www.indiscret.ro

contact@indiscret.ro

L ucrările la sis
t emul
sist
de canalizar
e - ffinanţat
inanţat
e,
canalizare
inanţate
dar abandonat
e
abandonate

Anul XIV
,5 LEI
XIV,, nr
nr.. 66771 z 2211 - 2277 noiembrie 20
20118 z 1166 pagini - 11,5

Primarul
Boza
gafeazã,
Coandã
Genoiu
încaseazã! îi þine pe
Vâlcea: 2
7
locuitorii
8
La
Vaideeni,
din
Coºoveni
harta
României
cu
buda
în
Mari a fost
conturatã
fundul
curþii
din torþe
Lipsa căldurii din apar
apartt ament
ele
cr
aio
v
ene
târăşmentele craio
aiov
t e adminis
tr
aţia locală
administr
traţia
într
-un scandal nemerit
at
într-un
nemeritat

Detalii .
în pag

te
Amãnunna
în pagi

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK

nte
Amãnguina
în pa

12

Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

Publicitate

nte
Amãnguina
în pa

2

târăşt
apart
amentele
craio
aiov
ene târăşt
târăşte
aio
aiov
târăşte
Lipsa
Lipsa căldurii
căldurii din
din apar
apar
ament
ele cr
cr
aio
ttament
ele
vvene
ee
apart
amentele
craio
adminis
tr
aţia locală
într
-un scandal
scandal nemerit
nemerit
at
administr
într-un
nemeritat
adminis
tr
-un
at
administr
traţia
locală într
aţia
într-un
nemeritat
traţia

Boza gafeazã,
Genoiu încaseazã!

ACTUALITATE
de deputat Ionuþ Stroe

De ce m-am înscris
în cursa pentru
Primãria Craiova

A

m fãcut pasul: miam anunþat public
intenþia de a deveni
Primarul Craiovei.
Vreau sã aduc la Craiova
condiþiile din cele mai dezvoltate oraºe europene. Nu
este o misiune imposibilã:
Oradea, Clujul sau Sibiul
sunt deja oraºe occidentale, care atrag ca un magnet
oameni talentaþi, companii
ºi bani.
ªtiu care sunt paºii de urmat pentru a face din Craiova un oraº al viitorului, un
oraº inteligent, conectat,
unde companiile gãsesc un
mediu propice pentru afaceri. Putem fi un pol de
creºtere economicã la nivel
regional ºi naþional, unul
dintre cele mai dezvoltate 5
oraºe ale României. Potenþial existã, dar azi zace nefructificat.
Ca reprezentant al þãrii
noastre la diferite instituþii
internaþionale, am fãcut vizite oficiale în foarte multe
oraºe occidentale, discutând cu autoritãþile locale de
acolo. Cea mai importantã
misiune a unui edil este sã
atragã în oraºul sãu cât mai
multe investiþii, din cât mai
multe surse. Apoi, bugetul
local trebuie construit în aºa
fel încât sã se reducã la minimum cheltuielile neproductive. Banii, la fel ca ºi
oamenii, trebuie puºi la
muncã. Pe de altã parte, este
vitalã deschiderea cãtre alte
surse de finanþare a proiectelor locale. Fondurile europene sunt o resursã aproape neexploatatã la Craiova,
la fel ca ºi investiþiile private.
Economia localã va fi
motorul revitalizãrii Craiovei, iar investiþiile vor fi
cele care vor pune acest
motor în miºcare. E simplu
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de înþeles de ce: un oraº dinamic nu numai cã va atrage oamenii cei mai talentaþi, dar va genera ºi resursele necesare pentru a investi în infrastructurã, în
sãnãtate, în ºcoli, precum ºi
în cultura de calitate. Un
oraº dinamic va fi ºi un oraº
frumos, în care oamenii
sunt mândri sã trãiascã. La
fel ca în Vest, vãd o Craiovã a viitorului care foloseºte bine tehnologiile informaþiei în programele de
dezvoltare, fãcând din ele
componente esenþiale ale
administraþiei moderne.
Astfel, toate serviciile publice informatizate vor putea fi accesate uºor ºi rapid
de cetãþeni, oameni de afaceri, instituþii, vizitatori, iar
Primãria va putea astfel saºi planifice ºi sã realizeze
mult mai eficient programele.
Acesta este modelul european de revitalizare urbanã susþinutã pe care vreau
sã îl aduc la Craiova.
Voi demonta mitul invincibilitãþii PSD la Craiova.
ªtiu cât de adânci sunt reþelele care alimenteazã maºinãria pesedistã de voturi,
dar aceasta a funcþionat
doar în condiþiile absenteismului masiv la vot al oamenilor informaþi, educaþi ºi
activi. Încercaþi sã vã imaginaþi rezultatul unor alegeri la care vor participa
majoritatea craiovenilor,
care nu sunt mulþumiþi de
felul cum merg lucrurile ºi
care înþeleg de ce avem nevoie în acest oraº. În drumul spre Primãrie, eu mizez pe energia ºi hotãrârea
celor care îºi doresc sã ieºim din aceastã comã economicã ºi socialã profundã.
Haideþi sã le arãtãm cã suntem mulþi!

de Cosmin Pretorian

S

unt câþiva ani de când
auzim, sãptãmânal, cã
lucrurile merg extraordinar la Complexul Energetic
Oltenia. Ca orice negustor care
se respectã, managerul privat
Sorin Boza ne-a „vândut“ frumos aceastã marfã. „Suntem pe
profit, investiþiile merg strunã,
am scos compania din buza falimentului“, sunt doar câteva
dintre vorbele meºteºugite ale
„maestrului“ Boza atunci când
a catadicsit sã dea ochii cu presa craioveanã. Hãituit de confraþii noºtri de la Tg. Jiu, sãtui
de ifosele sale de manager internaþional, domnia sa cãuta înþelegere la breasla craioveanã.
Realitatea, însã, nu este nici
pe departe atât de rozã pe cât o
vede „privatul-ºef“ de la vârful
CEO. În goana sa dupã obþinerea unui profit cât de mic, cã aºa
se ating indicii de performanþã
în baza cãrora încaseazã zeci de
mii de lei lunar, Boza nu numai
cã a strâns bine ºurubul salarial,
dar a cam uitat sã mai ºi investeascã prin zonele esenþiale ale
Companiei, cum ar fi sucursala
Electrocentrale Craiova II. ªi,
cum fiarele sunt ºi ele mai muritoare decât ar crede unii, iatã
cã, în prag de iarnã, odatã cu
prima zãpadã, cazanul energetic numãrul 2 al Electrocentrale
Craiova II „ºi-a dat duhul“, lãsând zeci de mii de familii fãrã
cãldurã în calorifere. Cazanul
energetic nr.1, cel care ar fi trebuit sã intre imediat în funcþiune pentru a-ºi suplini „geamãnul“ , se aflã de luni bune în reparaþiile anuale, operaþiune care
a durat cu mult mai mult, dupã
cum susþin unele surse interne,
deoarece nu a fost asiguratã finanþarea. „Ne-au dat bani cu
þârâita ºi normal cã lucrarea a
trenat. Noi am semnalat cã vor
fi probleme cu al doilea cazan,
însã nimeni nu ne-a ascultat.
Cuvântul de ordine pe unitate
este austeritatea, cã doar aºa se
pot atinge indicii economici la
Târgu Jiu! Îmi pare rãu cã nici
mãcar sindicatele noastre nu
mai au curajul sã mârâie în
front, le-a pus Boza cu botul pe
labe!“, ne-a declarat, sub protecþia anonimatului, unul dintre
angajaþii Electrocentrale Craiova II.

Sorin Boza
Din pãcate, bâlbele manageriale ale lui Boza sunt decontate politic de echipa PSD de la
vârful primãriei. Craioveanul de
rând nu ºtie cã, la Târgu Jiu, un
„vãtaf“ pus pe cãpãtuialã strânge într-atât ºurubul economic al
CE Oltenia, încât pune în pericol nu numai confortul acestuia, ci ºi sãnãtatea sa. Primarul
Genoiu, în schimb, este luat la

þintã de cetãþeni, aceºtia reproºându-i, pe nedrept, frigul din
case. E drept, nici primarul nu
pare a se fi înconjurat de consilieri capabili sã-l înveþe cã, în
astfel de situaþii, o conferinþã de
presã a edilului ar fi fost binevenitã, însã asta e cu totul altã
poveste asupra cãreia poate ne
vom opri într-un viitor nu foarte îndepãrtat...

Mihail Genoiu
www.indiscret.ro
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Primãrie cu
tracþiune integralã
Municipalitatea craioveanã investeºte pe
final de an în parcul
auto. Nu în cel al srlului propriu de transport, proiectele de
înzestrare a RAT fiind
programate pentru
anii urmãtori, ci în cel
destinat aparatului
Primãriei Craiova,
care se va îmbogãþi
pânã la finalul lui 2018
cu patru vehicule nounouþe. Mai-marii
primãriei pun la bãtaie
peste 280.000 de lei
pentru achiziþia a trei
vehicule cu tracþiune
integralã, care vor
îmbogãþi colecþia de
vehicule a Primãriei
Craiova, ce cuprinde
la aceastã orã o gamã
destul de diversã: de
la Mercedes la Dacia
1310.
de Nicuºor Fota

P

rocedura de achiziþie
publicã, una simplifica
tã pentru rapiditate, a
fost demaratã sãptãmâna trecutã, pe 13 noiembrie mai exact,

când edilii au postat anunþul de
participare în sistemul electronic de achiziþii publice. Suma
pusã la bãtaie de municipalitate
este ceva mai mult de 280.000
de lei, primãria dorind sã achiziþioneze la acest preþ un lot de
patru autoturisme. „Pentru înlocuirea parcului auto este necesarã achiziþionarea unor autoturisme cu tracþiune integralã 4x4,
în scopul înnoirii parcului auto
al autoritãþii contractante, care

La muscã

C

România nu e þaþa Veta

itim ºi nu ne vine a
crede. O oarecare na
þionalã de fotbal „a
bãtut-o pe România”, „a lãsato acasã pe România”, ca ºi
cum Nea Gheorghe a bãtut-o
pe þaþa Veta. Bine, limba românã, biata, suferã cumplit de
pe urma bãtãilor de joc ale
unor cãluºari certaþi la cuþite
cu forme de exprimare simple ca bunã ziua. Despre o cunoscutã vedetã ni se spune cã
s-a dres ºi aratã mai tânãrã cu
„10 de ani”, cum ar fi, prin extindere, sã ceri 10 de pâini, 10
de ouã etc. Un cotidian din
Capitalã noteazã prin reprewww.indiscret.ro

zentantul sãu ilicit „complete
de judecatã”, aºa citeºte de pe
un document juridic ºi o voce
TV din off, tot „complete”,
corectând din mers, chipurile, forma pretins greºitã
„completuri”. Dar corect se
spune ºi se scrie chiar aºa,
„completuri de judecatã”, ca
ºi „complexuri energetice”,
„complexe” însemnând cu
totul altceva. A, câþi respondenþi credeþi cã au participat
la un anumit sondaj? – 235,
200! Vai ºi-amar sã accepþi un
mandat poºtal de 235, 200 lei,
când, de fapt, ai de primit
235.200! (T.I. Dosoff)

implicã
automat costuri
reduse cu întreþinerea, acestea fiind destinate transportului personalului pe timpul îndeplinirii activitãþilor specifice, conform cerinelor caietului de sarcini nr.
180631/07.11.2018. (...) Contractul de achiziþie publicã de
produse având ca obiect: AUTOTURISME constã în furnizarea a 4 buc. autoturisme tracþiune integralã 4x4, conform
cerinelor Caietului de sarcini nr.
180631/07.11.2018”, se aratã în
anunþul postat pe portalul de
achiziþii publice.

4x4x4 pentru
primãrie
Deºi documentaþia întocmitã de funcþionarii primãriei nu
specificã acest lucru, vehicu-

lele par a fi destinate conducerii instituþiei numãrul de turisme solicitat de edili bãtând
la fix cu careul de conducere
al municipalitãþii: primarul,
cei doi viceprimari ºi administratorul public. Cei patru conduc la ora actualã maºini,
mãrci comune sau mai de soi,
cu vârste cuprinse între 8 ºi 13
ani. Asta când nu apeleazã la
vehicule „rechiziþionate” de
pe la societãþile sau regia din
subordinea consiliului local.
În lotul destinat ºefilor din primãrie figureazã la ora actualã
un Mercedes achiziþionat în
primul mandat al lui Antonie

3

ADMINISTRAÞIE
Solomon, un Opel cumpãrat în
interimatul lui Mãrinicã Dincã (pentru poliþia localã – n.r.),
un Renault din 2012 „împrumutat” de la srl-ul pieþelor ºi
un Duster cumpãrat de RAADPFL ºi mutat cu serviciul
la primãrie. De menþionat cã
în parcul auto al primãriei mai
rezistã încã, dar coborâtã în ierarhie, fosta maºinã de serviciu a primarului Vasile Bulucea, douã Cielo care erau pe
vremea aceluiaºi edil maºinile viceprimarilor, douã Dacia
1310, câteva Loganuri ºi un
autocamion Peugeot. Pentru
reparaþii ºi întreþinere municipalitatea a cheltuit pe parcursul anului cam echivalentul
unui Logan.
Suma disponibilizatã pentru
achiziþie de edili nu dã ºanse
la vreun autoturism din clasele mai rãsãrite ale producãorilor auto, edilii fiind
dispuºi sã cheltuiascã ceva
m a i

mult
d
e
15.000
de euro pe
bucatã, ceea ce
restrânge în mare mãsurã cercul potenþialilor ofertanþi. Asta pentru cã la preþul
estimat mai sus meþionat, edilii cer vehicule 4x4, pe motorinã, cu 6 viteze ºi motoare
euro 6, plus o droaie de specificaþii tehnice prevãzute în
caietul de sarcini. Partea bunã
e însã cã municipalitatea ºi-ar
putea vedea maºinile noi în
curte mai devreme de sfârºitul anului, posibil chiar la începutul lunii decembrie. Data
prevãzutã pentru deschiderea
ofertelor este 26 noiembrie,
unicul criteriu de atribuire e
preþul cel mai scãzut, iar termenul de livrare e stabilit la
ºapte zile.
21 - 27 noiembrie 2018
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ACTUALITATE
„Consiliul Judeþean Vâlcea,
în parteneriat cu Primãria oraºului Bãile Olãneºti, urmeazã sã
depunã proiectul «Îmbunãtãþirea infrastructurii de turism în
oraºul Bãile Olãneºti, judeþul
Vâlcea», în cadrul POR 20142020, Prioritatea de investiþii
7.1 - Sprijinirea unei creºteri
favorabile ocupãrii forþei de
muncã, prin dezvoltarea potenþialului endogen ca parte a unei
strategii teritoriale pentru anumite zone, care sã includã reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum ºi
sporirea accesibilitãþii ºi dezvoltarea resurselor naturale ºi culturale specifice (Investiþii în infrastructura de turism)”, a anunþat CJ Vâlcea.

Reabilitãri ºi
modernizãri
de circa cinci
milioane de euro
Principalele intervenþii care
se doresc realizate prin proiect
sunt: reabilitarea/modernizarea
trotuarelor pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv crearea de
piste pentru bicicliºti; reabilita-

CJ Vâlcea ºi Primãria
Olãneºti se asociazã
într-un proiect de
turism cu fonduri UE

Sorin Vasilache, primarul staþiunii Olãneºti ºi Constantin
Rãdulescu, preºdintele CJ Vâlcea
rea/modernizarea strãzii Mihai oane euro), reprezintã încã o
Eminescu (de la zona Izvorului dovadã a eforturilor permanen24 pânã la intersecþia cu strada te pe care le avem în susþinerea
Tisa); reabilitarea/modernizarea dezvoltãrii infrastructurii turisstrãzilor Comanca ºi Glodeanu, tice la nivelul judeþului Vâlcea,
crearea de piste pentru bicicliºti, turismul fiind unul dintre cele
dar ºi dezvoltarea iluminatului mai dinamice sectoare de actipublic; amenajarea/moderniza- vitate pe plan mondial ºi, în acerea/reabilitarea ºi dotarea a douã laºi timp, unul dintre cele mai
parcuri centrale (Parâng ºi Poº- importante generatoare de lota). „Depunerea spre finanþare curi de muncã”, a declarat Cona acestui proiect, în valoare de stantin Rãdulescu, preºedintele
23.247.344,84 lei (cca. 5 mili- Consiliului Judeþean Vâlcea.

Cãlimãneºti:
proiect de
staþiune
de 4 milioane
de euro
Un proiect de anvergurã al staþiunii Cãlimãneºti, din judeþul
Vâlcea, va fi propus
spre finanþare prin
Axa prioritarã 7,
Prioritatea de investirþii 7.1 din cadrul POR
2014 – 2020. Programul se adreseazã
numai oraºelor staþiuni.

P

Publicitate

roiectul cu valoarea de
finanþare de 4 milioane
euro cuprinde:
z asfaltare 16 km. strãzi, reabilitare trotuare ºi cãi de acces;
z creºtere energeticã ºi dotãri
ªc. Jiblea Veche;
z creºtere energeticã ºi dotãri
Grãdiniþa cu program prelungit
Cãlimãneºti;
z proiect de reabilitare în
zona ªc. Jiblea Nouã, construcþie terenuri sportive, parc, reabilitare cãmin cultural, care urmãresc realizarea unui centru
civic cu mobilier urban, zonã
sportivã, centru cultural ºi ºcolar;
z reabilitare ºi construcþie
parcãri auto (bibliotecã, vizavi
de Mirajul Oltului, Poiana lui
Cãliman - nord, Mãnãstirea
Cozia, stânga – dreapta);
z construcþie parc Poiana lui
Cãliman, zona de intrare în Cãciulata;
z modernizare zonã centralã
21 - 27 noiembrie 2018

(Primãrie, catedralã, strada Pieþei pânã la târgul de sãptãmânã) cu trotuare, mobilier urban,
zonã verde, arbuºti ornamentali;
z construcþie / modernizare
cu pergole ºi galerii urbane pentru staþiile de autobuz de pe toatã lungimea str. Calea lui Traian;
z reabilitare Casa de Culturã
„Florin Zamfirescu” ºi construirea unui parc în poieniþa casei
de culturã;
z reabilitarea Centrului Multifuncþional ºi transformarea
acestuia în centru pentru manifestãri culturale;
z reabilitarea iluminatului
public, înlocuire stâlpi ºi lãmpi.
Dublarea numãrului actual de
lãmpi de la 900 buc. la 2000
buc.;
z amenajare parc în poieniþa
dintre Clinica de Balneologie ºi
Biblioteca „A. E. Baconski”
(statuia lui Nicolae Bãlcescu);
z amenajarea parcului pompierilor din zona pieþei Cãlimãneºti; transferul spaþiului fostei
berãrii a Liceului de Turism ºi
transformarea acestuia în club
al pensionarilor. În faþã va fi
construit un foiºor din lemn cu
arhitecturã helveticã, în linia de
design a foiºorului de la izvorul Cozia;
z amenajare în zona verde,
punct bl. R2, a unui foiºor.
Acesta este prevãzut în capãtul
blocului, partea dinspre stradã,
colþ cu Pitzeria Happy.
www.indiscret.ro
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Ministerul Muncii, prin Lia Olguþa Vasilescu, a introdus
managerul de caz pentru persoanele cu dizabilitãþi
în Clasificarea Ocupaþiilor din România
ACTUALITATE

O

au intervenit/intervin în programele de îngrijire, abilitare ºi reabilitare sau incluziune socialã,
dar ºi cu beneficiarii ºi cu membrii familiei etc.

Evaluarea situaþiei
persoanei
cu dizabilitãþi,
o atribuþie extrem
de importantã
catã de personalul implicat în
activitãþile enumerate mai sus.
Conform descrierii postului,
managerul de caz intervine întrun raport unu la unu cu persoana cu dizabilitãþi, dar ºi în colectiv, precum ºi în echipa multidisciplinarã, în grupuri de lucru ºi la nivelul comunitãþii.
Noua ocupaþie are atribuþii ºi
responsabilitãþi importante pentru mediul în care trãiesc persoanele cu dizabilitãþi. Ea asigurã coordonarea activitãþilor

echipei multidisciplinare desfãºurate pe baza planului de lucru individualizat pentru fiecare persoanã cu dizabilitãþi ºi a
altor planuri din legislaþia în
vigoare, în corelare cu planificarea ºi obiectivele stabilite,
cunoscând ºi urmãrind parcursul persoanei cu dizabilitãþi în
diferite etape de viaþã. Totodatã, managerul de caz are acces
la documentele din dosarul individual, realizeazã comunicarea cu membrii echipelor care

Mai mult, a explicat Lia Olguþa Vasilescu, acesta se ocupã
de evaluarea realizãrii obiectivelor din planurile prevãzute în
legislaþie ºi propune actualizarea lor, cel puþin anual, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare. Un rol extrem de
important este acela ce se referã la evaluarea situaþiei persoanei cu dizabilitãþi din punctul de
vedere al autonomiei în sfera
activitãþilor cotidiene (autoîngrijire, autoservire, ajutor pentru ceilalþi, petrecere a timpului
liber etc.), al elementelor cu rol
restrictiv sau facilitator în me-

diul fizic, al programelor de instruire ºi consiliere.
De asemenea, managerul de
caz monitorizeazã, evalueazã ºi
reevalueazã periodic, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, efectele tuturor acþiunilor destinate persoanei cu
dizabilitãþi, progresele sau alte
aspecte legate de îngrijire, abilitare ºi reabilitare sau incluziune socialã ºi propune mãsuri de
limitare/diversificare/îmbunãtãþire. Nu în ultimul rând, el propune/solicitã, la nevoie ºi dupã
caz, colaborarea cu alþi specialiºti din afara echipei.
Ocupaþia recent recunoscutã
va aduce noi perspective în
ceea ce priveºte profesionalizarea ºi creºterea calitãþii sistemului de protecþie socialã
destinat persoanelor cu dizabilitãþi, dupã cum a conchis Lia
Olguþa Vasilescu, care s-a ocupat de acest proiect în cadrul
Ministerului Muncii ºi Justiþiei
Sociale.

Publicitate

cupaþia de manager de
caz pentru persoanele
cu dizabilitãþi a fost introdusã în Clasificarea Ocupaþiilor din România, dupã ce Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale, sub conducerea Liei Olguþa Vasilescu, a dat recent avizul favorabil pentru crearea
acesteia. Mãsura urmeazã sã
vinã în sprijinul persoanelor cu
dizabilitãþi, în urma discuþiilor
avute cu organizaþiile nonguvernamentale din domeniul dizabilitãþii, în perioada februarieaprilie 2018.
Dupã cum a precizat Lia Olguþa Vasilescu, managerul de
caz pentru persoanele cu dizabilitãþi este profesionistul care
coordoneazã, monitorizeazã ºi
evalueazã implementarea planului individual de servicii al
persoanei cu dizabilitãþi, precum ºi mãsurile ºi acþiunile incluse în programele de îngrijire, abilitare ºi reabilitare sau
incluziune socialã de care
aceasta beneficiazã. Ocupaþia
amintitã urmeazã sã fie practi-
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

D

Utopia concordiei
naþionale

acã la 1 Decembrie
1918 astrele s-a aliniat
pentru noi atât pe cerul patriei întregite cât ºi pe al
Europei abia ieºite din rãzboi,
astãzi altfel stãm cu planetarium de suflet. Cã ne-am fãcuto singuri, ºi n-ar fi un debut în
istorie, cã am fost ajutaþi din
toate pãrþile sã ne compromitem, nu mai conteazã. În România profundã, rarefiatã, dar
profundã, cu istorici ºi literaþi
legaþi de glie, apar cãrþi ºi documente de o inestimabilã valoare teoreticã ºi practicã, se
organizeazã simpozioane ºi
dezbateri, câte un copilaº mai
isteþ recitã din cele ce l-au îndemnat învãþãtorul ºi pãrinþii.
În cea de-a doua Românie,
numiþi-o cum vreþi, Centenar
aduce, perfect rimat, cu grãtar.
În þara ghiftuielii cu cârnaþi de
la stat ºi restitutio in integrum,
culmea ar fi sã înghiþim în sec
de dorul Brãtienilor, sperând
noi sã nu fie vreo formaþie de
rock progresiv. Concordie pe
câmpul de joc al celor o sutã
de ani de la întemeierea României Mari? Cum sã nu ! O avem
pe Concordia Chiajna ºi e destul. Cei din Parlamentul European, atât de empatici ºi de
olandezi pentru cã ne iau la zor
sã ne facã oameni, ar fi în stare, de atât neomarxism incubat, sã ne rupã-n cartonaºe roºii. Unicul interes pe care ca
români mãturãtori de comunism l-am fãcut praf este interesul naþional, care sunã hodorogit. În rest, victorii pe linie
în ceea ce priveºte individualismul feroce, lichelismul pa-

tentat, analfabetismul funcþional, trãdarea de þarã oficializatã cu mâna pe Biblie. S-a cam
dus ºi încrederea. O singurã
datã, în situaþii cu totul speciale, am convenit sã strângem
rândurile ºi sã ne aliniem pentru viitorul þãrii. În Preaderare. Europenii, alãturi de care
batem pas de viitor, dar batem
ºi câmpii, se uitã ca la niºte inºi
duplicitari ºi ciudaþi, pentru cã,
vorba lui Arghezi, una vorbim
ºi alta fumãm. Avem un guvern
de doi lei gãuriþi ºi un preºedinte de marcã, de-o marcã!
Un electorat, ca pâinea lui
Dumnezeu scorojitã mintenaº
pânã la gurã. Urmaºi de-ai lui
Vodã ªtirbei, fãrã dinþi, fãrã
sfinþi, fãrã pãrinþi. Dar cu celular la care molfãie în dialect
pânã la Londra ºi Madrid. Cine
mai crede cã milioanele de românaºi disipaþi în toate colþurile lumii, care au prins acolo
rãdãcini, mai pot fi returnate pe
calea conºtiinþei ºi apartenenþei de neam, ori se înºalã, ori
se înºalã. ªi emigraþia curge în
continuare ca o ranã deschisã.
Haideþi sã nu fim ipocriþi. Universitatea „Spiru Haret” nu e
Cambridge, Caracalul nu e
Frankfurt, duda nu e cãpºunã.
Corul euroscepticilor, cãruia
tonul dictatorial îi repugnã, nu
e totuºi de un cãmin cultural.
Ce clamau polonezii la 11 noiembrie: cã vor în Uniunea Europeanã, dar sã fie a naþiunilor, nu o Uniune Sovieticã. Nu
mã aºtept la sloganuri unioniste de 1 Decembrie. Se ºtie,
Unirea naþiunea a fãcut-o. De
vãzut ce cloceºte discordia.
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ACTUALITATE

Asociaþia pentru Educaþie Creativã ºi Cercetare
Directã ºi Societatea Naþionalã de Medicinã Generalã – Filiala Dolj organizeazã, luni - 26 noiembrie
2018, cursul „Rolul medicului de familie în prevenirea ºi diagnosticarea precoce a cancerului de sân
la femeie”. Evenimentul se va desfãºura în sala de
conferinþã „Constantin Brâncuºi” a Hotelului Ramada Plaza Craiova, cu începere de la ora 09:30.

Curs dedicat prevenirii
ºi diagnosticãrii precoce
a cancerului de sân la
femeie, organizat la Craiova
C

ursul este autorizat de
cãtre Colegiul Medici
lor din România, participanþii urmând sã primeascã 6
credite EMC (Educaþie Medicalã Continuã). Cursul va contribui la îmbunãtãþirea abilitãþilor
medicilor de familie de prevenire ºi diagnosticare prezumtivã a
cancerului de sân, cu prezentarea unor noþiuni avansate de chirurgie, radiologie, anatomie patologicã ºi oncologie – în raport
cu evoluþia cancerului de sân.
Cursul este organizat în cadrul
campaniei „Zor pentru Speranþã”, al cãrei scop este prevenirea
ºi diagnosticarea precoce a cancerului de sân, iniþiatã de cãtre
Eugen Georgescu, medic primar
chirurgie generalã.
Prelegerile vor fi susþinute de
cãtre cadre didactice de la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, Universitatea din Craiova ºi medici specialiºti de la Spitalul Clinic de
Urgenþã Craiova. Partea a doua
a zilei de luni va fi dedicatã atelierelor de lucru cu medicii de
familie, scopul principal fiind
acela de a pune la punct, în detaliu, metodologia campaniei
„Zor pentru Speranþã” în privinþa traseului pacientelor cu factori de risc sau diagnosticate cu
cancer de sân.
Prelegerile ºi atelierele vor fi
susþinute de:
- Constantin Crãiþoiu, lect.

univ. dr., prodecan Facultatea de
ªtiinþe Sociale, Universitatea
din Craiova, director executiv
Asociaþia pentru Educaþie Creativã ºi Cercetare Directã;
- Carmen-Adriana Dogaru,
ºef. lucr. dr., Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova, preºedinte Societatea Naþionalã de Medicinã Generalã –

Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

Constantin Crãiþoiu

Filiala Dolj;
- Claudia Valentina Georgescu, medic primar anatomie patologicã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova;
- Eugen Georgescu, ºef. lucr.
dr., Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova, medic
primar chirurgie generalã ºi
manager general Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova;
- Mirela Ghiluºi, medic primar anatomie patologicã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova;
- Luana Lascu, asist. univ. dr.
la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, medic
primar radiologie ºi imagisticã
medicalã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova;
- Michael Schenker, ºef lucr.
dr. la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
medic primar oncologie medicalã Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, manager Centrul de Oncologie „Sfântul
Nectarie” Craiova;
- Ovidiu Sîrbu, asist. univ. dr.
la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, medic
primar obstetricã-ginecologie
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Sunt invitaþi sã se înscrie la
acest curs medici cu specialitatea medicinã de familie – în
principal. Cei interesaþi se pot
înscrie direct pe pagina campaniei, printr-un mesaj sau la telefon: 0749.162.964.
Cursul poate fi audiat, totodatã, ºi de cei interesaþi sã afle
mai multe despre prevenirea, diagnosticarea ºi tratarea cancerului de sân.
Participarea la curs este gratuitã. Medicii de familie care se
vor înscrie ºi vor participa la
acest curs vor primi o diplomã
oficialã, recunoscutã de Colegiul Medicilor din România, ce
le va aduce 6 credite EMC.
Mai multe detalii puteþi gãsi pe
pagina de facebook: www.facebook.com/ZorptSperant
www.indiscret.ro
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DEZVÃLUIRI
cheltuiþi pentru rezolvarea unei
probleme extrem de arzãtoare
pentru locuitorii comunei. Asta
în ciuda faptului cã, undeva prin
luna august, Primãria Coºoveni
a binevoit, totuºi, sã publice în
sistemul de licitaþii un anunþ
prin care cãuta sã gãseascã o firmã care sã revizuiascã proiectul iniþial, primul pas pentru
demararea efectivã a lucrãrilor.

Victor Gogonea

Nicuºor Coandã

Lucrările la sis
e - ffinanţat
inanţat
e, dar abandonat
e
sistt emul de canalizar
canalizare
inanţate,
abandonate

Primarul Coandã
îi þine pe locuitorii
din Coºoveni cu
buda în fundul curþii
„Pentru mandatul viitor, prioritatea rãmâne finalizarea sistemului de
canalizare“, spunea, în campania electoralã din 2016, primarul comunei
Coºoveni, Nicuºor Coandã. La mai bine de doi ani ºi jumãtate distanþã
de la acel moment, sistemul de canalizare al localitãþii, aflatã la o aruncãturã de bãþ de municipiul Craiova, este la acelaºi stadiu la care a fost
preluat de edil în 2012: abandonat! Deloc amuzant, mai ales pentru
locuitorii din Coºoveni, este faptul cã autoritãþile locale au avut la dispoziþie banii necesari pentru finalizarea proiectului început în urmã cu
aproape un deceniu. Vorbim de peste 5.000.000 de lei din care primarul
Coandã n-a reuºit, în doi ani ºi jumãtate, sã cheltuiascã pentru canalizarea comunei... niciun sfanþ!
de Dan Olteanu

P

ovestea reþelei de canalizare este una veche ºi
îºi are originile în vremea primarului „portocaliu“ Ilie
Dumitru, devenit celebru dupã
ce a umblat mai multe zile cu
semnãtura preºedintelui Bãsescu pe frunte. Totuºi, la scurt
timp dupã ce a reuºit sã îngroape câteva sute de metri de conducte fix pe mijlocul drumului
judeþean care strãbate comuna,
www.indiscret.ro

edilul de la acea vreme a abandonat, în 2011, lucrãrile.

Un prim mandat
irosit
În 2012, dupã o campanie
electoralã dominatã de subiectul reþelei de canalizare, Coºoveniul schimbã macazul spre
stânga, primar fiind ales Nicuºor Coandã. Doi ani mai târziu,
localitatea primeºte 400.000 de
lei din partea autoritãþilor jude-

þene pentru continuarea lucrãrilor la reþeaua de canalizare.
Banii se întorc însã, neatinºi, la
bugetul judeþului, dupã ce autoritãþile locale nu reuºesc sã îi
foloseascã. În tot acest timp, la
Ministerul Dezvoltãrii sunt puºi
deoparte peste 2,3 milioane de
lei, bani destinaþi reþelei de canalizare din Coºoveni, care însã
rãmân chiar ºi pânã în acest
moment necheltuiþi, autoritãþile locale nefiind interesate sã
demareze procedurile necesare

pentru reluarea lucrãrilor.

Nici cu banii
de la buget
nu se miºcã nimic
În 2016, noii consilieri locali
decid ca excedentul bugetar sã
fie utilizat pentru continuarea
lucrãrii de canalizare. Vorbim
despre aproape 800.000 de lei,
bani care rãmân, de asmenea,
necheltuiþi. Anul urmãtor, în
speranþa cã astfel vor reuºi sã
miºte într-un final lucrurile,
consilierii dubleazã suma, care
ajunge la 1,9 milioane de lei.
Degeaba însã.... bani sunt, dar
primarul nu vrea sã-i foloseascã. Ambiþioºi, consilierii locali
decid, la începutul lui 2018, sãi punã edilului la dispoziþie toatã
suma necesarã pentru finalizarea reþelei de canalizare, adicã
2,4 milioane de lei. Rezultatul?
Din nefericire, acelaºi: zero lei

Gogonea:
O administraþie
incompetentã þine
blocatã lucrarea
de canalizare
Unul dintre aprigii critici ai
actualului primar al Coºoveniului, consilierul ALDE Victor Gogonea, acuzã actuala administraþie de incompetenþã.
„În Coºoveni, o administraþie
incompetentã þine blocatã, fãrã
motiv, lucrarea de canalizare a
localitãþii. Pentru finalizarea
lucrãrii finanþate de Ministerul
Dezvoltãrii sunt alocaþi 23,4
miliarde lei vechi, din care,
pânã în prezent, nu a fost cheltuit un leu. Începând cu anul
2016, noii consilierii ALDE,
PMP ºi PNL au aprobat ca excedentul bugetar sã fie cheltuit
pentru continuarea lucrãrii de
canalizare. În anul 2016 au fost
alocaþi 8 miliarde lei vechi, în
2017 - 19 miliarde, iar în 2018
suma de 24 miliarde. Pânã în
prezent sunt zero lei cheltuiþi.
La ultima rectificare bugetarã,
la propunerea primarului, consilierii PSD ºi PNL au aprobat
ca 1,3 miliarde de lei sã fie luaþi
de la canalizare ºi alocaþi la
plata salariilor angajaþilor primãriei“, a postat, pe pagina
personalã, liberal-democratul
Victor Gogonea.
Contactat de Indiscret în Oltenia, acesta a declarat cã este
incalificabil ca actualul primar
sã nu miºte un deget pentru a
finaliza lucrãrile la reþeaua de
canalizare, în condiþiile în care
nu s-a pus niciodatã problema
finanþãrii. „Este incalificabil ce
se întâmplã la Coºoveni. Sã nu
faci absolut nimic pentru a rezolva o problemã extrem de
gravã, cum este lipsa canalizãrii într-o comunã cum este Coºoveni, în condiþiile în care ai
banii necesari, este de neacceptat. Asta în condiþiile în care,
lucru confirmat de instituþiile
abilitate, lipsa canalizãrii a dus
la contaminarea pânzei freatice“, a declarat fostul viceprimar al localitãþii.
21 - 27 noiembrie 2018
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SPECIAL

U

au dat întâlnire la ora 15,00, la
Monumentul Eroilor din Vaideeni. Au continuat cu o procesiune la care au purtat zeci de drapele, iar seara au conturat din
torþe România Mare. La eveniment au fost prezenþi primarul

comunei Vaideeni, Achim Daniel Bãluþã, Andra Bicã, inspector general al Inspectoratului
ªcolar Vâlcea, membrii Asociaþiei Culturale „Moºtenitorii” ºi
ai Fundaþiei Vaideeni, elevi, cadre didatactice, sãteni etc.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Sindromul
Coºoveni-Popoveni

P

racticile ilegale ºi profund dãunãtoare comunitãþii în materie de
manipulare a deºeurilor (în
special cele cu potenþial toxic)
trebuie stopate.
De ani de zile, sãnãtatea copiilor ºi adulþilor din Coºoveni
ºi din cartierul Popoveni (ca sã
dau doar douã exemple) sunt
puternic afectate de ”reciclatorii” ilegali. În încercarea de a
extrage metale din componentele auto sau electrocasnice, ei
ard aceste deºeuri poluând pe
suprafeþe extinse aerul ºi viaþa
locuitorilor din aceste douã
zone ºi nu numai.
Înþelegem ºi din aceastã realitate otravitã de ce România
este pe primele locuri în UE la
poluarea aerului, deºi marile
platforme industriale au cam
dispãrut.
Sindromul Coºoveni-Popoveni este prezent peste tot în
þarã în comunitãþi rurale ºi la
marginea unor comunitãþi urbane sub privirile parcã paralizate ale celor care ar trebui
sã acþioneze. Reþele de ”reciclatori” certaþi cu legea sfideazã instituþii ºi viaþa concetãþenilor lor în cãutarea unui câºtig care sã le asigure supravieþuirea.
Nu mai putem accepta aºa
ceva. Nici cetãþenii afectaþi,
nici autoritãþile. Nu mai poa-

te fi amânatã rezolvarea durabilã a acestei probleme. Nu
mai poate fi pasatã, fãrã rezultat, între diferite instituþii care
invocã lipsa de atribuþii sau de
instrumente legale prin care sã
acþioneze decisiv pentru eliminarea acestui fenomen atât de
dãunator.
Este nevoie urgent de un
Plan unitar de acþiune ºi de
cooperare instituþionalã între
ISU, Garda de Mediu, Primãrie, Prefectura, Poliþie, Direcþia de Sãnãtate Publicã, probabil ºi alte instituþii.
Ca preºedinte al Comisiei de
mediu ºi echilibru ecologic,
mã voi implica în aceastã
chestiune ºi voi cãuta împreunã cu colegii mei sã vedem ce
legi trebuie revizuite pentru a
stopa astfel de fenomene atât
de periculoase pentru sãnãtatea semenilor noºtri ºi care nu
fac deloc cinste comunitãþilor
în care se deruleazã practic
nestingherite.
Va trebui sã înþelegem cu
toþii cã preþul plãtit acum pentru eliminarea acestui sindrom ºi preþul plãtit pentru
educaþie ºi prevenire, oricât
de mari ar fi, sunt nesemnificative faã de preþul pe care îl
vom avea de plãtit pentru remedierea aerului ºi refacerea
sãnãtãþii publice.

Publicitate

na dintre cele mai originale manifestãri dedicate Centenarului Marii
Uniri a avut loc recent în comuna Vaideeni din judeþul Vâlcea.
În seara de sâmbãtã, 10 noiembrie, elevi, dascãli ºi alþi locuitori ai zonei ºi-au dat mânã cu
mânã ºi au conturat, cu torþe,
harta României Mari.
Evenimentul a fost organizat
de Asociaþia Culturalã „Moºtenitorii”, Fundaþia Vaideeni, Primãria Vaideeni, Inspectoratul
ªcolar Vâlcea, ªcoala Gimnazialã „Luca Solomon” din Vaideeni ºi Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea, în cadrul seriei de
manifestãri cu titlul „Eroii sunt
memoria vie a istoriei noastre”.
Peste 100 de participanþi ºi-

Vâlcea: La Vaideeni,
harta României Mari
a fost conturatã din torþe
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Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat PSD
de Dolj, despre creºterea vârstei minime
de trimitere a copiilor în centrele POLITICÃ
rezidenþiale: „Este responsabilitatea
noastrã sã ne gândim la ei ºi sã îi ajutãm
sã devinã niºte tineri cât se poate
de adaptaþi ºi de integraþi în societate” Îngrjirea în centre,

tui proiect de lege ºi sper ca acei
copii care vor beneficia de noile reglementãri sã aibã parte de
tot ceea ce este mai bun în familiile care îi vor îngriji”, a precizat deputatul PSD de Dolj,
Eliza Peþa-ªtefãnescu, membru
în Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã a Camerei Deputaþilor.

Camera Deputaþilor a
adoptat, la finele lunii
trecute, un proiect de
lege extrem de important pentru copiii
defavorizaþi din România, ale cãror ºanse de
a creºte într-un mediu
de familie vor spori
considerabil. Prin
modificarea Legii nr.
272/2004 privind
protecþia ºi promovarea drepturilor copilului, vârsta minimã de
trimitere a acestora în
servicii de tip rezidenþial a fost prelungitã la
7 ani, excepþie fãcând
cei care necesitã
îngrijiri de tip specializat. Dupã cum a
precizat deputatul
PSD de Dolj, Eliza
Peþa-ªtefãnescu,
aceasta este o mãsurã
extraordinarã nu doar
pentru copiii ce urmeazã sã beneficieze
de ea, ci ºi pentru
statul român, care va
reduce considerabil
cheltuielie legate de
centrele rezidenþiale.

C

opiii din România aflaþi
în situaþii defavorizate
vor avea parte de
schimbãri benefice în legislaþie,

de ºase ori mai
scumpã decât
prevenþia ºi
plasamentul
copilului în familia
extinsã

având în vedere schimbarea, la
finele lunii, în urma votului din
Camera Deputaþilor, a vârstei
minime de trimitere a acestora
în servicii de tip rezidenþial.
Dacã, pânã acum, vârsta minimã era de 3 ani, ea a fost prelungitã la 7 ani, pentru a oferi
beneficiarilor ºansa de a creºte
în ceea ce înseamnã, pe cât posibil, o familie. „Sunt bucuroasã cã acest proiect de lege a fost
adoptat în Camera Deputaþilor,

iar faptul cã am fost printre iniþiatorii acestuia mã face cu atât
mai încrezãtoare în schimbãrile benefice care vor fi fãcute. În
primã fazã, gândiþi-vã cum se
vor schimba vieþile acestor copii atunci când ei vor avea ºansa
sã creascã nu într-un centru
mare, ci vor beneficia de îngrijire familialã, de familii substitutive sau de asistenþi maternali.
Vârsta minimã de trimitere a copiilor în centrele rezidenþiale a

crescut la 7 ani, de la 3 ani, iar
ceea ce am dorit sã facem prin
acest proiect a fost sã creºtem
ºansele lor de integrare în societate, astfel încât ei sã nu se
mai simtã diferiþi ºi discriminaþi.
Nu este vina lor cã au avut parte de poveºti nefericite, însã este
responsabilitatea noastrã sã ne
gândim la ei ºi sã îî ajutãm sã
devinã niºte tineri cât se poate
de adaptaþi ºi de integraþi în societate. Aplaud adoptarea aces-

Dincolo de beneficiile clare
pentru copiii care vor beneficia
de aceste mãsuri, modificãrile
fãcute vor aduce ºi economii la
bugetul de stat, având în vedere cã vor fi reduse costurile ce
erau legate de centrele rezidenþiale. „Mãsura luatã este beneficã nu doar pentru copii, ci ºi
pentru statul român, costurile de
plasament în centre rezidenþiale fiind mult mai mari. Studiile
au demonstrat cã îngrjirea în
centre este de ºase ori mai scumpã decât prevenþia ºi plasamentul copilului în familia extinsã
sau substitutivã, de trei ori mai
scumpã decât plasamentul cu
asistenþi maternali ºi de douã ori
mai scumpã decât centrele mici,
de tip parental. Dacã adãugãm
costurile legate de sãnãtate, de
siguranþã, dar ºi cheltuielile sociale, precum ºi angajaþii din
domeniile conexe ale centrelor,
ajungem la sume extrem de
mari. Mãsura luatã este, deci,
una extrem de beneficã, atât
pentru copii, cât ºi pentru statul
român, care va cheltui mai puþin ºi va putea investi cu folos
banii economisiþi”, a mai punctat deputatul PSD de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu.

Volumul „Românie, suflet mare”,
lansat la Biblioteca Judeþeanã Aman
Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” gãzduieºte
miercuri, 21 noiembrie, la ora 17:00,
lansarea volumului
de poezie „Românie,
suflet mare”,
al poetei Mariana
Frimoiu.
www.indiscret.ro

L

ansarea de carte va avea
loc în sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”, în prezenþa mai multor invitaþi, printre
care îi amintim pe Daniela Predoanã, Elena Canu ºi Elena Iancu. Poeta, originarã din judeþul
Mehedinþi, ne este prezentatã de
scriitorul Mihai Fotache, în prefaþa volumului „Fata Câmpiei”.

„Poeta vine din pãrþile Mehedinþiului – Izverna, cu inocenþa
ºi puritatea spiritualã a acelor
meleaguri. Asta se vede din majoritatea poemelor sale în care
cuvântul cântã ca ºi zona. Viaþa
în mijlocul naturii este zugrãvitã
în culorile în care ºtie sã ºi picteze, clãtindu-ne ochii cu puritatea izvoarelor cristaline ale

acelor locuri. Talentul nativ, fãrã
studii consacrate, izbuteºte sã
ne impresioneze pânã la lacrimi,
amintindu-ne de copilãrie. Trãieºte ce scrie în mod plenar, devoalându-ºi nobleþea ºi sensibilitatea sufleteascã în mod neaºteptat.”
Mihai Fotache- prefaþa volumului „Fata Câmpiei”
21 - 27 noiembrie 2018
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Vâlcea: Oltchim a anunþat data
vânzãrii cãtre Chimcomplex

O

ECONOMIE

ltchim a anunþat cã a
obþinut avizele Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii (CSAT) ºi Consiliului Concurenþei (CC) pentru
vânzarea combinatului ºi a precizat care este data finalizãrii
tranzacþiei cu Chimcomplex
Borzeºti. Anunþul a fost fãcut
printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureºti.

Euro încearcã, din nou,
depãºirea valorii de 4,67 lei
n perioada analizatã leul
a scãzut faþã de euro, evoluþie influenþatã de nivelul aversiunii faþã de risc, în
condiþiile în care perechea
euro/dolar a cunoscut o volatilitate mare.
Cursul euro a crescut de la
4,6590 lei, la începutul intervalului, la 4,6650 lei, la sfârºitul lui, când tranzacþiile s-au
realizat între 4,664 ºi 4,668 lei.
Media dolarului american a
scãzut de la 4,1469 lei, maxim
al ultimelor 18 luni, la 4,0855
lei, la sfârºitul perioadei, când
cotaþiile au fluctuat între 4,082
ºi 4,121 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,134 ºi 1,143 franci/euro, iar
cursul ei a coborât de la 4,1011
la 4,0896 lei. La finalul intervalului cursul a fost stabilit la
4,0980 lei.
Cursul euro va încerca din
nou depãºirea pragului de 4,67
lei, nivel care a fost testat constant în ultimele luni, ca o consecinþã a adâncirii deficitului
comercial, într-un moment în
care urmeazã importurile comerciale destinate Sãrbãtorilor
de Crãciun.
La începutul perioadei, BNR
nu a mai injectat lichiditate în
piaþa monetarã, dupã ce în precedentele trei sãptãmâni au
fost realizate trei operaþiuni de
tip repo, sumele intrate în sistem ridicându-se la un total de
34 miliarde de lei. De altfel,
guvernatorul Mugur Isãrescu a
declarat recent cã intervenþiile
ar urma sã devinã mai rare,
pentru a disciplina unele dintre bãncile comerciale.

Î

Tranzacþia va fi
finalizatã pe 12
decembrie 2018

În aceste condiþii indicii
ROBOR au înregistrat uºoare
creºteri, valoarea lor continuând sã punã probleme mari
celor care au contractat credite.
Indicele la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
crescut de la 3,22 la 3,23%, iar
cel la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 3,44%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, ºi cel la
12 luni au crescut, la rândul
lor, de la 3,52 la 3,53%, respectiv de la 3,59 la 3,60%.
Euro a scãzut la începutul
perioadei pânã la 1,1217, minim al ultimelor 17 luni, dar a
încheiat-o la 1,1394 – 1,1434
dolari.
Deprecierea dolarului a fost
o consecinþã a nemulþumirii
afiºate de investitori dupã ce
oficialii Rezervei Federale
americane au lãsat de înþeles
cã este posibil ca majorarea
dobânzii de politicã monetarã
prognozatã pentru decembrie
sã fie „sãritã” din cauza încetinirii economiei mondiale.
La sfârºitul perioadei,
bitcoin a atins un minim al ultimelor 13 luni de 5.173,23
dolari, dupã apariþia unor temeri cã aceastã criptomonedã
se va scinda, dupã ce în urmã
cu circa un an valoarea ei se
apropia de 20.000 de dolari.

Potrivit comunicatului menþionat, „cumpãrãtorul a fost notificat cã data finalizãrii tranzacþiei, care înseamnã plata preþului, respectiv transferul dreptului de proprietate pentru activele vândute, este 12 decembrie
2018”.
Activele achiziþionate de
Chimcomplex SA reprezintã
terenuri ºi clãdiri (atât finalizate, cât ºi investiþii în curs de
execuþie), drepturi de proprietate intelectualã, precum ºi alte
bunuri mobile reprezentând, în
principal, utilaje, echipamente,
tehnologii ºi alte bunuri similar

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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terii prime, transport prin vagoane de cale feratã etc.). Chimcomplex SA face parte din grupul industrial român Serviciile
Comerciale Române, controlat
de ªtefan Vuza, ºi activeazã
exclusiv în domeniul fabricãrii
de produse chimice.

Cât va plãti Vuza
Vuza, proprietarul SCR ºi acþionar majoritar al Chimcomplex, trebuie sã plãteascã circa
100 de milioane de euro pentru
cele mai importante active ale
Oltchim, pe lângã banii din garanþie de circa 50 de milioane
de euro, la care se adaugã încã
40-50 milioane de euro pentru
capital de lucru. Procedura de
privatizare a fost finalizatã anul
trecut, iar principalele active au
fost adjudecate de Chimcomplex, pentru suma de 127 de
milioane de euro. Combinatul
Oltchim din Râmnicu Vâlcea
este un important producãtor
din industria chimicã româneascã ºi a intrat în insolvenþã în ianuarie 2013, fiind administrat
de un consorþiu de administratori judiciari. Compania are circa 1.200 de salariaþi.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare

Analiza cuprinde
perioada 13 – 19 noiembrie

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.

utilizate, în prezent, de Oltchim
în procesele de producþie. Aceste active pot fi folosite la fabricarea diferitor produse chimice,
precum ºi la activitãþi conexe
acestora (producþia, furnizarea
ºi distribuþia de utilitãþi ºi ma-

Administraþia Naþionalã Apele Române - Administraþia
Bazinalã de Apã Olt, titular al proiectului: DEVIERE/
ÎNTUBARE RÂU OLTEÞ LA ALUNU, JUDEÞUL VÂLCEA
(FAZÃ STUDIU DE FEZABILITATE), anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul: DEVIERE/ÎNTUBARE RÂU OLTEÞ LA ALUNU, JUDEÞUL
VÂLCEA (FAZÃ STUDIU DE FEZABILITATE), propus a fi
amplasat în judeþul Vâlcea, comuna Alunu, sat Alunu,
punctul “Gropile”.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Vâlcea,
din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni
– vineri, orele 900 – 1400 , precum ºi la urmãtoarea adresã: www.apmvl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta completãri/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.
www.indiscret.ro

Expoziþia „Vârstele Pãmântului –
Specii de fosile din Mehedinþi”,
gãzduitã de Muzeul Olteniei
Secþia de ªtiinþele
naturii a Muzeului
Olteniei Craiova, în
parteneriat cu Muzeul
Regiunii Porþilor de
Fier – Drobeta-Turnu
Severin, a vernisat
marþi, 20 noiembrie
2018, la sediul din str.
Popa ªapcã nr. 8,
expoziþia itinerantã
„Vârstele Pãmântului
– Specii de fosile din
Mehedinþi”.

R

tural, care necesitã protejarea ei
pentru conservarea acestor valori de interes ºtiinþific naþional.

Secþia de ªtiinþele naturii va
gãzdui expoziþia “Vârstele Pãmântului – Specii de fosile din

ACTUALITATE
Mehedinþi”, pânã în luna martie 2019, fiind deschisã publicului larg cu un program de
vizitare de marþi pânã duminicã, între 09.00 ºi 17.00.

Publicitate

eprezentând un itinerariu paleontologic ce
parcurge judeþul Mehedinþi în timp ºi spaþiu, expoziþia
“Vârstele Pãmântului – Specii
de fosile din Mehedinþi” prezintã piese reprezentative de la depozitele jurasice din ªviniþa, de
la cele miocene ºi pliocene din
Bahna, Malovãþ, ajungând pânã
la cele cuaternare de la Salcia.
Publicul craiovean este invitat sã descopere patrimoniul paleontologic deosebit al judeþului
Mehedinþi ce este concentrate în
câteva zone reprezentative care,
pentru bogãþia, diversitatea ºi
importanþa fosilelor au fost declarate arii protejate. Ocrotirea

lor ºi a locurilor în care ele apar
la suprafaþã este determinatã de
importanþa lor paleoecologicã ºi
paleogeograficã.
Ca reprezentare tematicã, expoziþia aduce în faþa publicului
craiovean Rezervaþia Paleontologicã ªviniþa, cu cele patru
puncte fosilifere importante:
Saraorski, Tiganski, Vodiniciki,
importantã arie de interes ºtiinþific internaþional, fiind una dintre cele mai importante regiuni
fosilifere de acum 170 mil. ani120 mil. ani.
De asemenea, un segment
important al discursului expoziþional îl reprezintã punctul
fosilifer Batoþi care este un depozit de referinþã pentru micro/
macroflora paleofloristicã din
România. În depozitele acestuia, au fost identificate 50 de specii de macroflorã, reprezentând
singurul sit cu plante fosil de
vârstã Ponþian inferior, cunoscut pânã în prezent în România.
De asemenea, la Batoþi s-au
regãsit resturi fosile de Mammuthus trogotherii de mare importanþã ºtiinþificã în cunoaºterea evoluþiei vieþuitoarelor cuaternare. Localitatea Batoþi va fi
declaratã zonã naturalã ce cuprinde valori de patrimoniu na-
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Investiþii în sãnãtate
la Pãuºeºti-Mãglaºi

Shopping City Râmnicu
Vâlcea: ATELIERELE
MEªTEªUGARILOR

prima
ediþie

Moto: Cel dintâi lucru la
care aspirã un curent nou,
ce luptã împotriva tradiþiei,
este de a-ºi crea o tradiþie.
(Lucian Blaga)
Tradiþia ºi obiceiurile populare fac parte din tezaurul spiritual al fiecãrui popor. Un popor
este mai bogat atunci când are
un trecut care sa-i confere viitorului sãu o identitate, un trecut care sã îl defineascã ºi sã îi
asigure drumul spre civilizaþie.
Meºteºugurile fac ºi ele parte
din tradiþiile unui popor. Ele au
apãrut cu mii de ani în urmã, din
necesitatea fireascã a omului de
a trãi mai bine, mai civilizat.
Fundaþia Evergreen prin organizarea acestui eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri de
la 1918, încearcã sã fie consecventã principiilor sale de a promova valorile autentice, tradiþiile, cultura ºi civilizaþia, în comunitatea româneascã. Atelierele Meºteºugarilor reprezinþã
un mod inedit ºi util de a prezenta celor care vor fi prezenþi
pe parcursul celor trei zile, în
Shopping City – gazda ºi partenerul pentru acest eveniment,
câþiva dintre minunaþii meºterii
populari ºi meºteºugarii care
continuã sã ducã mai departe,
pentru urmaºii noºtri, ceea ce
numim tradiþii ºi meºteºuguri
româneºti. Ideea organizãrii
acestui eveniment s-a nãscut
atunci când am constatat cu
tristeþe cã meºterii populari au

U

lãsat meºteºugul ºi s-au apucat
de negustorie. Lipsiþi de sprijinul statului, fãrã a avea un statut bine definit printr-o lege (aºa
cum, de exemplu, se întâmplã
dincolo de Prut, în Basarabia,
unde existã o lege a meºteºugarilor încã din anul 2003!), sãtui
de promisiuni deºarte din partea autoritãþilor ºi politicienilor,
meºterii populari, în lupta lor
pentru existenþã, au ales negustoria cu produse chinezeºti, care
se comercializeazã la scarã industrialã ºi nu sunt altceva decât niºte fake-uri ale produselor tradiionale româneºti. Aºa se
întâmplã cu IA româneascã sau
cu CERAMICA tradiþionalã, ca
sã dãm doar douã exemple.
Meºteºugarii pe care îi veþi întâlni în aceste zile de sãrbãtoare sunt poate ultima speranþã a
noastrã de continuitate a tradiþiilor, meºteºugurilor ºi obiceiurilor româneºti. Sã le acordãm
toatã atenþia ºi sã respectãm,
prin prezenþa noastrã, ceea ce
fac, dar mai cu seamã ceea ce
sunt, pentru România, acum la
ceas aniversar. Bucuraþi-vã în
aceste zile de farmecul ºi povestea meºteºugului românesc, autentic. Evenimentul se va derula pe parcursul zilelor de sãrbãtoare românescã – 30 noiembrie
– 02 decembrie a.c., la galeriile
comerciale Shopping City din
Râmnic, deschise zilnic între
orele 10:00 ºi 22:00.
Vã asteptãm cu drag.
Fundaþia Evergreen

n investitor construieºte în comuna vâlceanã
Pãuºeºti-Mãglaºi un
spital privat. Lucrãrile au demarat în aceastã varã ºi se preconizeazã cã în 2020 unitatea sa-

Primarul
Primarul Alexandru
Alexandru Dediu
Dediu

nitarã va fi datã în folosinþã.
Însã, în paralel, administraþia
comunei demareazã alte proiecte în scopul sãnãtãþii populaþiei.

Un proiect al
administraþiei
locale ºi încã unul
privat pentru bãtrâni
Unul dintre aceste proiecte
este o investiþie pe fonduri europene a unui „Centru de zi ºi
unitate de îngrijire la domiciliu”. Primarul Alexandru Dediu
spune cã acest centru va fi de

mare folos localitãþii PãuºeºtiMãglaºi, având în vedere numãrul mare de cetãþeni vârstnici.
„Vom face acest centru medical
într-o clãdire pe care deja o
avem. Proiectul prevede dotãri
cu aparaturã medicalã de pânã
la 700.000 de euro, pentru anumite investigaþii, ºi include ºi o
ambulanþã”, a declarat edilul.
Potrivit acestuia, în PãuºeºtiMãglaºi, 60% din totalul de
4.100 de locuitori sunt vârstnici.
Primarul Dediu a mai declarat cã un alt investitor va construi în comunã ºi un cãmin de
bãtrâni.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI include peste 1.300 de standuri de
prezentare ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte la diferite obiecte de uz casnic, de la legume ºi fructe la
materiale pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o
suprafaþã de peste 70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu
(fiind primul târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa
liniilor speciale de transport urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
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Întreaga colecþie de cãrþi ºi
reviste a familiei Vulpescu
a ajuns la Muzeul Cãrþii ºi Exilului
Românesc
Iniþiatã la începutul anului 2017, procedura de
transfer a colecþiei soþilor Romulus ºi Ileana
Vulpescu s-a încheiat la începutul lunii curente.
Celor 1.170 de volume sosite în prima tranºã li
s-au alãturat, într-un ultim efort organizatoric
de inventariere, 5.677 de volume din biblioteca
personalã. Editate în limbile românã ºi francezã, cãrþile ºi revistele sosite în ultimul lot au
fost publicate în secolele XX, majoritatea,
respectiv al XIX-lea ºi acoperã o paletã generoasã de gusturi ºi interese: literaturã, criticã
literarã, artã, istorie º.a.

A

ctualmente, alãturi de
donaþia „Acad. Dan
Berindei”, fondul soþilor Vulpescu este una dintre cele
mai bogate colecþii ale Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc
ºi, spre satisfacþia cunoscutei
scriitoare, alãturi de amintiri,
cãrþile domniei sale sunt de-a
dreptul legate, în mod definitiv,
de „spaþiul sacru al bibliotecii”.
„Încercãm sã nu slãbim nicio
clipã ritmul donaþiilor de carte
cu destinaþia Craiova. Proiectul
muzeului este unul viu ºi dinamic, mereu în cãutare ºi structurare, ceea ce face ca demersul nostru sã fie cu atât mai valoros cu cât menþinerea ºi îmbunãtãþirea fluxului continuu de
carte, documente ºi opere de
artã reprezintã unele dintre cele
mai importante strategii care ne

cãlãuzesc. Ne propunem sã
fructificãm toate oportunitãþile
care se ivesc. Este ºi cazul colecþiei soþilor Vulpescu. Am reuºit, în mai puþin de doi ani de la
iniþierea acestui transfer, sã întregim ºi, deci, sã tragem linie
pentru o nouã colecþie fabuloasã. Aproape 7.000 de cãrþi ºi
reviste se aflã de-acum în patrimoniul muzeului. Urmeazã ca
în cel mai scurt timp bibliotecarii sã procedeze la inventarierea ºi punerea în valoare a tuturor acestor elemente. Scopul
nostru, specific ºi celorlalte colecþii, constã în facilitarea accesului la fondul de carte în integralitatea sa. Îi mulþumim
doamnei Ileana Vulpescu. Îi
mulþumim pentru încrederea pe
care ne-a arãtat-o, precum ºi
pentru colecþia extraordinarã pe

care o pune la dispoziþia cititorilor ºi cercetãtorilor”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Justificat de necesitatea de a
reuni într-un mediu dinamic ºi

modern cele mai reprezentative
cãrþi, opere ºi obiecte de artã
create de românii din interiorul
ºi exteriorul graniþelor României, Muzeul Cãrþii ºi Exilului
Românesc îºi sporeºte în permanenþã preocupãrile ºi frontu-
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rile de acþiune. Alãturi de colecþia soþilor Vulpescu, din patrimoniul Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc mai fac parte
fondurile: acad. Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Vintilã
Horia, Andrei ªerban, Paul Barbãneagrã, Leonid Arcade, Cicerone Poghirc, ªerban Popa,
Andrei Codrescu, Mircea Milcovitch, Maria Mesterou, Constanþa Buzdugan, V. Veliman,
acad. Dan Berindei ºi acad.
Dinu C. Giurescu.
Ileana Vulpescu s-a nãscut în
1932, în comuna Bratovoieºti,
judeþul Dolj. A studiat la ªcoala Primarã „Regina Elisabeta”
ºi Liceul „Elena Cuza” din Craiova, iar studiile de licenþã, în
domeniul limbii ºi literaturii
franceze, le-a absolvit în cadrul
Facultãþii de Filologie a Universitãþii Bucureºti în 1958. A lucrat ca lexicograf în cadrul Institutului de Lingvisticã al
Academiei Române, luând parte activã la elaborarea ºi redactarea Dicþionarului Limbii Române, respectiv a Dicþionarului
Explicativ al Limbii Române
între anii 1959-1975. Este membrã a Uniunii Scriitorilor din
România din 1972 ºi Cetãþean
de Onoare al Municipiului Craiova din 2015. Ileana Vulpescu
a scris prozã ºi teatru, a tradus
numeroase opere din literaturile englezã, francezã ºi spaniolã. Cel mai cunoscut roman scris
de Ileana Vulpescu este „Arta
conversaþiei”, volum publicat
iniþial în 1980 ºi reeditat în mai
multe ediþii pânã în 1998.

O delegaþie a Primãriei Râmnicu Vâlcea
a vizitat oraºul Baranovici din Belarus
La jumãtatea acestei luni,
primarul Mircia Gutãu ºi
viceprimarul Eusebiu
Veþeleanu au vizitat oraºul Baranovici din Republica Belarus, la invitaþia
administraþiei locale, a
anunþat municipalitatea
într-un comunicat remis
mass-mediei.
„În perioada deplasãrii, delegaþia
Primãriei municipiului Râmnicu
Vâlcea a vizitat mai multe obiective economice, precum ºi Universitatea din Baranovici, stabilind o serie de contacte utile. Vizita a fost rezultatul unor demersuri începute în
luna mai a.c., când Ambasadorul din
Belarus, ES Andrei Grinkevich, a
www.indiscret.ro

fost oaspetele Primãriei Râmnicului, ºi continuate cu prezenþa unei
delegaþii din Baranovici la Râmnicu Vâlcea, cu ocazia Zilelor Imnului Naþional. Vizita conducerii Primãriei Râmnicului în Belarus a fost
reflectatã ºi în publicaþia localã
«Þara Noastrã» («Nash Kraj»), în
articolul «Baranovici poate avea
fraþi în România», unde se apreciazã cã s-au pus, astfel, bazele unor
viitoare relaþii economice ºi culturale, iar Preºedintele Comitetului
Executiv al oraºului Baranovici,
Yury Gromakovsky, precum ºi Preºedintele Consiliului municipal al
deputaþilor, Grigori Kosobutsky,
apreciazã oportunitatea legãrii unor
relaþii de înfrãþire cu omologii români”, se aratã în documentul menþionat.
21 - 27 noiembrie 2018
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Vâlcea: Ministrul „Habarnabi”
a depus jurãmântul

lui ºi sportului a generat un val
de entuziasm în PSD Vâlcea.
Preºedintele Organizaþiei judeþene, Constantin Rãdulescu,
l-a felicitat pentru performanþã subliniind cã acesta este „un
moment important din viaþa
PSD Vâlcea”.

Cei ºapte miniºtri
validaþi de preºedintele Klaus Iohannisau depus marþi
jurãmântul la Cotroceni, în cadrul unei
ceremonii fulger.
Printre aceºtia, s-a
aflat ºi Bogdan Matei,
ministru al tineretului
ºi sportului, propus
de PSD Vâlcea ºi
acceptat în unanimitate de Comitetul
Executiv Naþional.
de Marielena Popa

A

foto:Realitatea.net

ACTUALITATE

lãturi de Matei au mai
depus jurãmântul Gabriel Leº, ministrul
apãrãrii, Marius Budai, ministrul muncii ºi justiþiei sociale,Niculae Bãdãlau, ministrul
economiei, Daniel Breaz, ministrul culturii ºi identitãþii naþionale, Alexandru Petrescu,
ministrul comunicaþiilor ºi societãþii informaþionale, ºi Ecaterina Andronescu, ministrul
educaþiei. Klaus Iohannis a refuzat numirea Olguþei Vasilescu la Ministerul Transporturilor ºi pe cea a lui Ilan Laufer
la Ministerul Dezvoltãrii.

Profesor
din anul 2005
Bogdan Matei s-a nãscut la

data de 26 octombrie 1980 în
Râmnicu Vâlcea ºi a urmat
ºcoala generalã ºi Liceul „Henri
Coandã”. A absolvit Colegiul
Naþional de Mãiestrie Fizicã
Sportivã – „Lucian Blaga”, apoi
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Management în Sport. Deþine
un masterat în tehnologii informatice aplicate în managementul organizaþilor sportive. Începând din 2005, a fost profesor
la Liceul Tehnologic Bãile Govora, apoi la Colegiul Naþional
„Mircea cel Bãtrân”, la Liceul
Sanitar ºi la ªcoala Generalã
„Anton Pann”, unde a fost ºi
director adjunct din 2013 pânã
în 2015. Împreunã cu alþi patru
colegi, a fondat Clubul Sportiv
Likayos Râmnicu Vâlcea. În

2016 a fost ales senator pe lista
PSD Vâlcea.

Niciun proiect
legislativ propriu în
domeniul sportului
De atunci ºi pânã la numirea
în funcþia de ministru, Matei nu
s-a remarcat prin niciun proiect
legislativ propriu în domeniul
sportului.
Însã, la scurt timp de la începerea mandatului de la Senat, un
reporter i-a adresat o întrebare
capcanã care l-a fãcut „celebru”: „ªtiþi cã existã un pachet
de legi al lui Hammurabi care
nu a fost votat de Parlament o
perioadã de acomodare?” „Aºa
cum am spus, suntem la înce-

put. Daþi-ne rãgaz sã ne acomodãm, daþi-ne rãgaz sã studiem”,
a rãspuns acesta. Codul lui
Hammurabi sau Codex Hammurapi este o culegere de legi
din timpul regelui babilonian
Hammurabi ºi a fost scris în jurul anului 1760 î.H.
Înainte de a ajunge parlamentar, Matei înregistrase un eºec
surprinzãtor la Inspectoratul
ªcolar Vâlcea, când a picat examentul pentru funcþia de inspector general adjunct, organizat
chiar în vremea guvernãrii PSD.

Entuziasm
la PSD Vâlcea
Numirea lui Bogdan Matei în
funcþia de ministrul al tineretu-

„FELICITÃRI, BOGDAN
MATEI!
Mulþumesc deosebitei noastre echipe de parlamentari
PSD de Vâlcea pentru modul
cum ne reprezintã ºi pentru
susþinerea totalã a proiectelor
destinate vâlcenilor!
Consilierilor judeþeni PSD,
primarilor PSD, tuturor colegilor din PSD Vâlcea, le mulþumesc pentru echipa minunatã pe care o avem!
Mulþumesc aliaþilor noºtri
de la nivelul judeþului!
MULÞUMESC DOMNULUI LIVIU DRAGNEA,
PREªEDINTELE PSD!
Mulþumesc tuturor colegilor
din CExN!
Numirea colegului nostru
Bogdan Matei în GUVERNUL ROMÂNIEI este un
moment important în ceea ce
eu aº numi... viaþa PSD VÂLCEA!
Un ministru vâlcean în actualul guvern este o victorie a
fiecãruia dintre cei menþionaþi!
Sã nu îl uitãm nici pe George Mihãilescu, cel care conduce RNP în aceastã perioadã ºi
pe care de asemenea îl felicit!”,
a opinat Constantin Rãdulescu
pe pagina de facebook.

Lucrãri derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea
în perioada 10 – 16 noiembrie 2018
APAVIL SA a desfãºurat ºi
în perioada 10 – 16 noiembrie
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: Câmpului, Gabriel Stoianovici, ªtirbei
Vodã, George Þãrnea, Ostroveni SC IMANO SRL.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apã potabilã pe strãzile: Buda nr. 67B, Inãteºti nr.
100, Dacia – sens giratoriu,
George Þãrnea, Ostroveni - SC
Imano SRL ºi Uzinei nr. 10.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
21 - 27 noiembrie 2018

pompele din zonele: Arinilor,
Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE:
- continuã lucrãrile de extindere a reþelei de apã ºi execuþie
branºamente pe strada Stolniceni;
- a fost refãcut cãminul de
vane ºi a fost montatã placa suport pe strada Scoruºului intersecþie cu strada Inãteºti;
- a fost montat un hidrant subteran (Dn 80mm) pe strada ªtirbei Vodã;
- a fost înlocuit robinetul general pe b-dul Dem Rãdulescu;
- continuã lucrãrile de refacere staþie pompare - strada Apusului;
- s-a ridicat la cotã un cãmin
canalizare pe str. Mihai Eminescu - Bl. C10 ;
- s-au finalizat lucrãrile de

execuþie a canalizãrii pluviale
Dn315 mm pe Calea lui Traian
nr. 317;
- au fost înlocuite rama ºi capacul carosabil ale cãminului de
canalizare pe str. Gib Mihãescu
- Bl. A7;
- s-a continuat 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 CANALIZARE MENAJERÃ CURÃÞATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curãþarea ºi spãlarea
mecanizatã a reþelelor de canalizare menajerã ºi a gurilor de
scurgere la urmãtoarele adrese:

str. Lucian Blaga – Bl. A42/1,
Bl. A49, Bl. A50; bd. Tineretului – Bl. A11/3, Bl. A11/1; str.
Someºului nr. 230; str. Calea
lui Traian – Bl. S5, sc. C ºi D;
str. Antim Ivireanu nr. 57; str.
Ostroveni – Bl. A39, sc.A; str.
Prundului nr. 5; str. I.C. Brãtianu – Bl. C18 ºi Bl. C19, Bl.
A64, sc. C, D, E; str. Aleea Narciselor – Bl. C25, sc. A; str.
Aleea Bradului – Bl. A6, sc. A,
Bl. A4, sc. B; str. Aleea Stejarului – Bl. C0, sc. A; str. Mihai
Eminescu – Bl. C11, sc. A; str.
Nicolae Grigorescu nr. 2-5; str.
Marin Sorescu – Bl. A37/2, sc.
A ºi B; str. Luceafãrului – Bl.
A3, sc. B; str. Carol – Bl. 5, sc.
D; str. 1 Mai – Bl. 1; str. Matache Temelie – Bl. 74, sc. B ºi
C, Bl. 73; str. Aleea Olãneºti –
Bl. A1; str. Dacia – Bl. 86; str.
ªtirbei Vodã – Bl. P1.

CÃMINE CURÃÞATE.
S-au verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe strãzile: I.L. Caragiale, Ostroveni, Luceafãrului, Tineretului, I.C. Brãtianu,
Mihai Eminescu, Lucian Blaga,
Marin Preda, Aleea Stejarului,
Aleea Trandafirilor, Bd. Tineretului, Marin Sorescu, Nichita
Stãnescu, Aleea Bradului, Nicolae Iorga, Libertãþii, Remus
Bellu.
29 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
aceastã perioadã au fost montate 29 de apometre, dintre
care 22 verificate ºi înlocuite,
ºi 7 montaje apometre noi ºi
au fost realizate 8 lucrãri de
intervenþie la contoarele de
apã rece montate în reþea. De
asemenea, au fost întocmite 4
avize tehnice ºi 12 avize de
amplasament.
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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SPORT

Trebuie forþatã victoria

L

Cupa EHF –
Craiova eroicã,
Vâlcea temãtoare
P

artida retur dintre
SCM Craiova ºi Borussia Dortmund,
rund 3 Cupa EHF, s-a dovedit mai dificilã decât în tur,
când oltencele au câºtigat cu
19-17 (9-9). În atmosfera încinsã de la Polivalentã s-au
succedat nu mai puþin de 13
egalitãþi, pânã ºi la 18, când,
în sfârºit, Nikolic a îngenuncheat-o pe Clara Woltering ºi
a pus capac disputei. La un
moment dat, nemþoaicele se
detaºaserã pânã la 15-12, dar,
pe-aici, pe la Craiova, nu prea
se trece în materie de orgolii.
Fãrã Ana Maria Þicu, accidentatã, dublate însã de o
mare ambiþie, merituoasele
eleve ale merituosului antrenor Bogdan Burcea ºi-au dat
sufletul pentru calificarea în
grupe. Zamfir, Trifunovic ºi
Gjeorgjievska au fost principalele marcatoare, iar bulgãroaica Djukeva ºi-a probat
clasa între buturi. De la
nemþoaice s-au þinut ca scaiul
Huber, Van Krej ºi Stockschlader. La polul opus performanþei din Bãnie, deºi în
campionat funcþioneazã ca
un ceas elveþian, dovadã cã
sunt lidere de necontestat,
vâlcencele de la SCM au cedat impardonabil în faþa danezelor de la Ikast Herning.
Nu pentru cã per total nordicele, cu o bogatã carte de vizitã, nu le-ar fi cât de cât su-
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perioare, ºi s-a vãzut în tur, când
s-au impus cu 22-16. Dar însã
totuºi, cum ar spune un mucalit, SCM Vâlcea a refãcut cvasitotal diferenþa de pe tabelã încã
în prima treime a partidei. Sala
„Traian”, martorã vitejiilor strãbune, a explodat când adulatele sale au ajuns sã conducã la o
diferenþã de cinci ºi au avut imediat douã ocazii monumentale,
irosite, din pãcate, de Vasileuskaia ºi Da Silva, despre care ne
întrebam de pe ce planetã a aterizat la Vâlcea. Dar însã totuºi,
s-a intrat la pauzã cu plus patru. Suficient pentru a forþa calificarea în repriza secundã.
Aici, tot ceea ce s-a agonisit –
cu trudã, cu talent, cu dãruire ºi
metodã – s-a prãbuºit ca un castel de nisip. S-a ºutat orbeºte în
portar, la fel printre picioare.
Cãdere moralã? Cãdere fizicã?
SCM a dezamãgit crunt. Vã mai
amintiþi de regretatul actor Puiu
Cãlinescu? „Am terminat armata cu gradul de dezertor”, se lãuda el. N-a jucat handbal, dar
nici SCM. Marea surprizã, un
miracol, de fapt, a venit de la
Cisnãdie, orãºel cât o comunã,
cu echipã de comunã ca pentru
o metropolã. Are ºi un nume „de
speriat”: Mãgura. Ei bine, Mãgura Cisnãdie a eliminat-o pe
Zvezda Zvenigorod, acolo unde
ºi-a fãcut mâna ca antrenor celebrul Trefilov. Rusoaicele plecau din start cu un 22-16 liniºtitor, fapt care l-a pus în gardã

pe tehnicianul Alexandru
Weber, iar repriza a doua, reluatã de la egal 10, a fost dea dreptul fabuloasã. Mãgurencele au înscris de 16 ori,
dacã vã vine sã credeþi, în
timp ce rusoaicele de numai
8 ori. Aºa se câºtigã o bãtãlie
de nivel european ºi se tranºeazã o calificare de rãsunet.
În Champions League, CSM
Bucureºti (32-24 cu BBM
Bietigheim) merge în Main
Round alãturi de Gyor, Krim
Ljubljana, Thuringer, Vipers
ºi Ferencvaros. Poate ne gândim prea departe, spre sfârºit
de ianuarie, dar Gyor pare
mai în formã decât în ediþia
trecutã a Final Four-ului.
Echipele naþionale încep pregãtirile în vederea Campionatului European din Franþa (29
noiembrie – 16 decembrie).
România va juca în Grupa D
(Brest) cu Norvegia, Germania ºi Cehia, o grupã de foc.
Avem de luat ºi o revanºã cu
cehoaicele, culmea, meci programat în ziua de 1 decembrie. Pe 23 ºi 24 noiembrie,
are loc Trofeul Carpaþi: România A, România B, Rusia,
Serbia. Lotul de 34 pentru
Europene, antrenat de spaniolul Ambros Martin, cuprinde jucãtoare de la Gloria
Bistriþa (4), CSM Bucureºti
(3), SCM Râmnicu Vâlcea
(3), Corona Braºov (3) etc.
(V.D.)

a ora când „Indiscret în
Oltenia” vede lumina zilei, partida Muntenegru –
România, de la Podgorica, ultima din Grupa 4 a Ligii Naþiunilor C, se va fi încheiat de mult.
Încã de pe la miezul nopþii.
Unele consemnãri, de întâmpinare, îºi vor pierde actualitatea,
altele, chiar survolând evenimentul, ºi-o vor pãstra. Ce va fi
dupã încheierea ediþiei „Indiscret”, nu ºtim, oricât am forþa
prezentul istoric. Ne place sã
credem cã „tricolorii” pregãtiþi
de Cosmin Contra, un antrenor
în cârje, vor obþine, fãrã a-l stresa, un rezultat pozitiv la Podgorica, pentru a încheia socotelile din grupã pe poziþia a 2-a ºi
a spera într-o tragere la sorþi relativ convenabilã. Vom afla totul pe 2 decembrie. Ar fi un pas
înainte prin comparaþie cu preliminariile Cupei Mondiale,
când acelaºi Muntenegru al lui
Ljubisa Tumbakovic ne-a devansat matematic. Starea de spirit a tricolorilor, dupã recentul
3-0 cu Lituania, prilej cu care,
la vârsta de 20 de ani, a debutat
la naþionalã Ianis Hagi, este una
în ordine, „miºto”, cum apãsat
a caracterizat-o „Guriþã”. Pe de
altã parte, nu ne aºteptãm ca
Mugosa (marcator cu Serbia),
Djordjevic sau Jankovic sã depunã armele nici înainte, nici în
miezul încrâncenãrii de la Podgorica. Potrivit calculelor, pentru a prinde un culoar cât de cât
favorabil în acest destul de stufos clasament al Ligii Naþiunilor, gazdele, ca ºi noi, de altfel,
trebuie sã forþeze spaþiul de niºã

al victoriei. Favorabil însemnând evitarea ultimei urne valorice. A ne aºtepta ca Serbia sã
piardã acasã iar România sã
treacã pe primul loc e frumos,
dar nerentabil. Serios mai glumeºte ºi Cosmin Contra al nostru! El atrãgea atenþia cã Lituania, mizând pe contraatac, e
aptã de orice, ºi a fost 3-0 pentru România, „o victorie entuziasmantã”, a preamãrit presa.
De astã datã, sub rezerva unei
minuni (vreo douã autogoluri,
adãugãm noi), selecþionerul admite cã Lituania ar fi în stare sã
batã Serbia. Ne-am interesat
pânã în ultima clipã: meciul nu
se joacã la Cluj, ci la Podgorica, iar în ecuaþia calificãrii un
egal nu spune nimic. Aºa cã, din
punct de vedere tactic, partida
se complicã ºi de-o parte ºi de
alta. Sã marchezi ºi sã te aperi
ca la carte presupune maturitate, luciditate, valoare. Un nou
salt. Le avem? Ne vor rãspunde Tãtãruºanu, Sãpunaru, Chipciu, Stanciu, Keºeru, Þucudean
ºi ceilalþi. Ce ar putea fi rezonant? Un jubileu prelungit dincolo de tragerea la sorþi, în care
cuvântul „speranþã”, legat de
unii sau de alþii dintre jucãtori,
se va repeta obsesiv, în pofida
unei Ligi I ºubrede ºi a unei
campanii europene de toatã
jena. Indiferent de campioanã ºi
de echipele care ne reprezintã
în Europa League, poezia autumnalã, pe bazã de fotbalul
autohton, sunã la fel de searbãd.
ªi pentru cã tot ce-i românesc
nu piere, a nouã ridicare la luptã.
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Lucrãri pe drumurile din Budeºti,
prima comunã care va avea aeroport
Administraþia localã a
comunei Budeºti,
judeþul Vâlcea, a
demarat încã douã
proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor din
localitate. Budeºtiul,
care deþine ºi un parc
industrial, ar urma sã
fie prima comunã din
România cu aeroport.
de Marielena Popa

O localitate cu
un potenþial uriaº
Oficialii Primãriei Budeºti ºi
ai Consiliului Judeþean Vâlcea
au anunþat cã lucreazã la un proiect pentru construirea unei piste pentru avioane de mici dimensiuni ºi elicoptere. Miniaeroportul ar urma sã fie amplasat pe un platou din zona Barza, spune primarul Ion Vlãdulescu.
Aflatã la circa 12 kilometri de
municipiul Râmnicu Vâlcea,
Budeºti este cea mai industria-

lizatã comunã a judeþului Vâlcea. Aºezarea deþine un parc
industrial în care lucreazã 3.000
de oameni ºi dispune de un puternic potenþial pentru alte investiþii. Parcul industrial gãzduieºte o importantã companie din
domeniul auto – Faurecia –, investiþie inauguratã în septembrie 2016, precum ºi o halã în
care o firmã belgianã a deschis
în acest an o fabricã de saltele.
Pânã acum, firmele româneºti
au creat la Budeºti circa 1.300
de locuri de muncã, iar investitorii strãini, aproximativ 1.600.

n ºedinþa din 26 octombrie
a.c. a Consiliului local, au
fost aprobate devizul general precum ºi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii „Asfaltare strada ªcolii sat Bârseºti” (hotãrãrea nr.62). De asemenea, prin
hotãrârea nr.63 au fost aprobate devizul general ºi indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiþii „Amenajare carosabil, trotuare ºi sistem de colectare ºi evacuare
ape pluviale pe Strada Izvorului”. La Budeºti se aflã în desfãºurare ºi alte lucrãri de infrastructurã: în aceste zile se asfalteazã un nou drum în satul Barza ºi au demarat lucrãrile pentru un nou pod peste pârâul
Sâmnic.

Î

S

ze, când au început sã cedeze. Au greºit în atac, au greºit în apãrare, au fost ºi greºeli tactice venite din partea
antrenorului.
SCM Rm. Vâlcea 19
M. Lopez 5, Vasileuskaia
4, Glibko 3, Fraga Fernandez 2, Petrovici 2, Bãcãoanu 1, Samara Da Silva 1,
Popa-Iuganu 1. Antrenor:
Florentin Pera
Ikast Herning 21
Burgaard 6, Fauske 4,
Friis 4, Loeseth 3, Iversen
2, Jakobsen 2. Antrenor:
Kristian Kristiansen.
În prezent, fetele au intrat în vacanþã, bucurânduse de odihnã ºi de un parcurs fãrã înfrângere în Liga
Naþionalã.
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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 turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva

Publicitate

CM Râmnicu Vâlcea a ratat calificarea în grupele Cupei
EHF, la prima participare a
echipei în Europa. Elevele
lui Florentin Pera aveau nevoie de ºapte goluri diferenþã în faþa danezelor de la
Ikast, dar au cedat ºi în manºa retur. S-a încheiat 21-19
în favoarea oaspetelor, dupã
ce la Ikast handbalistele antrenate de Florentin Pera
pierduserã cu 16-22.
În prezenþa a circa 2.500
de suporteri veniþi la Sala
”Traian” din Râmnicu Vâlcea, SCM a încheiat prima
reprizã cu o diferenþã de
patru goluri (14-10). Practic, vâlcencele au condus în
permanenþã pânã în minutul
17 al celei de-a doua repri-

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

Publicitate

Handbal: SCM Râmnicu
Vâlcea, înfrântã
de Ikast ºi acasã

