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Reporter: Se încheie un an
extrem de zbuciumat din punct
de vedere politic ºi nu sunt deloc puþini cei care spun cã România pare chiar mai dezbinatã acum decât în perioada
în care la Cotroceni era Traian Bãsescu. Cum vedeþi dumneavoastrã lucrurile?
Claudiu Manda: Eu cred
cã sunt multe lucruri în care
situaþia este asemãnãtoare,
dar existã ºi multe diferenþe.
Putem aminti despre aceste
conflicte între diferite instituþii ale statului. Conflictul
dintre Preºedinþie ºi Parlament, conflictul dintre Preºedinþie ºi Guvern sau conflictul dintre o parte a societãþii
civile ºi majoritatea din Parlament sau Guvern, aceºtia
susþinând punctul de vedere
al Preºedinþiei. Cu o parte
eram deja obiºnuiþi, cu altele
mai puþin. Cred cã este prea
multã agitaþie în România,
mai ales prin comparaþie cu
alte þãri europene. ªi am mai
observat ceva. O evoluþie a
Binomului. Acesta a tot crescut în perioada domnului Bãsescu ºi a atins apogeul în
perioada 2015-2016, în primii doi ani de mandat ai domnului Iohannis. De atunci, lucrurile au început sã se
schimbe, iar o parte din Binom a început sã se disperseze. Nu a mai fost atât de abuziv. Asta nu înseamnã cã nu
mai existã, dar trebuie sã înþeleagã toatã lumea cã instituþiile statului trebuie sã îºi
facã treaba respectând legea,
nu interpretând legea ºi fãrã
sã îºi depãºeascã atribuþiile.

de Virgil Dumitrescu

A

Ruºinos, mareºale!

cum mai bine de un an,
presa cita din stenogramele ºedinþelor
Consiliului de Miniºtri din timpul guvernãrii lui Ion Antonescu, fãcute publice de istoricul
Alexandru Duþu. Disperat cã
se fura din ajutoarele venite la
spitale, mareºalul a rãbufnit:
„Tâlhari! ªmecheri aici, ºmecheri pe câmpul de luptã; dar
ºmecheria aceasta se repercuteazã asupra viitorului naþiei”.
ªmecheria de a sustrage din
hrana celor spitalizaþi, în vremuri de rãzboi, mi-o explic.
Nu-mi explic, în schimb, ce va
sã zicã „ºmecheria pe câmpul
de luptã”. S-au fofilat soldaþii
români în bãtãliile de la Stalingrad, unde au fost împuºcaþi
peste 150.000 dintre ei? La
Rososhka zac în cimitir niºte
manglitori de gamele? ªi mai
departe, întorcându-ne în timp,
la Plevna, la Mãrãºeºti ºi Oituz, borfaºi de cartier, devalizatori de spitale, sã fi dat lovitura? Se sparie gândul. Ruºinos, mareºale! Întrebat care au
fost cele mai bune trupe ale
Axei – finlandezii, croaþii sau
ungurii – , generalul Hans
Speidel a dat un rãspuns
ºocant. „Niciunul din aceºtia.
Românii! Daþi-le ºefi buni ºi
nu veþi gãsi trupe mai bune”.
Eu unul m-am liniºtit. Sub
Sfânta Masã din altarul Catedralei Naþionale, sunt depuse
liste cu eroii români din rãzboaie, Jertfa poartã numele lor.
L-am cãutat ºi l-am gãsit ºi pe
el. Ucis de un obuz german, pe
Câmpia Turzii, în octombrie
1944. Avea 24 de ani. Disperatã la aflarea veºtii, mama s-a

grãbit sã-l ajungã din urmã.
Disperatã, altfel decât familia
de cuvinte a mareºalului, conducãtorul României („tâlhari”,
„popor ingrat”) din septembrie
1940 pânã în august 1944.
Graba mamei a ajuns la final
în primãvara lui ’45, cumva de
Ziua Victoriei în Europa ºi în
lume. Avea 21 de ani, eu nici
patru. Eu ºi generaþia mea am
crescut, am pãtimit ºi am sperat cu fantoma rãzboiului alãturi. Mãrturisesc, nu prea plãcut. Dacã taþii noºtri, dacã tatãl meu, s-ar fi eschivat, Dumnezeu ºtie cum, ar fi trãit mult
ºi bine. Dupã întoarcerea armelor, exista posibilitatea sã
pãcãleascã istoria, sã se ascundã pe te miri unde, ceea ce
bunicã-mea nu a acceptat. Ca
în Dimitrie Bolintineanu. Bãtrâna a suferit enorm pentru
asta, dar nu s-a plâns. În august 1941, când nici nu începuse bine urgia, mareºalul Antonescu îl decora pe generalul-locotenent de aviaþie
Gheorghe Constantin cu Steaua României. „Parcã vãd lacrimile mareºalului…”, mãrturisea acesta. Sigur n-au fost
lacrimi de crocodil? – întreb
ºi eu. „ªmecheria asta se repercuteazã asupra viitorului
naþiei”, asta aud dintr-o boxã
pe care n-o vãd, dar cãreia,
dacã aº vedea-o, i-aº declara
rãzboi. Dormi în pace. Dincolo de Carpaþi, ca ºi în stepele
calmuce, prin ploaia de gloanþe, la Sfânta Masã din altarul
Catedralei Naþionale. Peste tot
ºi toate, câte un pic din tine.
ªi speranþa cã te vei întoarce
la patria ta.
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„De douã cicluri
electorale
contribuim cu voturi,
dar nu avem un
reprezentant în PE”
Rep.: Doljul va avea un can-

Bogdan-Alin Stoica,
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Asociaþia Liga
Albanezilor din
România
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Rep.: Cum vedeþi anul politic 2019?
Claudiu Manda: Mi-e foarte greu sã vã spun cum îl vãd.
Pot, în schimb, sã vã spun cum
sper sã fie. ªi eu sper ca, de la 1
ianuarie 2019 pânã la finalul
preºedinþiei rotative, sã avem o
perioadã de liniºte în România.
Asta presupune ca toate forþele
politice sã se implice astfel încât punctele de vedere diferite
sã fie armonizate. Spun cã ar fi
important deoarece vor veni
multe delegaþii de la nivelul UE
la Bucureºti, sunt foarte multe
dosare ºi subiecte pe care le
putem tranºa în aceastã perioadã cât vom asigura preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene.
Spre exemplu, bugetul UE pentru exerciþiul urmãtor. România

trebuie sã fie interesatã de acest
lucru. Trebuie ºtiut cã nu vom
putea decide noi anumite lucruri, dar putem duce discuþiile
care ne intereseazã într-o anumitã direcþie.
Rep.: Ar fi nevoie de un pact
între toþi actorii politici pe perioada cât vom deþine preºedinþia rotativã?
Claudiu Manda: Nu ºtiu
dacã putem vorbi despre un
pact. Sunt anumiþi termeni care
au devenit alteraþi, mã refer la
protocol, la pact... Nu ºtiu ce se
poate face pentru cã avem ºi alegerile europarlamentare în
aceastã perioadã ºi orice gest,
oricât de mic, va fi exploatat din
punct de vedere electoral de unii
sau de alþii.
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Preºedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a vorbit într-un interviu acordat recent
presei locale despre situaþia politicã actualã,
dar mai ales despre provocãrile cu care urmeazã sã se confrunte România în anul urmãtor,
atunci când þara noastrã va prelua preºedinþia
rotativã a Consiliului Uniunii Europene. Asta în
contextul în care 2019 este ºi an electoral,
românii fiind aºteptaþi la urne pentru a-ºi alege
reprezentanþii în Parlamentul European, dar, ºi
mai important, preºedintele. Ce crede senatorul
doljean despre listele pentru europarlamentare
ºi despre candidatul PSD pentru funcþia de
preºedinte al României, puteþi afla în rândurile
care urmeazã.

www.indiscret.ro

Senatorul Claudiu Manda:
„Doljul ar trebui sã aibã
un reprezentant în zona eligibilã
pentru Parlamentul European”
Candidatul PSD
pentru funcþia
de preºedinte, dupã
europarlamentare

didat pe lista pentru Parlamentul European?
Claudiu Manda: Nu ºtiu
încã ce va fi, ce se va decide
la nivel de partid, dacã vom
avea reprezentãri regionale,
dacã vor exista evaluãri, dar
eu cred cã Doljul ar trebui sã
aibã un reprezentant în zona
eligibilã. Pe de-o parte, pentru cã suntem una dintre cele
mai puternice organizaþii din
þarã, iar pe de alta pentru cã
de douã cicluri electorale contribuim cu voturi, dar nu
avem un reprezentant. Nu
vreau sã critic colegii care
sunt acum în Parlamentul Euwww.indiscret.ro

ropean, dar cred cã ar trebui sã
fie niºte oameni care vin mai de
aproape ºi de la baza partidului,
care sunt mai aproape de nevoile oamenilor. E foarte simplu sã
mergem sã cãutãm oameni care
vorbesc cu un anumit ºtaif, nu
cã noi nu am avea astfel de oameni la Dolj, dar poate cã este
important sã înþelegem cã ei
merg acolo susþinuþi de niºte organizaþii, susþinuþi de niºte oameni, iar atunci când voteazã,
când decid, se gândesc cã se vor
întoarce în þarã ºi vor fi întrebaþi
ce au fãcut. Eu mi-aº dori sã nu
gãsim în PSD oameni care sã
voteze, cum am vãzut acum, re-

cent, împotriva þãrii lor doar pentru cã grupul tãu parlamentar voteazã într-un anumit fel. Este de
neexplicat aºa ceva. Cum sã fii
român ºi sã votezi împotriva României, în condiþiile în care europarlamentarii maghiari voteazã pentru þara ta?! Iar oamenii
trebuie sã ºtie cã unul dintre
aceºtia este chiar parlamentar de
Dolj (Marian Jean Marinescu,
europarlamentar PNL - n.red.).
Eu aºtept campania electoralã,
aºtept sã vinã sã ne spunã de ce
a votat împotriva României,
când tu mergi acolo sã îi reprezinþi pe români ºi sã te lupþi pentru români.

Rep.: 2019 este, pe lângã alegerile pentru Parlamentul European, anul în care avem ºi
alegerile pentru preºedintele
României. Când am putea afla
numele candidatului PSD pentru acest scrutin?
Claudiu Manda: Este prea
devreme sã vorbim despre aceste alegeri, deºi, ce-i drept, mai
avem un an pânã la aceste alegeri. Pânã una alta, ºtim un singur nume de candidat pânã
acum ºi mã refer la domnul Iohannis, care a anunþat, la Sibiu,
cã va candida pentru un nou
mandat. În rest, noi, în PSD,
avem o decizie în care analizãm
posibilitatea de a avea candidat
unic PSD-ALDE. Cam atât
avem în acest moment. Nu ºtiu
ce se va întâmpla mai departe
în zona Dreptei, dacã domnul
Iohannis va fi candidatul comun
al PNL, USR, MRÎ, nu ºtiu ce
va fi în zona Centru-Stânga.
Cred cã anunþurile vor apãrea
imediat dupã rezultatul alegerilor europarlamentare.
Rep. Susþineþi varianta unui
candidat care nu este membru
PSD?
Claudiu Manda: Cred cã
este foarte important sã avem un
candidat, fie el membru sau nu
al PSD, care sã aibã o viziune
pentru România, pentru români,
ºi care sã aibã ºanse cât mai mari
sã câºtige. Pentru mine conteazã cum vede acest candidat
structura statului, pentru cã preºedintele are un rol de mediator
între puterile statului, are atribuþii executive, ºi mai puþin
dacã are o anumitã vechime în
partid, sã zicem. Însã dincolo de
toate, trebuie sã precizez cã oricare va fi decizia noastrã, a
PSD, noi, organizaþia de la Dolj,
o vom susþine ºi o vom aplica.

„Avem nevoie de
consens pentru a
putea elimina abuzurile”
Rep.: Sunteþi preºedintele
Comisiei pentru controlul activitãþii SRI ºi am vãzut cu toþii
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INTERVIU
cã aceastã comisie a avut o
activitate intensã în acest an,
care s-a concretizat ºi cu câteva rapoarte. Ce urmeazã
de acum înainte?
Claudiu Manda: Am fost
sesizaþi de-a lungul timpului
cu foarte multe speþe, cu niºte
capitole identificate de noi, ºi
am avut niºte concluzii destul
de curajoase. Cum ar fi cea
legatã de sutele de mii de mandate de supraveghere tehnicã
date de procurori ºi de instanþe, de autorizaþii de interceptare sau mandatele de securitate naþionalã, cã au fost milioane de oameni cãrora le-au
fost restrânse drepturile ºi libertãþile, cã au fost ascultaþi ei
sau cei cu care au vorbit. Am
scris în respectivul document
cã s-a adãugat la lege prin deciziile CSAT, cã s-au adãugat
la lege competenþe ale Serviciului Român de Informaþii
prin decizii CSAT. Urmeazã sã
avem un raport pe aceste protocoale dintre SRI ºi diverse
instituþii ale statului. Pe cel
pentru protocoalele din Justiþie o sã-l facem ºi mai detaliat,
dar mai aºteptãm anumite documente. Sunt aproape 500 de
protocoale încheiate de-a lungul timpului între SRI ºi diferite instituþii.
Dincolo de ce am gãsit ºi
ce gãsim, este important ce
vom face de-aici înainte.
Cum reuºim sã modificãm
legislaþia pentru a nu mai
avea abuzuri, pentru a nu se
mai trece dincolo de o anumitã linie, ºi pe de altã parte,
sã oferim suficient sprijin legislativ anumitor instituþii ale
statului care au niºte misiuni
foarte clare. Am avut cinci
modele la care ne-am uitat:
Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Italia ºi Franþa. ªi am vãzut ºi cum funcþioneazã la ei serviciile ºi
care sunt competenþele acestei comisii de control. Cum
se regleazã astfel de mecanisme când se depãºesc anumite reguli generale. Sã ºtiþi
cã ºi la ei s-a legiferat dupã
ce au dat de câte un scandal.
Dar important este cum reuºim sã gãsim un echilibru
pentru ca lucrurile sã funcþioneze. Nu va fi uºor sã gãsim acest echilibru.
ªi vã mai spun ceva, miaº fi dorit sã existe un consens politic pentru a putea
discuta cu argumente pe
acest subiect.
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Primarul
comunei
Brãdeºti,
Ion Rãcãreanu

Regia Autonomã
Judeþeanã de
Drumuri ºi Poduri
Vâlcea vã ureazã
sãrbãtori deosebite,
iar anul 2019 sã vã
aducã multe
satisfacþii
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SPECIAL
Peste 100 de membri
ai cluburilor Rotary
Râmnicu Vâlcea ºi
Rotary Râmnicu
Vâlcea - Cozia au
participat sâmbãtã, 15
decembrie a.c., la un
bal caritabil în scopul
strângerii de fonduri
pentru copiii cu autism, precum ºi pentru
sprijinirea excelenþei
în educaþie. Amfitrionii
evenimentului au fost
Diana Maria Ionescu
ºi Constantin Lãpãdat,
preºedinþii celor douã
cluburi.
de Marielena Popa

P

unctul culminant al serii a fost marcat de licitarea unor obiecte cu încãrcãturã simbolicã de mare valoare: un tricou ºi o eºarfã cu
autograf, donate de handbalista
de top Cristina Neagu, fostã jucãtoare a clubului Oltchim ºi
singura din istoria acestui sport
recompensatã de trei ori cu titlul de ”Cea mai bunã handbalistã EHF a anului”; o minge din
partea Clubului de Handbal
SCM Râmnicu Vâlcea - revelaþia anului 2018; tablouri pictate ”ad-hoc” de artistul plastic
Corneliu Kenny Varniote. Tricoul Cristinei Neagu a fost ad-

Vâlcea: Bal de caritate la Rotary
judecat de omul de afaceri Constantin Boromiz, pentru 6.000
de lei.

Sprijin pentru
sãnãtate ºi educaþie
„Am continuat ºi anul acesta
seria proiectelor dedicate oamenilor cu nevoi speciale ºi ne-am
îndreptat atenþia cãtre copiii cu
autism, venind din nou în ajutorul celor de la fosta Grãdiniþã
nr.3 din Nord (Râmnicu Vâlcea), unde funcþoneazã mai
multe grupe de copii care au
aceastã suferinþã. Cu toþii am
convenit cã instituþia are nevoie urgentã de o rampã, cât ºi de
dotãri cu materiale didactice
speciale, dar ºi de echipamente
necesare integrãrii în sistemul
educaþional”, spune Diana Ionescu, actuala preºedintã a clubului Rotary Râmnicu Vâlcea.
”Educaþia este la fel de importantã ca sãnãtatea. Ne-am
gândit sã trimitem copiii excepþionali din Râmnicu Vâlcea în
tabere din strãinãtate, organizate de alte cluburi Rotary din
lume”, a declarat Constantin
Lãpãdat, preºedintele Rotary
Cozia. Acesta a adresat un mesaj de unitate Cluburilor Rotary, în scopul de a fi cât mai utile
societãþii. Balul caritabil Rotary a fost susþinut ºi de cunoscute companii vâlcene: Boromir,
Annabella, Diana etc.
Evenimenul s-a desfãºurat la
Restaurant OK Grand BallRoom din Râmnicu Vâlcea ºi a
fost animat de solistul Adrian
Enache precum ºi de fiica acestuia, Diana.

Expoziþia „Iluzii, Deziluzii ºi Marea Unire”, dedicatã
Centenarului Marii Uniri, la Muzeul Olteniei
Vorba unire este azi în toate inimile. Toþi o voim, profetic
afirma despre o stare de spirit a unei întregi naþii, cu 70 de ani
înainte de intrarea României în Marele Rãzboi, Nicolae Bãlcescu (1819-1852), un adevãrat simbol al unitãþii de gândire ºi
acþiune româneascã. Exact astfel era ºi atmosfera publicã la
data intrãrii Armatei Române în Transilvania ºi a începutului
eliberãrii acelei pãrþi a teritoriului românesc, aflat, pe nedrept,
sub dominaþie strãinã. Au urmat momente de bucurie, de nãdejde, de eroism ºi sacrificiu.
n anul Centenarului Reîntregirii Neamului, sub egida Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj,
Muzeul Olteniei Craiova, Secþia istorie-arheologie, în colaborare cu Muzeul Municipiului
Bucureºti, are deosebita onoare de a vernisa expoziþia intitulatã „Iluzii, Deziluzii ºi Marea
Unire”. Inaugurarea expoziþiei
va avea loc miercuri, 19 decem-

Î
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brie, ora 11.00, la sediul Secþiei
de istorie-arheologie, strada
Madona Dudu, nr. 14.
Publicul vizitator va avea
ocazia sã intre în atmosfera vremurilor de acum 100 de ani,
când visul unei naþiuni a devenit o îndreptãþitã realitate. Vizitatorii vor face o incursiune în
timp, parcurgând drumul plin de
jertfã al românilor în timpul
Marelui Rãzboi. Specialiºtii
Muzeului Olteniei au realizat o

îmbinare reuºitã a informaþiei
ºtiinþifice cu spectaculozitatea
butaforiei, cu scopul reconstituirii cât mai fidele a evenimentelor istorice din epoca respectivã.
Expoziþia cuprinde numeroase obiecte folosite sau realizate
atât de militarii ºi civilii români,
precum ºi numeroase documente inedite referitoare la multiple
aspecte din acele timpuri. Fotografii înfãþiºând câmpurile de
luptã, viaþa din spatele frontului, scene din prizonierat, momente de la actul Marii Uniri
creeazã un tablou cât mai complet al faptelor istorice petrecute acum mai bine de un veac.
De asemenea, vor fi expuse
documente, obiecte care au
aparþinut unor personalitãþi ale
Olteniei, precum Victor Popes-

Marii Uniri realizat de fotograful Samoilã Mârza. Albumul
este unul din cele patru exemplare a cãror existenþã este cunoscutã în România ºi conþine
singurele fotografii realizate la
Alba Iulia, la 1 Decembrie
1918.
Adresându-se tuturor categoriilor de vizitatori, expoziþia
”Iluzii, Deziluzii ºi Marea Unire” este un prilej ideal de a afla
mai multe lucruri despre istoria
noastrã naþionalã ºi de a petrece în mod plãcut timpul liber.
cu, conducãtorul miºcãrii de
rezistenþã împotriva ocupanþilor
germani ºi austro-ungari. O altã
piesã de rezistenþã a expoziþiei,
un document istoric de o neþãrmuritã valoare, este Albumul

Muzeograf,
Lucian Popescu Vava
Muzeograf,
Cristian-Iulian Ceacîru
Referent, Alina Olaru
www.indiscret.ro

Legea Pensiilor, realizatã de 7
ACTUALITATE
Lia Olguþa Vasilescu, vine cu avantaje
pentru toate categoriile de cetãþeni
Legea Pensiilor,
pusã pe hârtie de
Ministerul Muncii ºi
Justiþiei Sociale sub
conducerea Liei
Olguþa Vasilescu,
este din ce în ce mai
aproape de a fi pusã
în practicã. Legea
vine sã repare
inechitãþile din
sistemul de pensii
din România ºi sã
aducã noutãþi care
vor avantaja toate
categoriile de cetãþeni.

diþie, asimilarea perioadei necontributive se va face dacã stadiul minim de cotizare este de
15 ani, iar pentru fiecare an de
perioadã asimilatã se vor acorda câte 0,25 puncte, dupã cum
a menþionat fostul ministru al
muncii ºi justiþiei sociale.
Gradele de invaliditate vor fi
redefinite, pentru a se da posibilitatea desfãºurãrii unor activitãþi profesionale, în paralel,
iar grupele de muncã se pãstreazã, existând reduceri la vârstele
de pensionare. Astfel, au fost
coborâte pragurile de reducere
a vârstelor de pensionare de la
6 ani la un an pentru condiþii
deosebite, ºi de la 2 ani la un an
pentru condiþiile speciale.

D

upã cum a explicat
Lia Olguþa Vasilescu, cea care a realizat Legea Pensiilor în perioada mandatului la Ministerul
Muncii, proiectul se bazeazã
pe principiul contributivitãþii, al egalitãþii ºi solidaritãþii
sociale. Vârsta standard de
pensionare nu va fi modificatã, de asemenea nici stadiul
minim ºi nici cel complet.
În urmãtorii ani, punctul de
pensie va creºte considerabil,
urmând ca în anul 2021 sã
ajungã la valoarea de 1.875
de lei. Punctul de pensie va
ajunge la 45% din valoarea
salariului mediu brut pe economie. Important de menþionat este cã nicio pensie în
platã nu va scãdea, iar dacã
o pensie recalculatã va da o

Noua lege prevede
un ajutor pentru
soþul supravieþuitor

sumã mai micã decât cea aflatã
deja în platã, beneficiarii o vor
primi pe aceasta din urmã.

Masteratul ºi
doctoratul devin
vechime în muncã
Una dintre prevederile cele
mai importante din noua lege
este faptul cã masteratul ºi doc-

toratul vor fi luate în calcul ca
vechime, mai exact ca perioade
necontributive asimilate stagiului de cotizare. Acestea se vor
adãuga facultãþii, stagiului militar, pensiei de invaliditate,
concediului pentru creºterea
copilului, ºomajului indemnizat, deportãrii, prizonieratului ºi
detenþiei politice, prevãzute de
legislaþia în vigoare. Ca o con-

La muscã

U

DOOM e ferm:
completuri!

n cunoscut gazetar, pe care de
altminteri îl citim cu plãcere,
se rãsteºte la mama noastrã
limba românã la auzul unui „cuvânt stupid ºi forþat, inventat de judecãtori, pe
care l-au preluat ºi alþii”, iar cuvântul
este „completuri”. „Eu spun «complete»”, s-a lãudat, ineptic, la TV, duminica trecutã, ºi o doamnã europarlamentar. ªtiind din capul trebii ce înseamnã
facerea de bine, mai ales cã în articole
„completuri” se foloseºte la paritate cu
„complete”, deschidem DOOM. Care
expliciteazã cã forma corectã de plural
a acestui substantiv neutru, prin care se
înþelege colectiv de judecatã, este „completuri”. Complet ºi complete sunt forme adjectivale: rãspuns complet, jurii
www.indiscret.ro

complete. Aºadar, nimic stupid, forþat
ºi inventat de… judecãtori! Forþate ºi
stupide sunt alte specimene: „prioritizare”, „transparentizare”, „sustenabil”,
epidemia lui doiºpe/doisprezece (ore,
zile, rate etc.). Nici pluralul „complexe” (de la „complex”, tendinþã de comportare) nu trebuie folosit în loc de
„complexuri” (energetice, zootehnice
etc.), aºa cum se mai obiºnuieºte. Cea
mai crasã (grasã, supraponderalã!) lipsã de respect faþã de cititori este scrierea fãrã diacritice. Sã ni-l închipuim pe
Toma Caragiu, la Gala Umorului, citind un text fãrã diacritice. Pãi n-ar fi
de râs?! Sã ne închipuim ºi niºte manuale ºcolare scrise fãrã diacritice. Pãi
n-ar fi de plâns?!
(Anton Panã)

Proiectul amintit prevede aceleaºi patru categorii de pensii cea de limitã de vârstã, cea anticipatã, cea de invaliditate ºi
cea de urmaº -, dar unele au
suferit modificãri de structurã.
Pe lângã actualele prevederi,
precum a menþionat Lia Olguþa
Vasilescu, apare o nouã prestaþie, ºi anume ajutorul pentru soþul supravieþuitor, care va primi
25% din pensia soþului decedat.
Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie.
Luând în considerare toate
aspectele, o altã mãsurã luatã
prin noua lege este aceea de re-

ducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au nãscut trei copii. Astfel, dacã au
realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani ºi au nãscut
trei copii pe care i-au crescut
pânã la vârsta de 16 ani, femeile beneficiazã de reducerea vârstei de pensionare cu
ºase ani. Începând cu al patrulea copil, se va adãuga câte
un an în plus pentru fiecare
copil.

Bine de ºtiut:
cum se calculeazã
pensia minimã
Persoanele cu vechime de
minimum 15 ani primesc 45%
din salariul minim brut pe þarã,
iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugã câte 1%
din salariul minim brut pe þarã.
Persoanele cu vechime între
10 ani ºi 15 ani, aflate la pensie la data intrãrii în vigoare a
legii, primesc 40% din salariul minim brut pe þarã, iar
pentru fiecare an de vechime
în plus se adaugã câte 1% din
salariul minim brut pe þarã.
Dacã din calculul pensiei rezultã o sumã mai mare, atunci
persoana în cauzã o va primi
pe aceasta. Aceastã formulã
vine sã remedieze o inechitate a legislaþiei în vigoare, în
care nu se fãcea nicio diferenþiere în funcþie de anii lucraþi
între beneficiarii de pensie minimã.

Râmnicu Vâlcea:
Joi, Spectacol extraordinar în
Scuarul ”Mircea cel Bãtrân”
Joi, 20 decembrie, începând cu ora 18.00,
în Scuarul ”Mircea cel Bãtrân” se va desfãºura spectacolul „Vine, vine Moº Crãciun!”,
un eveniment cultural dedicat celei mai mari
sãrbãtori a sfârºitului de an, informeazã
Primãria Râmnicu Vâlcea.

V

a urca pe scenã, cu un concert de colinde, Corala „Sfântul Antim Ivireanul”,
urmatã de cunoscuta solistã de muzicã
popularã Mariana Ionescu ºi de interpreta de
muzicã pop Mãdãlina Cernat. Punctul final va fi
dat de recitalul grupului „Distinto” – primul proiect pop-opera din România - , care îi va încânta
pe spectatori cu melodii proprii, arii de operã,
piese tradiþionale sau evergreen-uri. De la eveniment nu vor lipsi Moº Crãciun ºi darurile oferite de acesta copiilor care au fost cuminþi.
19 - 27 decembrie 2018

Primãria
Primãria
Pãuºeºti
Pãuºeºti Mãglaºi,
Mãglaºi,
judeþul Vâlcea,
Vâlcea,
judeþul
vã ureazã
vã
ureazã
SÃRBÃTORI
SÃRBÃTORI FERICITE,
FERICITE,
CU
CU SÃNÃTATE
SÃNÃTATE
ªI NOROC!
NOROC!
ªI
fiþi înconjuraþi
înconjuraþi de
de
Sã
Sã fiþi
prieteni adevãraþi,
adevãraþi, iar
prieteni
iar
anul
anul 2019
2019 sã
sã vã
vã aducã
aducã
multã prosperitate!
prosperitate!
multã

Primar,
Primar,
Alexandru Dediu
Dediu
Alexandru

Publicitate

LA
LA MULÞI
MULÞI ANI!
ANI!

Primãria Vaideeni, judeþul Vâlcea,
vã ureazã Sãrbãtori fericite alãturi
de cei dragi, iar Noul AN 2019 sã
fie presãrat cu realizãri
remarcabile!
Cetãþenilor comunei Vaideeni le
dorim prosperitate ºi sãnãtate!

La mulþi ani!

Publicitate

Primar,
Achim Daniel
Bãluþã
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Publicitate

Primãria Olãneºti,
Olãneºti, judeþul
judeþul Vâlcea,
Vâlcea, vã
vã ureazã
ureazã ca
ca sãrbãtorile
sãrbãtorile Crãciunului
Crãciunului ºi
ºi
Primãria
Anului
Nou
sã
vã
gãseascã
sãnãtoºi
ºi
plini
de
speranþã.
Anului Nou sã vã gãseascã sãnãtoºi ºi plini de speranþã.
Tuturor locuitorilor
locuitorilor oraºului,
oraºului,
Tuturor
Primar,
Primar,
Sorin Vasilache
Vasilache
Sorin

Publicitate

LA
LA MULÞI
MULÞI ANI!
ANI!

Cu ocazia
Sãrbatorilor
de iarnã,
vã doresc
sãnãtate,
liniºte
sufleteascã
ºi numai
împliniri.
La mulþi ani!

Publicitate

Primarul
Primarul
comunei
comunei
Gighera,
Gighera,
Florea
Florea Neacºu
Neacºu
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Deputatul PSD de Dolj, Alina-Elena
Tãnãsescu, a condus întâlnirea
cu delegaþia Comisiei pentru
autoguvernare localã ºi politicã
regionalã din Seimul polon
D

eputatul PSD de Dolj,
Alina-Elena Tãnãsescu, secretar al Grupului
parlamentar de prietenie cu Republica Polonã, a condus marþi,
18 decembrie, întâlnirea cu delegaþia Comisiei pentru autoguvernare localã ºi politicã regionalã
din Seimul polon. Întâlnirea a

avut loc în sala micã a Grupului
parlamentar al PSD. Din partea
delegaþiei polone au participat
Andrzej Maciekewski, Grzegorz
Adam Wozniak, Anna Kwiecien
ºi Marek Sowa. La discuþii au fost
prezenþi, din partea Parlamentului României, deputaþii Gabriel
Petrea ºi Vasile Gudu, precum ºi

senatorul Lucian Trufin. “În cadrul întâlnirii s-a discutat despre
extinderea ºi aprofundarea relaþiilor dintre România ºi Polonia,
reprezentanþii ambelor state exprimându-ºi dorinþa de continuare a cooperãrii dintre cele douã
foruri legislative pentru a susþine, prin diplomaþia parlamenta-

Fie ca Sãrbãtorile de iarnã
sã vã umple sufletele
ºi casele de bucurie,
sã aveþi parte de împliniri,
iar colindãtorii sã vã
gãseascã în bunãstare.

rã, relaþiile româno-polone în domeniile de interes comun”, a declarat Alina-Elena Tãnãsescu.
Preluarea Preºedinþiei rotative a
Consiliului Uniunii Europene a
reprezentat, de asemenea, o temã
de discuþie în cadrul acestui eveniment. “Am discutat despre faptul cã România este pregãtitã sã

preia pentru prima datã Preºedinþia Consiliului UE, iar asumarea
acestei responsabilitãþi reprezintã pentru þara noastrã ocazia de
a-ºi dovedi vocaþia pro-europeanã ºi de a continua sã acþioneze
ca un partener credibil ºi solidar”,
a arãtat deputatul social-democrat
Alina Tãnãsescu.

Din lumina sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranþa
ce însoþeºte Noul An, gânduri
bune
ºi urãri de sãnãtate, împliniri
ºi bucurii tuturor!

Primar
Castranova,
Dumitru
Mãceºanu
19 - 27 decembrie 2018
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Senator PNL,
Mario Ovidiu Oprea
Preºedinte PNL Craiova
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Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat
PSD de Dolj: „Legea tuberculozei
le oferã pacienþilor o viaþã cât
mai apropiatã de normalitate”
Legea tuberculozei, adoptatã recent de Camera Deputaþilor, în calitate de for decizional,
vine sã le ofere pacienþilor ce suferã de
aceastã boalã un sprijin consistent, punândui pe aceºtia pe primul loc. În contextul în care
România este încã þara care are cea mai mare
incidenþã a acestei boli dintre statele Uniunii
Europene, actul legislativ este mai mult decât
binevenit, este de pãrere deputatul PSD de
Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu.

L

egea tuberculozei urmeazã sã intre în curând în vigoare, dupã
ce deputaþii au adoptat-o, în
plen, la mijlocul lunii noiembrie. Actul legislativ privind
mãsurile de prevenire ºi control al tuberculozei prevede
mãsuri clare de sprijinire a
pacienþilor ce suferã de aceastã boalã, ajutându-i pe aceºtia sã treacã mai uºor, pe cât
se poate, prin perioada de recuperare.
„Legea tuberculozei este
una mai mult decât necesarã
pentru populaþia României,
având în vedere cã încã suntem þara care are cea mai mare
incidenþã a acestei boli dintre toate statele Uniunii Europene. Bolnavii de tubercu-

lozã sunt, deseori, stigmatizaþi
ºi, prin natura afecþiunii, sunt
nevoiþi ca, de cele mai multe ori,
sã nu aibã contact cu persoanele din jur. Actul legislativ adoptat de Camera Deputaþilor, care
îºi va produce efectele în perioada urmãtoare, se va concentra, aºa cum este normal, pe pacient. Concret, este vorba despre asigurarea condiþiilor necesare respectãrii tratamentului
complet. Vorbim despre indemnizaþii de hranã, consiliere psihologicã facultativã ºi sprijinirea bolnavilor pe perioada în
care se aflã în incapacitatea de
a munci”, a precizat deputatul
PSD de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu, membru în Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã a
Camerei Deputaþilor.

Motivarea pacientului este
principiul pe care se bazeazã
legea amintitã, încurajându-l pe
acesta sã urmeze corect tratamentul, pentru o vindecare cât
mai rapidã. Astfel, legea va avea
ca efect îmbunãtãþirea stãrii generale de sãnãtate a populaþiei,

prin reducerea semnificativã a
numãrului de persoane infectate cu tuberculozã.
„În fapt, vorbim despre un tratament complet, continuu ºi corect administrat, astfel încât pacienþii sã fie vindecaþi ºi sã nu
mai transmitã, pe mai departe,
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boala. Acesta este impactul
major la nivelul societãþii al
acestei legi: reducerea semnificativã a riscului de infectare la care este expusã populaþia sãnãtoasã, prin contactul cu persoanele infectate. Mai mult decât atât, Legea tuberculozei va duce ºi
la reducerea cheltuielilor pe
care statul le face pentru tratamentul acestei boli. În mod
deosebit, în calitate de deputat de Dolj, am încredere cã
mãsurile nou adoptate vor
veni în sprijinul pacienþilor
din judeþul pe care îl reprezint, având în vedere cã acesta se aflã pe locul II pe þarã
ca numãr de cazuri de tuberculozã”, a conchis deputatul
PSD de Dolj, Eliza Peþa-ªtefãnescu, membru în Comisia
pentru muncã ºi protecþie socialã a Camerei Deputaþilor.
În momentul de faþã, costurile actuale pentru tratamentul persoanelor bolnave
de tuberculozã este de circa
793 milioane de lei, însã
motivarea pacienþilor, prin
mãsurile din actuala lege, va
produce scãderea ratei de
abandon a tratamentului. Pe
o perioadã de proiecþie de 5
ani, este estimatã o reducere
medie a cheltuielilor de circa 12,5% pe an, cu o economie de aproximativ 99 de
milioane de lei pe an.

Clipele de sãrbãtoare
sã vã gãseascã alãturi
de cei dragi, iar Noul An
sã vã întâmpine
cu sãnãtate, optimism
ºi sã coincidã
cu împlinirea
tuturor dorinþelor.
Cu
ocazia
Cu
Cu ocazia
ocazia
Cu
ocazia
Sãrbãtorilor
de
iarnã,
Sãrbãtorilor
Sãrbãtorilor de
de iarnã,
iarnã,
Sãrbãtorilor
de
iarnã,
le
urez
cetãþenilor
le
le urez
urez cetãþenilor
cetãþenilor
le
urez
cetãþenilor
localitãþii
Apele
Vii
localitãþii
localitãþii Apele
localitãþii
Apele Vii
Vii
multã
sãnãtate,
multã
sãnãtate,
multã
sãnãtate,
multã sãnãtate,
prosperitate,
bucurii
prosperitate,
prosperitate, bucurii
bucurii
prosperitate,
bucurii
ºi
un
cãlduros
ºi
ºi un
un cãlduros
cãlduros
ºi
un
cãlduros
“La
Mulþi
Ani”!
“La
“La Mulþi
Mulþi Ani”!
Ani”!
“La
Mulþi
Ani”!

Primar, Seaca de Câmp
Iulicã Bãloi
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mulþi ani!
ani!
La
La mulþi

Primar,
Augustin
Stanciu
Primar,
Primar, Augustin
Augustin Stanciu
Stanciu
Primar,
Augustin
Stanciu
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Compania de Apã Oltenia S.A.
ureazã tuturor clienþilor, angajaþilor
ºi colaboratorilor Sãrbãtori Fericite
ºi un An Nou plin de realizãri!”

Fie ca
ca magia
magia Sãrbãtorilor
Sãrbãtorilor
Fie
sã vã
vã aducã
aducã bucurie
bucurie ºi
ºi fericire,
fericire,
sã
alãturi de
de cei
cei dragi!
dragi!
alãturi

La
La mulþi
mulþi ani!
ani!
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Primar Bistreþ,
Bistreþ,
Primar
Cristiana
Cristiana
Antonie
Antonie

Cu
ocazia
Sãrbãtorilor
de
iarnã,
Cu
Cu ocazia
ocazia Sãrbãtorilor
Sãrbãtorilor de
de iarnã,
iarnã,
vã
vã
vã adresãm
adresãm
adresãm cele
cele
cele mai
mai
mai calde
calde
calde urãri
urãri
urãri
de
de
de bine.
bine.
bine. Vã
Vã
Vã dorim
dorim
dorim un
un
unAn
An
An Nou
Nou
Nou
marcat
marcat
marcat de
de
de realizãri,
realizãri,
realizãri, pace,
pace,
pace,
bunãstare
ºi
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de urãrile
urãrile tradiþionale
tradiþionale de
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Alãturi
sãrbãtori, vã
vã transmitem
transmitem mulþumirile
mulþumirile
sãrbãtori,
noastre pentru
pentru încrederea
încrederea acordatã.
acordatã.
noastre
Vã dorim
dorim dumneavoastrã,
dumneavoastrã, familiilor
familiilor ºi
ºi
Vã
colaboratorilor, un
colaboratorilor,
un Crãciun
Crãciun Fericit
Fericit ºi
ºi un
un
An Nou
Nou plin
plin de
de realizãri
realizãri atât
atât în
în plan
plan
An
personal, cât
cât ºi
ºi în
în plan
plan profesional.
profesional.
personal,

Fericite!
Sãrbãtori
Sãrbãtori Fericite!
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Conducerea
R.A.A.D.P.F.L.
Conducerea
Conducerea R.A.A.D.P.F.L.
R.A.A.D.P.F.L.
Craiova
Craiova
Craiova

La mulþi
mulþi ani!
ani!
La
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lumina
Din
Din lumina
sãrbãtoririi Naºterii
Naºterii
sãrbãtoririi
Domnului ºi
ºi din
din
Domnului
speranþa ce
ce
speranþa
însoþeºte Noul
Noul An,
An,
însoþeºte
gânduri bune
bune ºi
ºi
gânduri
urãri de
de sãnãtate,
sãnãtate,
urãri
împliniri ºi
ºi bucurii
bucurii
împliniri
tuturor locuitorilor
locuitorilor
tuturor
comunei Predeºti.
Predeºti.
comunei

SC MIOSOTIS
MIOSOTIS SRL
SRL
SC
Râmnicu Vâlcea
Vâlcea
Râmnicu
vã ureazã
ureazã Sãrbãtori
Sãrbãtori
vã
fericite, iar
iar anul
anul 2019
2019
fericite,
sã vã
vã aducã
aducã tot
tot ce
ce
sã
are mai
mai bun
bun ºi
ºi mai
mai
are
frumos!
frumos!

Primar,
Primar,
ªerban
ªerban
Florian
Florian
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La mulþi ani!

Mulþi Ani
Ani cu
cu Sãnãtate!
Sãnãtate!
La
La Mulþi
SAMOIL VÎLCU
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CONSTANTINESCU
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mulþi ani!
ani!
La

Primãria Horezu,
Horezu, judeþul
judeþul Vâlcea,
Vâlcea,
Primãria
vã ureazã
ureazã ca
ca Sãrbãtorile
Sãrbãtorile de
de iarnã
iarnã
vã
sã
sã vã
vã aducã
aducã bucurie
bucurie în
în suflet
suflet
ºi sã
sã întâmpinaþi
întâmpinaþi Anul
Anul Nou
Nou 2019
2019
ºi
cu sãnãtate,
sãnãtate, voie
voie bunã
bunã ºi
ºi încredere.
încredere.
cu

Salariaþii ºi
ºi conducerea
conducerea
Salariaþii
Primãriei BUDEªTI,
BUDEªTI,
Primãriei
judeþul Vâlcea,
Vâlcea, vã
vã ureazã
ureazã
judeþul
Sãrbãtori Fericite!
Fericite! Sã
Sã fiþi
fiþi
Sãrbãtori
sãnãtoºi ºi
ºi sã
sã aveþi
aveþi
sãnãtoºi
încredere în
în viitor!
viitor!
încredere

mulþi ani!
ani!
La
La mulþi

Primar,
NICOLAE SÃRDÃRESCU
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ani!
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de iarnã
iarnã sã
sã vã
vã
Sãrbãtorile
Sãrbãtorile de
umple sufletele
sufletele ºi
ºi casele
casele de
de
umple
bucurie,
bucurie, sã
sã aveþi
aveþi parte
parte de
de
împliniri, iar
iar colindãtorii
colindãtorii sã
sã
împliniri,
vã gãseascã
gãseascã în
în bunãstare.
bunãstare.
vã

Fie ca Sãrbãtorile
de iarnã sã vã umple
sufletele ºi casele
de bucurie, sã aveþi
parte de împliniri,
iar colindãtorii
sã vã gãseascã
în bunãstare.
Crãciun fericit
ºi La mulþi ani!
Primar Poiana
Mare,
Marin Vintilã

Sãrbãtori
Sãrbãtori
Sãrbãtori fericite
fericite
fericite
ºi
ºi
ºi La
La
La mulþi
mulþi
mulþi ani!
ani!
ani!
Primarul oraºului Filiaºi,
Gheorghe Ilie Costeluº
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Primar,
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ni!
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Primãria Cãlimãneºti
Cãlimãneºti vã
vã
Primãria
ureazã sãrbãtori
sãrbãtori
ureazã
deosebite, în
în bunãstare
bunãstare
deosebite,
ºi sãnãtate.
sãnãtate. Locuitorilor
Locuitorilor
ºi
oraºului le
le dorim
dorim sã
sã lili se
se
oraºului
îndeplineascã toate
toate
îndeplineascã
aspiraþiile.
aspiraþiile.
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Bazarul
cu jucãrii
ºi obiecte
artizanale
din Salonic –
Grecia,
cu participare
craioveanã

B

iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” a participat
sâmbãtã, 15 decembrie 2018, la
bazarul organizat de Consulatul General al României la Salonic.
Desfãºurat în foaierul primãriei din Salonic, bazarul a fost
organizat cu scopul de a sprijini ºi evidenþia activitatea Centrului de reabilitare ºi educaþie
a persoanelor cu dizabilitãþi
„Sotir”, instituþie în care sunt
îngrijite 350 de persoane cu nevoi speciale.
Alãturi de programul artistic
pregãtit ºi pus în scenã de tinerii Centrului „Sotir”, din programul evenimentului a fãcut
parte ºi acþiunea de achiziþionare a obiectelor de artizanat
realizate de copiii angajaþilor
de la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
Ca atare, cei prezenþi au cumpãrat semne de carte, decoraþi-

R

uni din fetru, lemn ºi hârtie,
felicitãri cu oameni de zãpadã,
dar ºi un tablou de Crãciun realizat prin tehnica ºerveþelului.
Sumele rezultate din vânzarea
obiectelor de artizanat au fost
oferite Centrului de reabilitare
ºi educaþie a persoanelor cu
dizabilitãþi „Sotir”.
„Ne face o deosebitã plãcere
sã ne implicãm în acþiuni caritabile, în campanii de strângere sau confecþionare de jucãrii
ºi obiecte artizanale. Colaborarea pe care am stabilit-o cu Sabina Mãdãlina ªomãcescu,
Consulul General al României
la Salonic, este o realitate cu
care ne mândrim ºi care are
rolul de a produce activitãþi ºi
acþiuni benefice pentru comunitãþile noastre. Dupã ce în primãvara acestui an am pus bazele primei biblioteci de carte
româneascã din Salonic, am
conlucrat la începutul acestei
luni în sensul organizãrii unui

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Stop abuzului de putere
economicã!

S

proiect cultural, iatã cã acum,
în preajma Crãciunului, tragem
linie în urma unei acþiuni caritabile. Centrul «Sotir», asemeni
unor instituþii similare din Craiova ºi Oltenia, este genul de
instituþie care îºi asumã o sarcinã nobilã. Am reuºit, alãturi
de partenerii ºi iniþiatorii acestui proiect, echipa de la Consulatul General al României din
Salonic, sã transmitem un semnal bun ºi sã le oferim celor mici
câteva clipe de sens ºi bucurie.
Mai presus de graniþe ºi chestiuni care ne separã sunt aceia
dintre noi care au nevoie de
implicarea noastrã, a tuturor, de
solidaritate ºi bunãtate”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Bazarul a fost organizat sâmbãtã, 15 decembrie 2018, în foaierul primãriei din Salonic, la
iniþiativa Consulatului General
al României din Salonic.

unt coiniþiator, alãturi
de alþi colegi parlamentari, al proiectului
de lege promovat de senatorul
ALDE Daniel Zamfir privind
protejarea unor categorii de
consumatori de credite în faþa unor abuzuri de putere economicã evidente ale creditorilor. Vrem în acest sens sã modificãm Ordonanþã de urgenþã
a Guvernului 50/2010 privind
contractele de credit pentru
consumatori.
Practica realitãþii de zi cu zi
ne aratã cã în baza libertãþii
contractuale se comit abuzuri
de putere economicã incompatibile cu ideea de libertate. Astfel, existã pe piaþã o multitudine de exemple prin care creditori interesaþi doar de libertatea lor ajung sã þinã debitorii „captivi” sub un stres economic ºi social permanent indiferent de starea lor materialã ºi atitudinea faþã de datorie -, în cadrul unor raporturi
juridice versatile pe o perioadã îndelungatã de timp.
Acest fenomen nu mai poate
fi tolerat. Ne propunem prin
aceastã lege sã reglementãm activitatea acelor societãþi comerciale care au ca obiect de activitate recuperarea creanþelor.
Se ºtie cã aceste companii,
dupã ce cumpãrã pe sume derizorii drepturile de creanþã,
iniþiazã ºi desfãºoarã activitãþi
agresive de executare silitã

împotriva consumatorilor de
credite, a celor îndatoraþi. În
afara oricãrui reper de responsabilitate socialã, de respect pentru dreptul celuilalt la
libertate economicã, prin astfel de mãsuri ºi acþiuni sunt
afectate pãrþi importante din
veniturile viitoare ale celor cu
credite. Sume deturnate în
mod incorect de la destinaþiile de zi cu zi: întreþinerea familiei, facturile la utilitãþi,
educaþia copiilor, îngrijirea
sãnãtãþii etc.
Mai mult decât atât, activarea ºi multiplicarea unor astfel de raporturi juridice de
captivitate riscã sã afecteze
circulaþia banilor în economie
ºi reducerea la cote de avarie
a consumului, lucruri pe care
noi vrem sã le evitãm.
Vrem, de asemenea, sã evitãm creºterea numãrului de
cazuri de exploatare a unor situaþii dramatice ale unor persoane care, în urma unor astfel de raporturi juridice, sunt
la un pas sã fie evacuate din
locuinþele de familie.
În ºedinþa Comisiilor reunite Juridicã ºi de Buget Finanþe, la ale cãrei lucrãri am participat, am votat raportul de
adoptare pentru acest proiect
de lege absolut necesar, pe
care îl vrem operaþional cât
mai repede posibil dupã finalizarea întregului circuit de
adoptare ºi promulgare.

Info-chioºcurile turistice ale Craiovei, ferestre cãtre trecut

eprezentanþii gigantului
chinez Huawei au vizitat,
recent, municipiul Craiova
pentru a oferi autoritãþilor locale
soluþii care sã transforme oraºul
într-un „smart city“. Dupã o zi petrecutã în capitala Olteniei ºi o discuþie cu reprezentanþii municipalitãþii, asiaticii s-au declarat încântaþi ºi au promis cã vor reveni. Puþin probabil însã ca acest lucru sã
se ºi întâmple. Nu pentru cã nu ar
putea ajunge la o înþelegere cu autoritãþile locale ºi nici din pricina
partenerilor americani care ºi-au
rugat aliaþii sã stea departe de firma chinezã, ci din simplul motiv
19 - 27 decembrie 2018

cã municipiul nu are nevoie de noi
achiziþii de tehnologie. Craiova
este, de multã vreme, un „smart
city“. Însã, spre deosebire de alte
metropole europene, care investesc
în tehnologie care sã le poarte în
viitor, Bãnia oferã opþiunea de a
privi cãtre trecut. Cea mai la îndemânã dovadã sunt info-chioºcurile
destinate turiºtilor, amplasate în câteva puncte din centrul oraºului.
Astfel, dacã ai noroc sã gãseºti unul
funcþional, ceea ce este dificil spre
improbabil, poþi sã descoperi informaþii uimitoare despre Craiova.
Spre exemplu, nu mai departe de
sãptãmâna trecutã, info-chioºcul

amplasat în Piaþa „Fraþii Buzeºti“
a prins, din senin, viaþã. Astfel, curioºii atraºi de strania luminã care
rãzbãtea din ecranul murdar aveau
ocazia sã afle cã Lia Olguþa Vasilescu este încã primar al municipiului, Cristina Calangiu ocupã funcþia de viceprimar, ba chiar cum este
structurat bugetul pe anul... 2012!
Deºi cârcotaºii ar putea spune cã
aceste info-chioºcuri, vreo cinci la
numãr, sunt (însã) o dovadã de incompetenþã ºi amatorism, noi credem cã ele sunt parte a unei strategii cel puþin inovatoare de a promova cam singurul lucru cu adevãrat
de valoare al oraºului: trecutul!
www.indiscret.ro

Handbalistele de la SCM
au fost premiate la
Gala Sportului Vâlcean
C

âºtigãtoare a Supercupei României ºi
medaliatã cu argint în Cupa României,
echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a fost premiatã la Gala Sportului
Vâlcean, festivitate organizatã de DJTS Vâlcea ºi Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea.
De asemenea, DJTS a acordat ºi premii individuale pentru trei din câºtigatoarele Supercupei: IRYNA GLIBKO (locul 1), YULYA
DUMANSKA (locul 2) ºi ALICIA FERNANDEZ (locul 3).
Premiile au fost ridicate de jucãtoarea HCM,
cunoscutã ºi în strãinãtate, interul ANDREEA
ADESPII. Aceasta îºi va relua pregãtirile peste maximum 30 de zile, dupã ce, în luna iulie,
a suferit o accidentare gravã, rupturã de ligamente, ºi a trecut printr-o intervenþie chirurgicalã.

N

fraþilor, din echipe, faceþi campionatul mai scurt, respectaþi
fotbalul. Mã mir cã o grupare
ca a Iaºiului nãduºeºte tocmai
acum, la pârlitul porcului, ºi sa gãsit sã marcheze de ºase ori
la Chiajna, cetatea de scaun a
lui Dorinel Vodã, ºcolit la Wolfsburg ºi Koln ca pentru scoruri
de tenis în viitorime. Mã mirã
la culme scorul de forfait cu
care oltenii lui Mangia, mirat ºi
el de nu se poate, au ”comis-o”
în ªtefan cel Mare, dupã o cãlãtorie cu trenul. Curat ghinion,
mecanicul de locomotivã – di-

namovist! Concluzia spuselor
antrenorului (iar Mangia ºtie ce
vorbeºte) este cã bãieþii sãi nu
au luptat. Cum s-o fi chemând
asta în militãrie? L-aº contrazice totuºi pe italian. Au luptat
bãieþii, atât de bine ºi de avântat, încât ºapte-opt juveþi rãtãceau de regulã în jumãtatea adversã, în timp ce haita muºca
pânã la os pe contraatac. Una
dintre victime a acuzat frigul în
partea de teren craioveanã, ca
ºi cum în jumãtatea de teren
adversã lumea ieºise la plajã.
Fiþi rentabili. Miraþi-vã! (V.D.)

APAVIL S.A.
Anunþ protejare apometre

P

entru a preveni deteriorarea apometrelor, ca
urmare a temperaturilor
scãzute, vã recomandãm urmãtoarele mãsuri:
- dacã apometrele sunt montate în cãmine, asiguraþi-vã cã
acestea au capacul închis, nu
lãsaþi capacul ridicat pentru aerisire nici pe timpul zilei;
- dacã apometrele sunt montate în subsoluri sau pivniþe, recomandãm reducerea suprafeþelor gurilor de ventilaþie pentru
a menþine temperatura peste limita de îngheþ;
- nu încercaþi sã protejaþi apometrele cu materiale textile (haine, pãturi etc.), deoarece acestea pãstreazã umiditatea. Recomandãm utilizarea polistirenului sau vatei minerale pentru
protejare;
www.indiscret.ro

- nu folosiþi focul sau apã fierbinte pentru a dezgheþa apometrul sau branºamentul. Încercai
sã le dezgheþaþi cu apã cãlduþã.
Conform Contractului privind furnizarea (distribuirea)
apei potabile, canalizarea apei
uzate, menajere ºi meteorice,
precum ºi epurarea acestora în
vederea evacuãrii în emisar,
utilizatorii au obligaþia sã ia
mãsuri, conform recomandãrilor operatorului, pentru protecþia contra îngheþului a instalaþiilor de mãsurare din
cãminul de apometru, dacã
acesta este amplasat pe proprietatea sa. De asemenea, în
procesul verbal de montaj al
apometrului, este menþionat:
„Contorul rãmâne în grija
consumatorului, iar acesta
rãspunde de integritatea lui ºi

de Virgil Dumitrescu

protejarea acestuia împotriva
îngheþului. În cazul în care
contorul s-a defectat din vina
consumatorului, acesta va
achita costul deteriorãrii, inclusiv lucrãrile de demontare,
reparare, verificare ºi remontare”.
Reparaþia apometrelor constã în înlocuirea pieselor deteriorate de îngheþ. Fiecare reparaþie a mijlocului de mãsurã
este urmatã de verificarea metrologicã. Aceasta este o condiþie impusã de Biroul Român
de Metrologie.
Utilizatorii pot semnala problemele legate de funcþionarea
apometrelor sau a serviciului de
alimentare cu apã ºi canalizare
la Dispeceratul Apavil S.A. la
numerele de telefon: 0250/
820010, 0350/802160.
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În „careul de aºi”
al Europei

N

Fotbal dege(ne)rat

u suspectez, nu acuz,
doar mã mir. Ca prostul.
Cu sublinierea cã
prostul care se mirã e mai rentabil decât prostul care nu se mirã.
Mã mir cã FRF ºi LPF nu s-au
prins nici în decembrie cã fulguie ºi cã disciplina pe spinarea cãreia îºi saltã salariile precum haltera joacã în travesti –
patinaj, trântã, lupte greco-romane, judo. ªi FRF ºi LPF iau
ninsoarea din pragul Crãciunului ca pe o ploaie de petale în
Postul Paºtelui. Cã aþi descoperit iarna mioriticã, mai scoateþi,

Crampoane

aþionala de handbal feminin a României a încheiat Europeanul din
Franþa pe locul 4. De salutat!
Timp de doi ani, România va
face oficial parte din „careul de
aºi” continental completat de
Franþa (aur), Rusia (argint) ºi
Olanda (bronz). Prin asta, România se calificã direct, alãturi
de celelalte trei nominalizate, la
Mondialul din Japonia 2019.
„Tricolorele” se pot declara pe
deplin mulþumite pentru cã au
depãºit în clasament Norvegia,
Suedia, Ungaria, Danemarca,
Muntenegru, Germania, Serbia,
Spania, Slovenia, Polonia, Republica Cehã, Croaþia. Au reuºit prin muncã, talent ºi sacrificiu, iar Cristina Neagu, accidentatã grav în partida cu Ungaria,
e doar un exemplu. Bravo ºi selecþionerului Ambros Martin.
Campionatul a fost unul de succes, pânã la urmã, într-o Franþã
„îngãlbenitã” de proteste care
au prins pe picior greºit Federaþia Europeanã de Handbal,
aceasta, la rândul ei, alunecând
în greºeala de a programa meciurile când la interval de trei
zile, când unul dupã altul. De
altfel, impresionat, ca noi toþi,
de drama Cristinei Neagu (rupturã de ligamente), Ambros
Martin a fãcut apel la forurile
diriguitoare în sensul de a fi mai
atente cu sãnãtatea sportivelor.
Lipsa marcatoarei all-time a
europenelor am simþit-o acut în
semifinala ºi finala micã de la
Paris. ªi se va simþi în continuare la nivelul campioanei României, CSM Bucureºti, pe care o

aºteaptã, în Champions League,
confruntãri de mare încãrcãturã. C.E. din Franþa a semãnat în
ceea ce ne priveºte cu o piesã
de teatru în douã acte distincte.
În grupa iniþialã, „tricolorele” sau impus fãrã drept de apel, culminând cu acel 31-23 în faþa
Norvegiei, scor care ar fi trebuit
sã le asigure o excelentã stare
de spirit. Ce a urmat a fost însã
altceva: înfrângere dezarmantã
cu Olanda, victorie in extremis
cu Spania, eºec de douã ori dureros cu Ungaria. O pierdere de
tonus din care cauzã o jucãtoare experimentatã ca Ardean Elisei a ratat în ultimele minute o
aruncare de la 7 metri, pentru
ca Laslo, inhibatã, sã-ºi batã joc
de un alt ºapte metri. România
a pierdut la douã goluri diferenþã, iar dacã pierdea la trei goluri, în semifinale mergea Norvegia. Ne-a trecut glonþul…
Bine cã maghiarele nu au mai
forþat în ultimele zece secunde,
timp suficient pentru un ultim
atac. Acestea marcaserã cu extremele 11 goluri, pe când aripile invizibile ale „ºaptelui”
nostru au „bãgat-o în poartã” o
singurã datã. Au fost ºi alte destule erori în jocul nostru. Bine
cã avem pivot de clasã europeanã, bine cã am avut-o în prima
parte pe Cristina Neagu, rãu cã
în absenþa ei lucrurile se schimbã radical. Putem mai mult! Ne
despãrþim de „tricolore” cu empatia ºi respectul ce li se cuvin,
promiþându-le cã nu vom înceta sã le insuflãm întotdeauna
încredere ºi optimism.
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În prag
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de sãrbãtoare,
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alãturi de
de cei
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ºi vã
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anul
alãturi
ce urmeazã
urmeazã sã
sã vã
vã aducã
aducã pace
pace ºi
ºi prosperitate,
prosperitate,
ce
sã aveþi
aveþi calea
calea luminatã
luminatã ºi
ºi viaþa
viaþa îmbelºugatã.
îmbelºugatã.
sã
Sãrbãtori Fericite
Fericite ºi
ºi La
La mulþi
mulþi ani!
ani!
Sãrbãtori

