor. Toate aceste
obiecte de o inestimabilã valoa-
re istoricã au fost donate Mu-
zeului Olteniei Craiova de
doamna Mariela Emanoil, fiica
lui Sergiu Neniºor.

Nicolae Titulescu (1882-
1941) este o personalitate de
prim rang a diplomaþiei europe-
ne în perioada de dupã Marea
Unire. A fost trimis extraordi-
nar ºi ministru plenipotenþiar la

Stiloul cu care a fost semnat
Tratatul de la Trianon,
exponatul lunii noiembrie

la Muzeul Olteniei

Londra (1921); delegat perma-
nent al României la Societatea
Naþiunilor (1924); membru al
Curþii permanente de arbitraj de
la Haga (1930); reprezentant al
þãrii la conferinþele de la Spa
(1920), Londra (1921), Haga
(1920-1929). Ales preºedinte al
celei de-a XI-a ºi a XII-a Sesi-
uni a Adunãrii Generale a So-
cietãþii Naþiunilor, în 1930 ºi în
1931, este singurul diplomat
care a deþinut de douã ori aceas-
tã funcþie.

Nicolae Titulescu a urmat pen-
sionul Jules Javet cu examen ºi
certificat de absolvire la ªcoala
Obedeanu, Liceul „Carol I” din
Craiova (1900); Facultatea de
Drept din Paris (1903). Doctor
în drept la Paris (1905). A fost
ales membru corespondent
(1930) ºi titular (28 mai 1935)
al Academiei Române. 

Întors în þarã, devine profe-
sor de drept civil la Facultatea
de Drept din Iaºi (1904-1909),
apoi la Facultatea de Drept din
Bucureºti (1909-1927). 

Colaborator al lui Take Iones-
cu, Nicolae Titulescu se înscrie
în Partidul Conservator-Demo-
crat; deputat din 1912; Ministru
de Finanþe (1917- 1918), în Ca-
binetul Brãtianu ºi în cel al lui
Averescu (1920-1921); Ministru

de Externe (1927-1928; 1932-
1933; 1933-1934; 1934- 1936). 

În vara anului 1918, împreu-
nã cu alte personalitãþi române
(Take Ionescu, Octavian Goga,
Traian Vuia, Constantin Mille),
înfiinþeazã la Paris Comitetul
Naþional Român, cu scopul de a
propaga în opinia publicã inter-
naþionalã dreptul poporului ro-
mân la unitatea naþionalã, comi-
tet recunoscut oficial de guver-
nele Puterilor Aliate ca organ
plenipotenþiar al naþiunii româ-
ne. De altfel, Nicolae Titulescu
este unul din cei care au semnat,
din partea României, ºi Tratatul
de la Trianon. Acesta a fost sem-
nat la data de 4 iunie 1920 între
Puterile Aliate învingãtoare în
Primul Rãzboi Mondial ºi Un-
garia, în calitate de stat succesor
al Imperiului Austro-Ungar, stat
învins în Marele Rãzboi. Trata-
tul a fost semnat în Palatul Ma-
rele Trianon de la Versailles de
cãtre 16 state aliate (inclusiv
România), pe de o parte, ºi de
Ungaria, de altã parte. 

Craiovenii sunt aºteptaþi sã
descopere ºi alte piese de pa-
trimoniu, cu poveºtile lor, în
spaþiile expoziþionale din str.
Madona Dudu nr. 14, zilnic, în
intervalul orar 09.00- 17.00.
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România traverseazã
una dintre cele mai
grave crize de mediu
înregistrate la nivelul
Uniunii Europene, iar
distrugerile ºi exploa-
tãrile care se petrec în
Parcurile Naþionale ºi
siturile Natura 2000,
arii naturale teoretic
protejate prin lege, au
ajuns sãptãmâna
trecutã în atenþia
oficialilor de la Bruxel-
les, când Agent Green
ºi EuroNatur au pre-
zentat în premierã
membrilor Parlamen-
tului European ºi ai
Comisiei Europene
derapajele ºi abuzurile
care sunt permise ºi
încurajate de autoritã-
þile din România.

Î
n urma unor ample inves-
tigaþii, derulate în ultimii 2
ani, Agent Green, ONG

care luptã pentru protejarea bi-
odiversitãþii, a publicat, în pre-
mierã, cifrele dezastrului ecolo-
gic, care se petrece cu concur-
sul statului român. Astfel, în
ultimii 5 ani, România a pier-
dut prin exploatãri la scarã in-
dustrialã echivalentul unei su-
prafeþe de 3.600 de hectare de
pãduri seculare rasã complet de
pe faþa pãmântului, adicã supra-
faþa acoperitã de 7.200 de tere-
nuri de fotbal. Pierderile în bi-
odiversitate sunt imense ºi nu se
pot mãsura în bani, deºi acest
bogat patrimoniu se aflã sub
protecþia legislaþiei europene ºi
naþionale.

Din 2014 ºi pânã în prezent,
din Parcurile Naþionale ale Ro-
mâniei au fost exploatate peste
1,2 milioane de metri cubi, can-
titate de lemn care a fost încãr-
catã ºi transportatã de peste
60.000 de camioane, adicã o
coloanã de camioane pline cu
buºteni de la Bucureºti pânã la
Nãdlac. Parcurile naþionale cele
mai afectate de exploatãrile
agresive ºi care au pierdut cel

AAAAAgent Grgent Grgent Grgent Grgent Green publică dimensiunea eeen publică dimensiunea eeen publică dimensiunea eeen publică dimensiunea eeen publică dimensiunea exploatărilor criminalexploatărilor criminalexploatărilor criminalexploatărilor criminalexploatărilor criminale
din Pdin Pdin Pdin Pdin Parararararcurile Ncurile Ncurile Ncurile Ncurile Naţionaleaţionaleaţionaleaţionaleaţionale

mai mult din biodiversitate sunt
Cãlimani, Domogled Valea-
Cernei ºi Semenic – Cheile Ca-
raºului, arii naturale unde sunt
adãpostite chiar ºi pãduri secu-
lare de fag incluse în patrimo-
niul UNESCO, cât ºi cea mai
mare pãdure virginã din UE!
(Izvoarele Nerei).

Investigaþiile Agent Green au
dezvãluit practicile ilegale: dis-
trugerea albiilor râurilor de
munte care au fost utilizate ile-
gal pentru transportarea buºte-
nilor, exploatãri ilegale în inte-
riorul rezervaþiilor sau al pãdu-
rilor virgine, încãlcarea preve-
derilor planului de management
al parcurilor, lipsa ordinelor de
ministru pentru planurile de
amenajament, distrugerea ire-
mediabilã a unor situri de im-
portanþã europeanã, tãieri de
arbori fãrã documente legale,
interpretarea abuzivã a unor ar-
ticole de lege pentru a motiva
exploatãri în arii protejate.

Prin exploatarea industrialã a
acestor arii naturale protejate ºi
a pãdurilor seculare, statul ro-
mân a obþinut în ultimii 5 ani
venituri de cel puþin 60 de mili-
oane de euro. Suma este rezul-
tatul unui calcul care a luat ca

reper cel mai ieftin sortiment de
lemn pus pe piaþã – lemnul de
foc – 50 de euro preþul unui
metru cub. Veniturile reale pot
sã depãºeascã cifra de 100 de
milioane de euro, bani care sunt
obþinuþi prin exploatarea ºi vân-
zarea masei lemnoase, deoare-
ce lemnul de calitate superioa-
rã este vândut la preþuri duble
sau triple faþã de lemnul de foc. 

Avertismente
de la Bruxelles

„Dorinþa statului român de a
exploata cât mai mult pãdurile
seculare nu este doar evidentã,
aceasta este planificatã. În ciu-
da numeroaselor solicitãri veni-
te din partea Agent Green, Re-
gia Naþionalã a Pãdurilor Rom-
silva, companie de stat care ad-
ministreazã 12 din cele 13 par-
curi naþionale din România, a
refuzat sã punã la dispoziþie date
despre volumul de lemn tãiat ºi
scos din parcurile naþionale pe
care le administreazã, motivând
cã aceste informaþii sunt secre-
te, iar publicarea lor ar afecta
activitatea companiei. Este un
abuz fãrã precedent, în condi-
þiile în care peste jumãtate din

suprafeþele incluse în parcuri
sunt proprietatea publicã a sta-
tului român, iar administrarea
lor este o chestiune de interes
public. Prin metode jurnalisti-
ce investigative am reuºit sã
obþinem însã aceste date ºi le
facem publice pentru a dezvã-
lui masacrul care se petrece în
aceste ultime oaze de sãlbãti-
cie”, a declarat Andrei Ciurca-
nu, director de investigaþii al
Agent Green, care a adãugat cã
pãdurile din parcurile naþiona-
le reprezintã doar 1% din teri-
toriul României, suprafeþe care
adãpostesc cea mai mare biodi-
versitate din Europa.

Dupa vizionarea seriei de in-
vestigaþii Agent Green Un de-
zastru Naþional/Out of control,
oficialii europeni ºi-au exprimat
ºocul ºi îngrijorarea ºi au preci-
zat cã România riscã demararea
unei proceduri de infringe-
ment.  „Trebuie sã recunosc cã
ceea ce am vãzut este îngrijorã-
tor, este ºocant ºi strigãtor la cer.
ªi dacã doar o micã parte din
ceea ce am vãzut este adevãrat,
atunci este un motiv de îngrijo-
rare din partea Uniunii Europe-
ne. Vorbim despre un patrimo-
niu unic nu doar al României ºi

al Europei, ci al întregii comu-
nitãþi internaþionale. Mai ales cã
Munþii Carpaþi  adãpostesc ul-
timele oaze de sãlbãticie ale
Europei”, a susþinut directorul
Capitalului Natural, Humberto
Delgado Rosa, Directoratul
pentru Mediu, Comisia Euro-
peanã.

„Mesajul meu cãtre autoritã-
þile din România este urmãto-
rul: Protejaþi Parcurile Naþio-
nale, în caz contrar aveþi toate
ºansele ca România sã intre
într-o procedurã de infringe-
ment, pentru cã nu respectaþi
legislaþia europeanã“, a adãu-
gat la rândul sãu europarlamen-
tarul Thomas Waitz, membru
al Comisiilor pentru agricultu-
rã, pesticide ºi petiþii din Par-
lamentul European ºi reprezen-
tant al Partidului Verde din
Austria.

„Polonia a fost recent con-
strânsã de Curtea Europeanã de
Justiþie sã opreascã tãierile în
Parcul Naþional Bialowieza
prin impunerea unei amenzi de
100.000 de euro pentru fiecare
zi de întârziere pânã la stopa-
rea tãierilor. Diferenþa este cã
în România se taie în toate par-
curile naþionale situri Natura
2000 volume astronomic mai
mari decât în Polonia. Deci,
Guvernul României va trebui
sã plãteascã sume mult mai
mari, din pãcate, din banii
noºtri publici”, a încheiat Ga-
briel Pãun, preºedintele Agent
Green.

Volume extrase în perioada
2014-2018 conform rapoar-
telor oficiale ºi datelor publi-
cate de Inspectorul Pãdurii:
PN Cheile Nerei-Beuºniþa –
83.000 mc
PN Semenic Cheile-Caraºu-
lui – 240.000 mc
PN Domogled Valea-Cernei
– 280.000 mc
PN Retezat – 15.000 mc
PN Defileul Jiului – 8.000 mc
PN Buila Vânturariþa –
13.000 mc
PN Piatra Craiului – 50.000
PN Cozia – 60.000 mc
PN Cheile Bicazului – 7.000
mc
PN Ceahlãu – 130.000 mc
PN Cãlimani – 190.000 mc
PN Munþii Rodnei – 100.000
mc
PN Munþii Mãcin – 40.000
mc

Total volum estimat exploa-
tat din parcurile naþionale –
1,216 milioane mc!
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Ca român liberal ºi de-
mocrat, cred cã un vi-
itor bun pentru Româ-

nia nu poate exista în afara
Uniunii Europene. În acelaºi
timp, cred cã un viitor bun pen-
tru România înseamnã o atitu-
dine demnã, bazatã pe argu-
mente solide în relaþia Româ-
niei cu Comisia Europeanã ºi
cu Parlamentul European.

Respectãm Comisia euro-
peanã, respectãm votul Parla-
mentului European, însã avem
dreptul, ºi aº zice obligaþia, sã
ne spunem cu voce clarã punc-
tul de vedere ºi faþã de acest
Raport. Apãsat acolo unde
acesta este nedrept faþã de Ro-
mânia ºi neconform realitãþii
din þara noastrã.

Recentul Raport MCV asu-
pra României este un docu-
ment, din pãcate, cu multe ju-
decãþi de valoare modelate
politic, partizan, sub influenþa
dreptei conservatoare europe-
ne, a PPE. Sunt ºi elemente pe
care trebuie sã le analizãm cu
multã atenþie ºi acolo unde sunt
lucruri de îndreptat, sã o facem
cât mai repede.

Raportul aratã însã, în linia
sa fundamentalã, cã Mecanis-
mul de Cooperare ºi Verifica-
re (MCV) a devenit tot mai
mult unul mai degrabã de ve-
rificare ºi urechiere decât unul
de Cooperare ºi Înþelegere co-
rectã a deciziilor ºi realitãþilor
de la Bucureºti.

Majoritatea covârºitoare a
deciziilor în plan legislativ lua-
te - de la începutul acestei gu-
vernãri cel puþin - a þinut cont
de: Constituþia României, Re-
comandãrile Comisiei de la
Veneþia, Recomandãrile oficia-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

lilor europeni.
Am atras atenþia, cel puþin

noi cei din ALDE, asupra in-
compatibilitãþii dintre princi-
piile fondatoare ale construc-
þiei europene ºi protocoalele
secrete de la Bucureºti din anii
regimului Bãsescu. Abia în
ultima perioadã prin vocea li-
derului ALDE Europa, GUY
VERHOFSTAD, s-a pus un
accent mai clar pe aceastã
practicã neconformã UE.

Personal sunt convins cã,
dacã mai mulþi europarlamen-
tari ºi lideri ai Comisiei ar fi
avut voinþa sã vinã ºi sã VADÃ
ce se întâmplã în România cu
adevãrat, ar fi fost înclinaþi sã
aibã mai degrabã o atitudine de
înþelegere realistã, decât una de
ostilitate partizanã.

Legat de aceastã practicã a
protocoalelor secrete, ar trebui
sã punem - cu toþii ºi în mod
repetat pânã se va înþelege ºi
în cercurile politice de la vâr-
ful UE - urmãtoarea întrebare
legitimã:

Domnilor, cum a fost posi-
bil ca tocmai sub umbrela, pro-
tecþia acestui MCV, sã se pro-
ducã în România cele mai gra-
ve abuzuri de ordin judiciar
generate de imixtiunea agresi-
vã a serviciilor de informaþii
în actul de justiþie?!

Avem în baza principiului
european al cooperãrii loiale
între statele UE ºi al principiu-
lui european al tratamentului
egal faþã de statele membre, sã
primim un rãspuns elaborat.

Dacã se va întâmpla vreoda-
tã asta, nu am cum sã ºtiu. Dar
dacã se va întâmpla, atunci, cu
siguranþã, de la acel moment
MCV va deveni istorie.

Despre Raportul MCV,
fãrã patimã
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„Primarul Mircia Gutãu s-a
numãrat printre premianþii ce-
lei de-a doua ediþii a Galei
AMR desfãºuratã luni, 12 no-
iembrie 2018, la Ateneul Ro-
mân din Bucureºti. Premiul
Special a fost acordat în cadrul
secþiunii „Centenar Munici-
pium” pentru – dupã cum a
subliniat preºedintele AMR,
Robert Negoiþã – „demnita-
tea”, „puterea de a merge mai
departe” ºi „caracterul puter-
nic” ale edilului-ºef din Râm-
nicu Vâlcea. Gala Premiilor
AMR doreºte sã punã în evi-
denþã excelenþa în diverse sec-
toare ale administraþiei publice

locale ºi sã contribuie la stimu-
larea performanþei ºi la schim-
bul de bune practici într-o serie
de domenii de importanþã deo-

sebitã pentru administraþia pu-
blicã localã”, a transmis muni-
cipalitatea într-un comunicat de
presã.
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Dupã o pauzã de un
deceniu, societatea
municipalã de trans-
port trece iar de par-
tea revoluþiei IT ºi
adoptã sistemul de e-
ticketing. Precedenta
tentativã, pusã în
practicã pe vremea
când srl-ul municipal
era încã regie, s-a
soldat cu un debut
sonor ºi un eºec
discret, dar mai-marii
RAT mizeazã acum pe
o strategie „pas cu
pas” prin care sã-ºi
obiºnuiascã încet
cãlãtorii, inclusiv pe
pensionarii cu abona-
mente subvenþionate,
cu noul sistem.

de Nicuºor Fota

Conducerea RAT Craio-
va, cot la cot cu mai-
marii primãriei, au

anunþat debutul noii ere în trans-
portul în comun, într-o confe-
rinþã de presã, de asemenea co-
munã, organizatã la sediul so-
cietãþii. „Începând de astãzi
RAT Craiova implementeazã
sistemul de e-ticketing. Treptat,
în urmãtorii ani, vor dispãrea în
totalitate vechile bilete ºi abo-
namente de hârtie ºi vor fi înlo-
cuite cu cartele reîncãrcabile,
magnetice ºi bilete electronice.
Sistemul include ºi afiºarea în
toate staþiile de tramvai sau au-
tobuz a timpilor de aºteptare
precum ºi a liniilor ce deservesc
respectiva staþie”, a anunþat pri-
marul Mihail Genoiu. Prezent la
rândul sãu la RAT Craiova, fos-
tul director al societãþii ºi actua-
lul administrator public al Cra-
iovei, Sorin Manda, a salutat

A doua oară cu norA doua oară cu norA doua oară cu norA doua oară cu norA doua oară cu noroc?oc?oc?oc?oc?

Am avut, nu de mult, un
schimb de replici pe
chat cu unul dintre

preoþii din proximitatea Arhi-
episcopului Râmnicului. N-

de Marielena Popa

PPPPPorororororţiaţiaţiaţiaţia
de vde vde vde vde venin!enin!enin!enin!enin!

Despre Arhiepiscopia Râmnicului,
sine ira et studio

am sã-i fac public numele, nu
acesta este scopul, ci morala
întâmplãrii.

Depistasem o greºealã groso-
lanã, precum ºi alte probleme
într-un interviu al ÎPS Varsanu-
fie pentru Agenþia de ºtiri Basi-
lica.ro ºi, sine ira et studio, am
atras atenþia asupra acestor as-
pecte, subliniind cã jurnaliºtii au
lucrat cam superficial materialul

în discuþie. Preotul a ºters inter-
viul de pe pagina sa de sociali-
zare, iar ulterior acesta a fost re-
publicat într-o formã mult mai
bunã ºi fãrã greºelile în discuþie.

Însã, surprins probabil cã mi-
am ieºit din matca de prestator
de servicii cu care presa a obiº-
nuit Arhiepiscopia în ultima
vreme, pãrintele a gãsit de cu-
viinþã sã se dedea la o ironie:

„Am sã le recomand celor de la
agenþia de ºtiri Basilica sã ia
lecþii de la Indiscret”. Prima ten-
taþie a fost sã-i rãspund cuvio-
sului cã jurnaliºtii de la Indis-
cret pot da lecþii fãrã probleme
ºi cã au incomensurabil mai
mult talent faþã de câtã voce are
sfinþia sa. Dar nu, am discutat
despre altceva.

Morala ar fi cã Arhiepiscopia

Râmnicului a devenit peste
mãsurã de intolerantã la ches-
tiuni obiective ºi minore veni-
te dinspre mass-media, ºi mai
mult decât tolerantã faþã de
subiectele care îi vulnerabili-
zeazã pe slujitorii ei. Ce para-
dox! Sau nu?

RAT Craiova a dat iar drumul la
e-ticketing ºi are gânduri de expansiune

proiectul derulat de actuala con-
ducere. „Am fost director aici
ºi trebuie sã spun cã lipsa unui
asemenea sistem o consideram
una dintre marile mele regrete.
Mã bucur cã echipa de la RAT
a adus la bun sfârºit acest pro-
iect. Am fost aici ºi ºtiu cum s-
a muncit. Suntem în punctul în
care putem vorbi despre un sis-
tem modern, performant”, a
spus Manda.

High tech,
dar mai domol

Sistemul de e-ticketing deru-
lat de RAT promite sã asigure
cãlãtorilor accesul la serviciul
de transport public pe bazã de
cartele electronice sau aplicaþii
mobile, scopul final fiind elimi-
narea definitivã a tichetelor cla-
sice. „Cãlãtorul nu mai foloseºte
dispozitivul tradiþional (com-
postor) cu care valideazã cãlã-
toria, el doar se autentificã în
platformã cu ajutorul cardului.
Existã o platformã pe bazã de
conturi de cãlãtor ºi ei folosesc
cardul contactless sau o aplica-
þie de telefonie ori un cod QR”,
a explicat Alexandru Irimia, re-
prezentantul Telelink Services,
partenerul RAT în acest proiect.
Tranziþia va una lentã, asigurã
conducerea RAT, pentru a da
ºansa abonaþilor societãþii sã se
obiºnuiascã. Potrivit manageru-

lui RAT Craiova, Marcel Tãnã-
sescu, noul sistem va opera,
pentru început, în paralel cu cel
clasic. „Acesta este primul pas
în implementarea, pe mijloace-
le de transport în comun, a ti-
cketing-ului. Pentru început,
vor fi 75 de mijloace de trans-
port în comun dotate cu acest
sistem, dar urmeazã alte 15 au-
tobuze ºi 12 tramvaie care vor
intra în acest program. Trecerea,
procedura în sine, nu va fi foar-
te simplã, de aceea, pânã când
lumea se obiºnuieºte, se va mer-
ge în paralel, între 10 ºi 16 luni,
cu ambele sisteme”, a declarat
Marcel Tãnãsescu.

RAT, pregãtitã
sã se reverse în
Zona Metropolitanã

Pe lângã saltul tehnologic în
privinþa sistemului de platã a
cãlãtoriilor, considerat de con-
ducerea primãriei drept un
prim pas spre conceptul de
Smart City în Craiova, RAT dã
semne de expansiune, atât la
capitolul parc auto, cât ºi în
ceea ce priveºte aria de aco-
perire. „În perioada urmãtoa-
re Primãria Craiova o sã achi-
ziþioneze un numãr de minim
30 autobuze hibrid ºi 17 tram-
vaie finanþate din fonduri UE

precum ºi 30 autobuze euro 6
prin contractul cu BERD. În
paralel, RAT Craiova urmea-
zã sã achiziþioneze ºi ei alte 10
autobuze. Astfel, transportul
public în Craiova o sã devinã
unul modern, de calitate”,  a
spus primarul Mihail Genoiu.
O datã scãpatã de concurenþã,
dupã retragerea la boxe a ce-
lor de la Bacriz, societatea
municipalã de transport pare,
dupã spusele edililor, pregãti-
tã sã atace ºi o altã categorie
de muºterii: cei din zona me-
tropolitanã. „Astãzi am avut ºi
o ºedinþã la Consiliul de Ad-
ministraþie al Zonei Metropo-
litane ºi s-a decis, la nivelul
conducerii sã comandãm un
studiu de transport metropo-
lian pe care sper sã-l avem
anul viitor. Odatã cu noile
achiziþii trebuie sã ne uitãm ºi
la transportul din zona metro-
politanã, din localitãþile limi-
trofe Craiovei, pentru cã totul
se dezvoltã ºi noi ca ºi trans-
port public trebuie sã ne dez-
voltãm”, a anunþat Sorin Man-
da.



De aproape douã luni
perechea euro/leu
fluctueazã în jurul

pragului de 4,66 lei, depãºirea
celui de 4,67 lei fiind testatã
de mai multe ori.

În perioada analizatã, cursul
euro a scãzut de la 4,6640 la
4,6586 lei, la sfârºitul ei, când
tranzacþiile s-au realizat într-un
culoar îngust, 4,655 – 4,662
lei.

Înrãutãþirea situaþiei politice
din zona euro a fãcut ca media
dolarului american sã creascã
de la 4,1063 la 4,1342 lei, ma-
ximul ultimelor 18 luni. Cota-
þiile din piaþã fluctuau între
1,102 ºi 1,144 lei.

Moneda elveþianã se tranz-
acþiona pe pieþele internaþiona-
le între 1,135 ºi 1,14 franci/
euro, iar cursul ei a urcat de la
4,0799 la 4,0964 lei.

Perspectivele leului rãmân
negative, urmare a înrãutãþirii
situaþiei economice. La jumã-
tatea sãptãmânii, Comisia Eu-
ropeanã a publicat prognozele
sale privind România.

Chiar dacã guvernarea PSD-
ALDE anunþã constantat înde-
plinirea þintelor propuse, CE a
revizuit în scãdere proiecþiile
sale. Prognoza privind creºte-
rea economiei României în
acest an a fost adusã de la 4,1
la 3,6%. În ceea ce priveºte
deficitul bugetar din 2018,
acesta a fost urcat la 3,3%, pes-
te þinta de 3% din PIB asuma-
tã de România prin Tratatul de
la Maastricht.

La începutul intervalului,
BNR a continuat ºirul operaþi-
unilor de tip repo, împrumu-
tând din nou bãncile comercia-
le care aveau nevoie de lichi-
ditate. Suma introdusã în piaþã
a fost mai micã decât la prece-
dentele douã intervenþii, ea ri-
dicându-se la „doar” puþin pes-
te 5,3 miliarde lei. Ca de obi-
cei, dobânda plãtitã este 2,5%,
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

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.

egalã cu cea de politicã mo-
netarã.

Intervenþia BNR în piaþa
monetarã a fãcut ca indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majo-
ritatea creditelor în lei, sã sca-
dã de la 3,20 la 3,19%, iar cel
la ºase luni, folosit la calcula-
rea ratelor la creditele ipote-
care, de la 3,45 la 3,43%.

Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comer-
ciale de la alte bãnci, ºi cel la
12 luni au coborât, la rândul
lor, la 3,51%, respectiv la
3,58%.

Dealerii din piaþa monetarã
considerã cã indicii ROBOR
se vor stabiliza la finalul lu-
nii, ca o consecinþã a creºterii
lichiditãþii, Finanþele urmând
sã achite un împrumut mai
vechi, care are o valoare de 8
miliarde de lei, dar ºi sã dea
drumul la robinetul banilor
pentru autoritãþile locale.

Conflictul dintre Comisia
Europeanã ºi Italia, în privin-
þa creºterii anul viitor a defi-
citului bugetar, dorit de guver-
nul de la Roma, cât ºi incerti-
tudinile care planeazã asupra
modului în care se va concre-
tiza Brexitul, au pus în umbrã
eºecul de sãptãmâna trecutã al
republicanilor la alegerile care
s-au desfãºurat la jumãtatea
mandatului prezidenþial din
SUA.

De la o apreciere la 1,15
dolari, euro a scãzut pânã la
1,1223 dolari, nivel care se
mai înregistra la sfârºitul lui
iunie trecut.

Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg se pla-
sa la finalul intervalului în ju-
rul valorii de 6.350 dolari.

Analiza cuprinde
perioada 6 – 12 noiembrie
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„Pe 16 noiembrie 2018, în-
cepând cu ora 16.00, la Grand
Hotel Sofianu Rm. Vâlcea se
desfãºoarã dezbaterea cu tema
Susþinem antreprenoriatul,
având ca scop transparentiza-
rea paºilor care trebuie urmaþi
pentru obþinerea de fonduri eu-
ropene de cãtre cetãþenii ro-
mâni în vederea deschiderii
unei afaceri sau dezvoltãrii
propriei afaceri”, a anunþat
PNL Vâlcea într-un comunicat
remis mediei.

„Coordonatorul proiectului la
nivel naþional, Cecilia Vãduva
(foto), consilier judeþean PNL,
considerã cã dezbaterea vine în
sprijinul celor care îºi doresc sã
solicite fonduri europene pen-
tru a deschide sau dezvolta o
afacere ºi au nevoie de consul-
tanþã suplimentarã pentru ca
demersul lor sã aibã succes.

Invitaþi sã susþinã puncte de
vedere competente în domeniul
accesãrii finanþãrii din fonduri
europene sunt Petru Luhan -
Preºedinte al Comisiei pentru
fonduri europene ºi dezvoltare
regionalã PNL, deputat Cristian
Buican, Preºedinte PNL filiala
Vâlcea, Daniela Nicolescu -
Secretar General OFL Româ-
nia, senator Romulus Bulacu -
Preºedinte al Comisiei pentru
economie, mediu de afaceri,
energie ºi turism. Vor fi prezen-
tate programele de finanþare din
fonduri europene care pot fi ac-
cesate de cetãþenii români, in-
diferent de vârstã sau gen, fon-
durile europene fiind destinate
celor care doresc sã devinã an-

treprenori sau sã-ºi dezvolte
propria afacere. Alãturi de pro-
gramele de finanþare, o altã
temã abordatã de specialiºtii
invitaþi este cea a oportunitãþi-
lor de dezvoltare, mai exact se
vor prezenta  idei de afaceri,
competenþe antreprenoriale ºi
planuri de afaceri.

Prin organizarea acestei dez-
bateri, organizatorii îºi propun
sã ajute ºi sã încurajeze cât mai
mulþi români sã-ºi deschidã sau

„Ca urmare a lucrãrilor de
asfaltare ce urmeazã sã fie efec-
tuate în zona centralã în cadrul
obiectivului de investiþii Reabi-
litare trotuare ºi iluminat public
str. ªtirbei Vodã, traficul auto pe
str. ªtirbei Vodã – segmentul
cuprins între Centrul Comercial
Winmarkt ºi accesul auto în
Parcul Zãvoi, precum ºi pe str.
Carol I – segmentul cuprins în-
tre intersecþia cu str. Pãtraºcu
Vodã (sediul APAVL SA) ºi in-

Râmnicu Vâlcea:
Începe asfaltarea în zona centralã,

trafic restricionat o sãptãmânã
tersecþia cu splaiul Independen-
þei, va fi complet restricþionat în
perioada 19.11.2018 (începând
cu ora 08.00) ºi pânã
26.11.2018 (ora 18.00)”, a anu-
nat municipalitatea într-un co-
municat de presã.

„Primãria municipiului a infor-
mat prin adrese instituþiile de or-
dine publicã, serviciile de urgenþã
ºi transportatorii auto locali ºi
judeþeni care tranziteazã aceastã
zonã pentru adaptarea, în conse-

cinþã, a traseelor auto proprii; de
asemenea, prin intermediul in-
spectorilor de zonã, se vor trans-
mite informãri tuturor locatarilor
ºi agenþilor comerciali din zona
afectatã. Administraþia localã
municipalã face apel la înþelege-
rea locuitorilor municipiului pe
durata acestor restricþii ºi îi asi-
gurã cã va face toate demersuri-
le pentru ca lucrãrile sã se desfã-
ºoare în termenele stabilite.”, se
mai aratã în acest comunicat.

sã-ºi dezvolte propria afacere cu
finanþare din fonduri europene.
De asemenea, participanþii au
posibilitatea ca, ulterior, sã ur-
meze cursurile gratuite din ca-
drul aceluiaºi proiect naþional
menit sã susþinã iniþiativa pri-
vatã. Cursurile gratuite au ca
tematicã consultanþa în ceea ce
priveºte competenþele antrepre-
noriale ºi proiectarea unui plan
de afaceri ”, se mai aratã în do-
cumentul citat.
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Uniunea Scriitorilor din România,
ca organizaþie de breaslã a pro-
fesioniºtilor literaturii ºi moºte-

nitoare a tradiþiei cultivãrii limbii româ-
ne, îºi manifestã profunda îngrijorare faþã
de degradarea continuã a limbii române
folosite în spaþiul public, ca ºi a nivelu-
lui cultural general, în special din partea
celor care, prin rolul lor social, sunt luaþi
drept exemple de cãtre categorii largi de
cetãþeni.

Limba românã nu este un simplu in-
strument de comunicare. Ea este o com-
ponentã esenþialã a identitãþii ºi un liant
al unitãþii naþionale, chiar în epocile mai
îndepãrtate, în care statul român nu exis-
ta. Însã chiar ºi atunci, pãturile luminate
ale societãþii s-au preocupat de cultiva-
rea limbii, preocupare pe care unul din-
tre precursorii modernitãþii, Ienãchiþã
Vãcãrescu, o echivala cu patriotismul.

Limba este, de asemenea, instrumen-
tul gândirii. Cineva care vorbeºte ºi scrie
incorect este puþin probabil sã gândeas-
cã bine, cu atât mai mult, cu cât incorec-
titudinea exprimãrii este primul ºi cel mai
elocvent semn al absenþei unei culturi co-
respunzãtoare, deci al lipsei pregãtirii ºi
competenþei.

Astãzi, în anul în care aniversãm Cen-
tenarul Marii Uniri, limba românã vor-
bitã ºi scrisã în spaþiul public – de cãtre
politicieni, oameni de media, „vedete”
ale divertismentului ºi alte categorii de
persoane cu apariþii publice frecvente –
a atins un nivel îngrijorãtor de scãzut,
din punctul de vedere al corectitudinii
gramaticale ºi ortografice, ca ºi al voca-
bularului utilizat. În pofida existenþei
unor instituþii cu funcþii de reglementa-
re, aceastã degradare este continuã ºi nu
se întrevede niciun semn cã s-ar opri.

Degradarea limbii române vorbite este
însoþitã ºi amplificatã de o la fel de în-

Uniunea Scriitorilor din România
atrage atenþia asupra degradãrii

continue a limbii române
ºi a nivelului de culturã

din spaþiul public

Problema defriºãrilor în pãduri-
le României a ajuns sã semene
în cel mai nefericit mod cu un

joc de-a v-aþi ascunselea, în care toatã
lumea ºtie, dar se face cã nu vede. În
cel mai ipocrit mod posibil, autoritãþi-
le care au competenþã în a preveni ºi
reduce (dacã nu stopa) fenomenul fur-
tului din pãduri, se fac cã sancþioneazã
infractorii ºi cã iau mãsuri concrete
pentru a proteja pãdurile. De fapt, fãp-
taºii îºi continuã activitatea nestinghe-
riþi, iar versanþii cândva verzi seamãnã
cu deºertul.

Nu este prima oarã când ridic pro-
blema defriºãrilor în calitate de sena-
tor. Am fãcut-o ºi sãptãmâna aceasta,
adresând câte o întrebare doamnei mi-
nistru MAI, Carmen Dan, dar ºi dom-
nului Ioan Deneº, deþinãtorul portofo-
liului la Ministerul Apelor ºi Pãdurilor.
În curând al cioturilor. Practic, de ani
buni, sesizez aceleaºi nereguli, însã
doar perechile de miniºtri se schimbã,
având atitudinea unor indivizi care
acum aud pentru prima oarã cum dis-
par pãdurile de pe hartã ºi se mirã.

În plus faþã de pasivitatea impardo-
nabilã a tuturor acelora care ar putea
sã salveze pãdurile din calea hoþilor de
lemne, înþeleg cã nici la sesizãrile din
partea populaþiei nu se rãspunde. Mi-
nisterul Apelor ºi Pãdurilor a avut func-
þionalã un timp aplicaþia Inspectorul
pãdurii, prin intermediul cãreia orici-
ne putea verifica un transport de lem-
ne ºi putea reclama la 112 orice suspi-
ciune de furt. Teoretic, lucrurile sunt
clare, însã mai mulþi cetãþeni s-au plâns
cã la apelul la 112 li s-a rãspuns cã
transporturile sunt legale, câteodatã
chiar la telefon, fãrã o verificare ulte-
rioarã ºi fãrã a fi luatã în considerare
sesizarea. Deci, cumva, în România se
furã legal, acoperit, dirijat.

Dat fiind faptul cã problema defriºã-
rilor s-a discutat în CSAT ºi s-a stabilit
cã este un atentat la siguranþa naþiona-
lã, am rugat-o pe doamna ministru Dan
sã-mi explice în scris cum anume veri-
ficã structurile din subordinea dumnea-
ei sesizãrile primite la 112 în legãturã
cu posibile transporturi ilegale, câte
asemenea sesizãri s-au înregistrat în ul-
timul an, câte amenzi s-au dat în urma
acestora ºi cum se implicã efectiv mi-
nisterul în stoparea fenomenului furtu-
lui de lemne. Presa ultimilor ani a pre-
zentat un numãr uriaº de materiale de-
spre defriºãrile din pãdurile României.

de senator
Mario Ovidiu Oprea,

preºedintele PNL Craiova

Domnitori de lemn într-un mare
regat de cioturi

Dovezile au fost incontestabile. Mãsu-
rile autoritãþilor nu au fost la fel de efi-
ciente, în schimb. Imaginile satelitare
aratã diferenþele enorme între zonele
pânã nu demult împãdurite ºi ceea ce a
mai rãmas astãzi în picioare în urma
hoþilor de lemne. Una dintre aplicaþiile
pe care cetãþenii au primit-o cu entu-
ziasm a fost Inspectorul pãdurii, pen-
tru cã le dãdea posibilitatea sã sesizeze
autoritãþile în timp real în legãturã cu
un transport ilegal de lemne. Înþeleg cã
aplicaþia nu funcþioneazã în prezent,
deºi Ministerul Apelor ºi Pãdurilor  a
cheltuit sume considerabile pentru o
aplicaþie nouã, dar identicã, pe care o
vom putea folosi anul viitor. O risipã
bugetarã pentru ceva menit sã nu func-
þioneze ºi, drept urmare, sã nu deranje-
ze hoþii din rutina lor infracþionalã atât
de evidentã.

Fondul forestier al þãrii are o supra-
faþã de aproximativ 6,9 milioane de
hectare, din care jumãtate se aflã în ad-
ministrarea statului, iar cealaltã jumã-
tate se regãseºte în posesia obºtilor sau
a persoanelor fizice. Datele aratã cã
având doar 29% din suprafaþa þãrii aco-
peritã cu pãdure, România ºi aºa se si-
tueazã sub media Uniunii Europene,
care este de 32,4%. Urmãrind rapoar-
tele ºi studiile de specialitate, în prin-
cipal ale marilor organizaþii nonprofit
care luptã pentru salvarea pãdurilor în
locul guvernului, am descoperit cã într-
un top al faptelor penale pe primul loc
la tãieri ilegale în anul 2016 este jude-
þul Mureº, cu 1.057 fapte penale, ur-
mat de Braºov-664, Olt-605, Dolj-540,
Gorj-407, Maramureº-392, Neamþ-
356, Argeº-335, Mehedinþi-315 ºi Ba-
cãu-303. România ar trebui sã creascã
suprafaþa de pãdure, cumva sã inves-
teascã în “reîntinerirea” lor, dar într-un
singur an aproape 400.000 de metri
cubi de lemn au fost tãiaþi din cele 13
parcuri naþionale, atât de protejate prin
lege. Raportul Greenpeace România de
anul trecut arãta cã la nivelul þãrii sunt
încã 415.000 de hectare de pãdure
neadministrate, care aparþin micilor
proprietari cu suprafeþe sub 100 ha, iar
acestea sunt cel mai expuse tãierilor ile-
gale. Imaginea de ansamblu a hoþiei si-
lenþioase din pãdurile României îi are
în centru pe aceºti guvernanþi neputin-
cioºi, care ºi-au falsificat propria dato-
rie faþã de þarã ºi care au un singur sta-
tut: sunt niºte domnitori de lemn într-
un mare regat de cioturi.

grijorãtoare prãbuºire a nivelului cultu-
ral general. Nu doar cã emisiunile cultu-
rale au dispãrut aproape cu totul din pro-
gramele de radio ºi televiziune, dar ºi ni-
velul cultural al celorlalte emisiuni a scã-
zut inadmisibil. Atât prin temele abor-
date, cât ºi prin calitatea prestaþiilor par-
ticipanþilor la viaþa publicã, exemplul pe
care îl primeºte societatea româneascã
(în primul rând, tinerii) este descurajant.
În loc sã cultive valorile, sã ofere repere
ºi modele – de care istoria noastrã, ca ºi
prezentul, nu duc lipsã –, viaþa publicã
româneascã oferã contra-exemple, rui-
nãtoare moral ºi dãunãtoare intelectual.

Cauzele acestor fenomene (de la
dezinteresul faþã de învãþãmânt la ero-
darea instituþiilor) sunt cunoscute. Uni-
unea Scriitorilor din România îºi mani-
festã adânca preocupare în faþa acestor
semnale îngrijorãtoare cu privire la sta-
rea intelectualã ºi moralã a spaþiului pu-
blic ºi, mai ales, faþã de efectele devas-
tatoare, în timp, ale lipsei de reacþie în
faþa acestor evoluþii negative, care peri-
cliteazã însãºi identitatea naþionalã. Uni-
unea Scriitorilor îºi exprimã disponibi-
litatea de a pune la dispoziþia celor în
cauzã întreaga ei experienþã culturalã,
pentru corectatea acestei stãri de lucruri.

Uniunea Scriitorilor din România face
un apel la toþi actorii vieþii publice, ca ºi
la instituþiile care, prin natura lor, pot
contribui la oprirea degradãrii limbii ºi
a nivelului cultural, sã dea dovadã de
responsabilitate ºi sã acþioneze decis
pentru corectarea acestor disfuncþiona-
litãþi, înainte ca ele sã se transforme în
adevãrate obstacole în calea funcþionã-
rii României ca stat european modern.

Comitetul Director
al Uniunii Scriitorilor

din România
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B iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã, în

intervalele 12 - 25 ºi 19 - 22 no-
iembrie, în cadrul proiectului
„Cãrticica pentru prichindei ºi
copii mai mãricei”, acþiunea cu
titlul „Mândrii românaºi - con-
fecþionare brãþãri tricolore”.

Tradiþiile, cu toate dimensiu-
nile lor: împletituri, obiceiuri,
datini ºi poveºti din vremuri
imemoriale, transmit cãtre ge-
neraþiile viitoare modelul unei
Românii autentice. În cadrul
acþiunii, bibliotecarii îi vor aju-
ta ºi asista pe copii în activita-
tea de confecþionare a brãþãri-
lor tricolore. Activitãþile de pro-
iect dedicate marcãrii Centena-
rului Marii Uniri de la 1918 sunt
programate sã se desfãºoare în
intervalul octombrie - decem-
brie 2018.

În cadrul activitãþii ºi-au
anunþat participarea urmãtoare-
le grãdiniþe ºi ºcoli:

Miercuri, 14 noiembrie
10-11 Colegiul Naþional

„Fraþii Buzeºti”;
11-12 Grãdiniþa „Elena Fara-

go”;
12-13 ªcoala Gimnazialã

„Mircea Eliade”;

Joi, 15 noiembrie
10-11 Grãdiniþa „Tudor Vla-

dimirescu”;
13-14 Colegiul Naþional „Ca-

rol I”;

Miercuri, 21 noiembrie
10-11 Grãdiniþa nr.18 din

Craiova;
11-12 Colegiul Naþional „Ca-

rol I”;

Joi, 22 noiembrie
10-11 Grãdiniþa „Ethos”;
11-12 Grãdiniþa „Tudor Vla-

dimirescu”;
12-13 ªcoala Gimnazialã

„Nicolae Romanescu”.
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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 sigu-
ranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu
(fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa
liniilor speciale de transport urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovi-
zionare a populaþiei.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00

Duminicã 09.00 - 14.00

La Arhiepiscopia Râmnicului va avea loc
Simpozionul Internaþional 

”Artã ºi Civilizaþie în
spaþiile monahale româneºti”

„Cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinþitului Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, sâm-
bãtã, 17 noiembrie, începând cu
ora 17.00, va avea loc Simpo-
zionul Internaþional «Artã ºi Ci-
vilizaþie în spaþiile monahale ro-
mâneºti»”, anunþã Arhiepiscopia
Râmnicului. Anunþul mai preci-
zeazã cã evenimentul este orga-
nizat de Comisia Naþionalã a
României pentru UNESCO, Ar-

hiepiscopia Râmnicului, Holy
Metropolis of Kyrenia - Cipru,
Federaþia Europeanã a Asocia-
þiilor, Cluburilor ºi Centrelor
pentru UNESCO, Federaþia Ro-
mânã a Asociaþiilor, Cluburilor
ºi Centrelor pentru UNESCO.
Dezbaterile se vor desfãºura la
Sala Iosif Episcopul a Casei
Sfântul Ierarh Calinic din Cen-
trul Eparhial al Arhiepiscopiei
Râmnicului.
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Cursuri de învãþare a limbii engleze, organizate la „Aman”
B iblioteca Judeþeanã

„Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin American

Corner Craiova, organizeazã, în
perioada 19.11.2018 –
20.12.2018, cursuri gratuite de
limba englezã. Cursurile se adre-
seazã persoanelor adulte cu vâr-
sta cuprinsã între 35 – 55 de ani.

Întâlnirile vor avea loc sãptã-
mânal, în zilele de marþi ºi joi,
ºi se vor desfãºura în sala „Ma-
rin Sorescu” / American Corner,
începând cu ora 17:00. Obiec-

tivul proiectului constã în fami-
liarizarea persoanelor adulte cu
limba englezã.

„Cursurile de limbã englezã
reprezintã unul dintre cele mai
atractive servicii pe care le adre-
sãm publicului nostru. De
aceastã datã, vorbim despre o
adevãratã premierã. La biblio-
tecã dezvoltãm în mod curent
cursuri de învãþare a limbii en-
gleze pe care adesea le adresãm
copiilor ºi tinerilor. În trecutul
nu foarte îndepãrtat, am impli-

cat ºi persoanele vârstnice în
cadrul acestui circuit de învãþa-
re a limbii engleze. De aceastã
datã, în mod fericit, þintim pu-
blicul cu vârsta cuprinsã între
35 ’i 55 de ani, cetãþeni pentru
care învãþarea limbii engleze
poate contribui atât la diversi-
ficarea preocupãrilor curente,
cât ºi la o eventualã recalificare
profesionalã, respectiv dobân-
direa ºi perfecþionarea într-un
domeniu necesar ºi dinamic”, a
declarat Lucian Dindiricã, ma-

nagerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

Înscrierile se desfãºoarã în
perioada 12-19 noiembrie 2018,
în intervalul orar 9:00-16:00, ºi
se vor efectua fie telefonic, la
numãrul 0251.532.267, interior
110, fie la sediul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, strada Mihail Kogãlni-
ceanu, nr. 9. Înscrierile se vor
face în limita celor 15 locuri dis-
ponibile.

de Dan Olteanu

Evenimentul, dedicat
sãrbãtoririi Centena-
rului Marii Uniri, a

avut loc în comuna Robãneºti,
chiar în faþa monumentului
dedicat cavaleriºtilor din Es-
cadronul III din Regimentul 9
Roºiori, aflat sub comanda
cãpitanului Alexandru Filitti,
care s-au jertfit pentru a salva
de la încercuire trupele româ-
ne, prin atacarea bateriei de ar-
tilerie germanã. A fost un act
pur de curaj, plãtit însã extrem
de scump, doar 18 dintre sol-
daþi rãmânând în viaþã. „Noi,
generaþia cãreia îi revine onoa-
rea de a celebra un secol de la
Marea Unire, suntem datori sã
ne amintim mereu preþul du-
reros pe care înaintaºii noºtri
l-au plãtit pentru înfãptuirea
acestui vis. Faptele de eroism
ºi actele de sacrificiu cu care
s-a scris cel mai strãlucit capi-
tol din trecutul nostru nu tre-
buie niciodatã uitate. Fapte
precum cele consemnate în is-
torie drept «ªarja de la Robã-
neºti» ne vorbesc ºi astãzi de-

spre admirabila structurã mora-
lã a celor care au luptat în Rãz-
boiul de Întregire a Neamului,
clãdind modele de abnegaþie ºi
devotament prin modul în care
au înþeles sã se punã cu totul în
slujba dezideratelor unei întregi
naþiuni”, a declarat preºedintele

Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

110 stejari pentru
eroii de la Robãneºti

Manifestarea de comemorare
a eroilor „ªarjei de la Robã-
neºti“ a fost urmatã de o acþiu-
ne de plantare a unui numãr de

Parlamentari doljeni, autoritãþi locale ºi jude-
þene, reprezentanþi ai Armatei, precum ºi
numeroºi veterani sau reprezentanþi ai unor
instituþii doljene au participat vineri, 9 noiem-
brie, la un eveniment deosebit pentru istoria
Olteniei, intitulat „Un secol de trecut - un
secol de viitor“. Este vorba despre cinstirea
jertfei militarilor din Cavaleria Armatei Româ-
ne în luptele din Primul Rãzboi Mondial,
moment care a rãmas cunoscut drept „ªarja
de la Robãneºti“. În cinstea celor 110 cavale-
riºti care, într-o dimineaþã mohorâtã de 10
noiembrie 1916, s-au sacrificat pentru a salva
viaþa camarazilor lor, seceraþi de artileria
germanã, au fost plantaþi 110 stejari, fiecare
dintre ei purtând numele unui soldat. 110 stejari, în memoria celor

110 cavaleriºti din Escadronul
III al Regimentului 9 Roºiori.
„Acum mai bine de un veac,
într-o zi cenuºie de noiembrie,
în momente de cumpãnã, 110
cavaleriºti din Regimentul 9
Roºiori au dat mãsura curaju-
lui, avântându-se în atac impe-
tuos asupra inamicului, printr-

o ploaie de gloanþe, pentru a-
ºi salva camarazii care cã-
deau seceraþi de artileria ger-
manã. Astãzi, când le cinstim
memoria, doresc sã vã mul-
þumesc dumneavoastrã, tutu-
ror celor care v-aþi alãturat
acestei iniþiative comemora-
tive. Datoritã dumneavoas-
trã, 110 stejari se vor înãlþa
pe locul în care, odinioarã,
110 eroi s-au ridicat mai pre-
sus de teamã ºi de moarte ºi
au intrat în eternitate – pen-
tru ca actul lor de sacrificiu
sã nu fie vreodatã uitat.

În calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj,
permiteþi-mi sã exprim recu-
noºtinþa noastrã pentru fap-
tele de glorie ale tuturor ce-
lor care, prin truda ºi prin
jertfa lor, au fãcut posibilã
Unirea din 1918, precum ºi
respectul nostru pentru cei
care au continuat ºi duc mai
departe nobila tradiþie a Ar-
matei, veterani de rãzboi ºi
militari ai prezentului“, a pre-
cizat Ion Prioteasa.

Alãturi de preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa, la cere-
monie au mai participat sub-
prefectul judeþului Dolj,
Cristian ªovãilã, administra-
torul public al judeþului, Cos-
min Durle, membri ai Parla-
mentului României, consi-
lieri judeþeni ºi reprezentanþi
ai autoritãþilor ºi ai instituþii-
lor publice locale.

Evenimentul a fost organi-
zat de Consiliul Judeþean
Dolj ºi Centrul Judeþean pen-
tru Protecþia Naturii, Turism
ºi Dezvoltare Ruralã Dura-
bilã, în parteneriat cu Gar-
nizoana Craiova, Primãria
Comunei Robãneºti, Direcþia
Silvicã Dolj ºi Garda Naþio-
nalã de Mediu – Comisaria-
tul Judeþean Dolj.
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Î
n „Monitorul Oficial”
895/2018 a vãzut lumina
tiparului Ordinul nr.

3926/C din 15.10.2018 pentru
modificarea ºi completarea
normelor privind tarifele de
onorarii pentru serviciile
prestate de cãtre notarii pu-
blici, aprobate prin Ordinul
ministrului justiþiei 46/C/2011.

 Se ºtie cã în cazul unor acte
complicate, ce includ multiple
operaþiuni juridice, onorariul
va fi stabilit pentru fiecare
operaþiune în parte. Aceastã
regulã nu se va pune în practi-
cã dacã va fi necesar ca actul/
procedura notarialã sã cuprin-
dã dispoziþii sau anexe referi-
toare la întregirea înþelesului
înscrisului sau necesare pen-
tru explicarea sa.

Pentru serviciile prestate,
notarii publici au dreptul atât
la onorarii stabilite în sume de-
terminate, cât ºi la onorarii
graduale – pe tranºe ºi în cote
procentuale – în funcþie de
valoarea determinatã sau de-
terminabilã a obiectului actu-
lui. Onorariul gradual ºi pro-
centual se datoreazã ºi dacã
actul e supus condiþiei sau ter-
menului.

 
Onorariile liber
stabilite

Potrivit celor mai noi ºtiri
juridice, notarii publici au
dreptul de a primi, în urma ser-
viciilor prestate, ºi onorarii li-
ber stabilite (între notar ºi so-
licitant), pentru o serie destul
de lungã de acte ºi proceduri
notariale.

De regulã, la autentificarea
actelor care privesc bunuri
imobile, onorariul se va calcu-
la la valoarea declaratã de cã-
tre pãrþi. Atunci când valoarea
declaratã de cãtre pãrþi va fi
mai micã decât valoarea sta-
bilitã prin studiul de piaþã rea-

lizat de cãtre camerele notari-
lor publici, notarul public va în-
ºtiinþa organele fiscale despre
tranzacþia cu pricina. Cum va fi
calculat onorariul, în acest caz?
Va fi socotit la valoarea mini-
mã stabilitã prin studiul de pia-
þã realizat de cãtre camerele
notarilor publici.

Stabilirea valorii drepturilor
reale imobiliare cuprinse în
masa succesoralã se va realiza
dupã criteriile avute în vedere
la calcularea valorii pentru au-
tentificarea actelor care au ca
obiect bunurile imobile.

Actele ºi procedurile notaria-
le pentru care, de acum, onora-
riile se vor stabili în mod liber
între notarul public ºi solicitant
formeazã o listã lungã. Cunoaº-
terea lor va fi utilã pentru mulþi
dintre viitorii solicitanþi ai ser-
viciilor notariale.

Pe aceastã listã se aflã proce-
dura autentificãrii în ceea ce
priveºte alegerea ºi modificarea
regimului matrimonial prin con-
venþie matrimonialã, mandatul
de incapacitate, renunþarea la
dreptul de proprietate (sau la un
dezmembrãmânt al acestui
drept), contractul de logodnã,-
 contractul de fiducie, contrac-
tul de administrare, constatarea
amiabilã a unui act nul ori anu-
labil, pactul de opþiune de vân-
zare sau de cumpãrare, con-
tractul de vânzare ce are ca ob-
iect o moºtenire, retractarea re-
vocãrii testamentului, încheie-
rea de respingere, contractele de
comodat ºi de închiriere, promi-
siunea de vânzare etc.

Onorariile se vor putea stabili
în mod liber, între notarul pu-
blic ºi solicitant, ºi în materie
de procedurã succesoralã (cu
referire la lichidarea pasivului
succesoral, intervenþia credito-
rului în cadrul procedurii suc-
cesorale pentru valorificarea
creanþei, actul de lichidare între
soþul supravieþuitor ºi moºteni-
tori, procesele-verbale de vali-
dare a testamentului olograf, ci-
tarea succesibililor domiciliaþi
peste hotare), la procedura di-
vorþului (acordul parental în
procedura de divorþ, actul de li-
chidare între foºtii soþi, înche-
ierea de respingere la cererea de
divorþ), la conferirea de datã
certã pentru înscrisuri, precum
ºi la consultaþiile juridice în
materie notarialã, diferite de
acelea care-s urmate de cãtre
încheierea unui act la notarul
public în cauzã.

Din recentele ºtiri juridice re-
zultã cã la calcularea onorarii-

lor percepute pentru realizarea
actelor mai sus enumerate se
va þine cont de cheltuielile co-
respunzãtoare activitãþilor ºi
serviciilor prestate efectiv.

 
Calcularea unor
onorarii

Onorariile pentru eliberarea
certificatului de moºtenitor
vor fi stabilite, în cadrul pro-
cedurii succesorale, pe certi-
ficat de moºtenitor, indiferent
de numãrul moºtenitorilor,
fãrã a pierde din vedere tran-
ºele valorice, precum ºi cate-
goriile de servicii sau proce-
duri ce trebuie efectuate. Aici,
se va avea în vedere ºi gradul
de rudenie dintre defunct ºi
moºtenitorii sãi.

La autentificarea contracte-
lor prin care se vor cesiona
drepturi litigioase cu titlu gra-
tuit sau oneros, dar ºi la au-
tentificarea contractelor prin
care se cesioneazã cu titlu gra-
tuit drepturi succesorale, ono-
rariul se va stabili la 0,5%,
procent socotit la valoarea de-
claratã de pãrþi, neputându-se
situa sub cuantumul de 200 de
lei. Dacã valoarea declaratã de
pãrþi va fi mai micã decât va-
loarea minimã stabilitã prin
studiul de piaþã realizat de cã-
tre camerele notarilor publici,
onorariul va fi socotit la va-
loarea din studiul de piaþã.

 
Onorarii
negociabile?

Orice muncã îºi are preþul
sãu. Preþul muncii unui notar
– onorariul pe care-l percepe
pentru realizarea anumitor
acte ºi proceduri, va putea fi
stabilit, dupã cum s-a vãzut, în
mod liber, în urma unei dis-
cuþii (constructive) dintre (li-
berul) profesionist ºi solici-
tant.

Negocierea, discutarea pre-
þului unui bun sau serviciu,
poate fi perceputã, adeseori, ca
o strãdanie a fiecãrei pãrþi de
a obþine câºtiguri maxime.
Biroul notarial nu este, de obi-
cei, un loc în care te poþi târ-
gui fãrã opreliºti, ca la obor,
cu persoana care-þi furnizea-
zã serviciile. Totuºi, o sporire
a libertãþii de a negocia, de a
adapta de la caz la caz „preþul
muncii”, în urma unei înþele-
geri, nu poate fi decât un câº-
tig pentru toþi cei în cauzã.

C.A. Coltuc
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SCM Râmnicu Vâlcea -
Ikast Herning (Dane-
marca), manºa retur din

turul 3 preliminar al Cupei EHF,
va avea loc duminicã, 18 noiem-
brie, de la ora 15.30, în Sala
Sporturilor ”Traian” din Râm-
nicu Vâlcea.

Un bilet costã 10 lei
„Biletele de intrare pentru

aceastã partidã se vor pune în
vânzare începând de miercuri,
14 noiembrie (orele 15.00-
18.00), la casele de bilete de la
Sala Sporturilor ”Traian”. Bi-

Handbal:  Returul SCM Rm.
Vâlcea – Ikast Danemarca
se va juca pe 18 noiembrie

la Sala ”Traian”
letele se vor vinde ºi joi ºi vi-
neri, orele 15.00-18.00, dar ºi
duminicã, în limita stocului dis-
ponibil. Preþul unui bilet este de
10 lei!”, au anunþat reprezentan-
þii clubului din Râmnicu Vâl-
cea. Neînvinsã în România, cu
douã victorii în faþa campioanei
CSM Bucureºti, SCM Rm. Vâl-
cea a capotat  în deplasarea din
Danemarca împotriva lui Ikast
Herning, 16-22. Va fi o diferen-
þã dificil de remontat, având în
vedere acest scor, dar ºi palma-
resul danezelor. Însã vâlcence-
le, foarte bune ºi ele, pot oferi
marea surprizã.



14 - 20 noiembrie 2018www.indiscret.ro

15
SPORT

Crampoane
de Virgil Dumitrescu

galben pentru simulare. ”Radu
Petrescu ºi-a intrat ºi el în nor-
mal. A intrat pe linia pe care au
intrat Istvan Kovacs ºi alþii. A
fãcut prea multe greºeli pentru
un arbitru FIFA. Mult prea mul-
te!”, a sintetizat, sugestiv, Ion
Crãciunescu. La ce s-a întâm-
plat pe teren, e bun ºi punctul,
arbitrul a fost protagonistul
meciului, iar fotbaliºti de cali-
tate ca Mitriþã, Hagi ºi Tandia
ar trebui ”puþin protejaþi”, a
punctat Devis Mangia. Liderul
CFR s-a poticnit surprinzãtor în
Gruia (0-0) cu Dunãrea Cãlã-
raºi, debutantã în Liga I ºi an-
trenatã de Dan Alexa, pe care a
ºi pus ochii patronul Astrei.
Campionatul ia o pauzã scurtã
pentru a face loc ultimelor douã
partide ale României din Liga
Naþiunilor, cu Lituania (Ploieºti,
17 nov., fãrã spectatori) ºi cu
Muntenegru (20 nov., Podgori-
ca). Aflatã pe locul 3 în grupã,
devansatã de Muntenegru ºi
Serbia, care se întâlnesc marþi,
România are ºansa de a încheia
pe 2 cu egal la Podgorica, ceea
ce nu ne scuteºte la tragerea la
sorþi pentru grupele CE 2020 de
granzii Europei. Din rândul tri-
colorilor fac parte trei jucãtori
de la CSU (Bancu, Cicâldãu,
Mitriþã), trei de la CFR (Cris-
tian Manea, Deac,Þucudean),
doi de la Viitorul (Tudor Bãlu-
þã, Ianis Hagi) ºi unu de la
FCSB (Romario Benzar), restul
pânã la 25 provenind din afarã.
Au fost convocaþi în premierã
Ianis Hagi (20 de ani, Viitorul)
ºi Alexandru Paºcanu (20 de
ani, Leicester City).

Î
n min.90+4, la scorul de 1-
1 în partida CSU Craiova
– Sepsi Sfântu Gheorghe,

oaspeþii au avut un gol valabil,
dincolo de orice-ar spune ”cen-
tralul” Radu Petrescu.

Derulând evenimentele, se
impun douã constatãri. Prima,
Craiova a jucat slab, chiar foar-
te slab. Despre partida din tur
(1-0 pentru Sepsi OSK), Devis
Mangia recunoºtea fair cã a fost
”cel mai prost meci al sezonu-
lui”. Ei bine, alb-albaºtrii l-au
contrazis vinerea trecutã sub
orice criticã sau standard. Ast-
fel se face cã Sepsi OSK a smuls
Craiovei patru puncte în aceas-
tã ediþie de campionat ºi puteau
fi toate ºase! Un meci inestetic,
dezordonat, cu mulþi nervi ºi
consum de energie în gesturi ºi
reacþii fãrã rost. Chiar ºi aºa,
ignorând orice calcul ºi orice
nãzbâtie a ”centralului” de pe-
riferie Radu Petrescu, oltenii îºi
putea trece în cont cele trei
puncte, dãruiþi fiind în min.27
cu un penalty pe care însã elve-
þianul Fedele l-a ratat. A fost a
zecea loviturã de la punctul cu
var pentru Craiova ºi a patra
fãcutã praf. A doua constatare
priveºte arbitrajul, catastrofal,
Radu Petrescu luând decizii
anapoda. Aºa ar fi oficiat oare
ºi la Juventus – Barcelona? A
anulat golul corect marcat în
prelungirile partidei, a dat Cra-
iovei un penalty nemeritat (la
Mateiu) ºi nu l-a vãzut pe cel
meritat (Mitriþã, min.30), nu i-
a eliminat pe Bãrbuþ ºi pe Mar-
tic (min.54), dar l-a eliminat
gratuit pe Mitriþã la al doilea

Un egal cât o înfrângere

În Liga Campionilor,
CSM Bucureºti s-a
impus lejer la Buda-
pesta cu FTC Rail
Cargo  În Cupa
EHF, SCM Craiova a
smuls o victorie
preþioasã la Dort-
mund, cu Borussia

 SCM Râmnicu
Vâlcea a cedat în
Danemarca, Ikast
Herning asigurându-
ºi un ecart greu de
întors  Mãgura
Cisnãdie, înfrângere
onorabilã cu Zvezda,
la Zvenigorod

Elevele lui Gabor Elek
au demarat în forþã ºi
au condus cu 5-1,

dupã care, ghinion pentru ele,
chiar în min.13, tabela indi-
ca 7-6 în favoarea „tigroaice-
lor”. La 11-8, Mehmedovic,
în mare formã, a înscris go-
lul meciului. În apãrarea bu-
cureºtencelor s-a simþit un
reviriment, iar Jelena Grubi-
sic a securizat poarta. Pe se-
micercul advers, Cvijic ºi-a

fãcut ºi ea numãrul de pivot
greu de rãpus, astfel cã la pau-
zã CSM conducea confortabil
cu 17-10. Neagu, Lekic, Radi-
cevic ºi celelalte jucãtoare ºi-au
arãtat încã o datã clasa. Victo-
rie indiscutabilã: 34-28. La
Dortmund, în manºa I turul 3 al
Cupei EHF, trofeu câºtigat în
primãvarã de oltencele în alb-
albastru, SCM Craiova a tran-
ºat disputa cu Borussia în drep-
tul bornei 19-17 (9-9). Un duel
strâns, echilibrat, cu o notã în
plus totuºi pentru defensiva oas-
petelor, de la care s-a remarcat
ºi portarul Flori Stanciu. Rezul-
tat de bun augur, dar, cãlit în
atâtea meciuri cu mizã, antreno-
rul Bogdan Burcea atrage aten-
þia cã nemþoaicele pregãtite de
Gino Smits nu vor veni la plim-
bare în România. În acelaºi tur
3 al Cupei EHF, SCM Râmnicu
Vâlcea nu a putut þine ritmul cu
Ikast Herning în Brande Arena,
acolo unde pe vremuri jucau
Anja Andersen, Gro Hammer-
seng, Valerie Nicolas, dar ºi
Narcisa Lecuºanu sau, mai nou,
Eliza Buceschi. Fostã FC Mid-
tjylland, Icast a evoluat ºi în
Champions League, în ºase rân-

duri duelându-se cu CSM
Bucureºti. Vâlcencele au
condus în startul partidei cu
5-3, dupã care Kristian Kris-
tiansen a mutat cum ºtie mai
bine, iar echipa sa a marcat
ºapte goluri consecutive. Ta-
bela a indicat în final 22-16
pentru gazde. SCM Râmnicu
Vâlcea nu are ce pierde în
returul din sala „Traian”, mai
ales cã pentru Vasileuskaia,
Lopez ºi coechipierele aces-
tora urcuºul în Europa hand-
balisticã acum începe. ªi to-
tuºi, ce-ar fi sã încerce marea
(calificare) cu degetul? Mã-
gura Cisnãdie, care comple-
teazã tabloul echipelor româ-
neºti înscrise în Cupa EHF, a
avut ºi ea parte de un adver-
sar cu adevãrat redutabil:
Zvezda Zvenigorod, câºtigã-
toare a Cupei EHF în 2007 ºi
a Ligii Campionilor în 2008.
Cu toate astea, interul dreap-
ta de la Mãgura, Jasna Bolje-
vic, a avut curajul sã marche-
ze de 11 ori, ºi încã la Zveni-
gorod, iar centrul Ada Mol-
dovan de 8 ori. Scor final 29-
24 pentru rusoaice. Retururi-
le, la finalul acestei sãptã-
mâni. (V.D.)
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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 turiºti-
lor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

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.

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

+40350525060
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Angajaþii Oltchim,
bonuri de masã
la cârciuma
lui Ploscã

Domnule, se aude cã an-
gajaþii combinatului Olt-
chim primesc bonuri de
masã pentru a cumpãra,
musai, de la cârciuma am-
plasatã la ºtrandul Ostroveni
ºi gestionatã de omul de afa-
ceri Dan Ploscã, patronul
Magic Tic-Tac. Aºa exclu-
sivitate cu mici ºi bere, mai
rar! Dar ºi insolvenþa trebu-
ie sãrbãtoritã, nu-i aºa?

Paradox!
Fostul senator PSD de

Vâlcea, Laurenþiu Coca
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(foto), a fost numit marþi, 13
noiembrie, secretar de stat la
Secretariatul de stat pentru
recunoaºterea meritelor lup-
tãtorilor împotriva regimu-
lui comunist instaurat în Ro-
mânia în perioada 1945-
1989. Decizia a fost publi-
catã deja în Monitorul Ofi-
cial. Ce paradox, tatãl sãu a
fost nomenclaturist comu-
nist. E adevãrat, unul cum-
secade!

Ei, ºi?
Umblã zvonul cã încã un

primar din Vâlcea ar fi im-
plicat într-un scandal sexual
cu o minorã. Nu-i nimic, din
contrã! Când va fi sãrbãto-
ritã ziua comunei, toþi par-
lamentarii, preºedinþii de
partid ºi mai-marii judeþului
vor da nãvalã lângã el pe
scenã, îl vor pupa, îi vor
strânge mâna, vor bãga ca-
petele în poze alãturi de el,
cu alte cuvinte, îi vor valida
prostia. Aºa, ca în cazul Sto-
eneºti.

Cu duhul blândeþii
la orele de religie

O circularã venitã „de
sus” îi îndeamnã pe profe-
sorii de religie din ºcolile
vâlcene sã fie mai blânzi cu
elevii ºi sã le dea note bune
chiar dacã nu le meritã.
Motivul? Religia este disci-
plinã facultativã, iar exigan-
þa celor care o predau i-ar
putea îndepãrta pe învãþãcei.
Hm! Într-un sistem de învã-
þãmânt scãpat de sub contro-
lul calitãþii, recomndarea cu
pricina nu mai poate mira pe
nimeni.

Daniela Oteºanu (foto),
deputat PSD de Vâl-
cea, a oferit detalii de-

spre proiectul de lege pentru
modificarea ºi completarea
unor acte normative privind
regimul strãinilor în România.
Parlamentarul social democrat
a subliniat cã prin aceastã  pro-
punere legislativã se are în ve-
dere alinierea directivelor eu-
ropene în vigoare.

„Pentru realizarea de poli-
tici comune, la nivelul Uniu-
nii Europene au fost adoptate
o serie de acte legislative, atât
regulamente cât ºi directive, în
funcþie de elementele princi-
pale ce compun regimul strãi-
nilor pe teritoriul Uniunii,
printre care se numãrã ºi sta-
bilirea condiþiilor de intrare ºi
ºedere a strãinilor în scop de
cercetare, studii, formare pro-
fesionalã, schimb de elevi,
servicii de voluntariat ºi mun-
cã au pair (reformare).

Directiva (UE) 2016/801
stabileºte condiþiile de intrare
ºi de ºedere pe o perioadã mai
mare de 90 de zile pe terito-
riul statelor membre a resor-
tisanþilor þãrilor terþe ºi a
membrilor de familie ai aces-
tora, precum ºi drepturile lor
în ceea ce priveºte cercetarea,
studiile, formarea profesiona-
lã, serviciul de voluntariat,
programe de schimb de elevi

Deputatul Daniela Oteºanu, precizãri
despre proiectul  de lege privind

regimul strãinilor în România
Directivei (UE) 2016/801 a
Parlamentului European ºi a
Consiliului din 11 mai 2016 pri-
vind condiþiile de intrare ºi de
ºedere a resortisanþilor þãrilor
terþe pentru cercetare, studii,
formare profesionalã, servicii
de voluntariat, programe de
schimb de elevi sau proiecte
educaþionale ºi muncã au pair
(reformare), astfel:

- strãinilor intraþi în România,
atât pentru cetãþenii din Uniu-
nea Europeanã cât ºi pentru cei
extracomunitari, în scopul înca-
drãrii în muncã, li se prelungeº-
te dreptul de ºedere temporarã
în scop de muncã dacã prezintã
Contractul individual de mun-
cã cu normã întreagã, înregis-
trat în registrul general de evi-
denþã a salariaþilor, din care re-
zultã cã salariul este cel puþin
la nivelul salariului minim brut
pe þarã. În cazul lucrãtorilor
înalt calificaþi, salariul trebuie
sã fie la nivelul de cel puþin
douã ori câºtigul salarial mediu
brut pe þarã; 

- corelarea, în tot cuprinsul
actului normativ, a dispoziþiilor
referitoare la nivelul salariului
minim brut pe þarã garantat în
platã, având în vedere cã refe-
rinþa, la nivel naþional (stabili-
tã prin hotãrâre a Guvernului),
este la salariul brut pe þarã ga-
rantat în platã, iar nu la cel net”,
a precizat deputatul Daniela
Oteºanu.

sau proiecte educaþionale ºi
muncã au pair.

Prin prezenta propunere le-
gislativã se au în vedere modi-
ficarea ºi completarea OuG nr.
194/2002 ºi a OG nr.25/2014 în
sensul asigurãrii transpunerii


	indiscret 01.pdf
	indiscret 02.pdf
	indiscret 03.pdf
	indiscret 04.pdf
	indiscret 05.pdf
	indiscret 06.pdf
	indiscret 07.pdf
	indiscret 08.pdf
	indiscret 09.pdf
	indiscret 10.pdf
	indiscret 11.pdf
	indiscret 12.pdf
	indiscret 13.pdf
	indiscret 14.pdf
	indiscret 15.pdf
	indiscret 16.pdf

