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ADMINISTRAÞIE

Rãzboiul dintre municipalitate ºi firma Eco Sud,
administratorul Depozitului Ecologic „Mofleni“,
singurul loc unde pot fi aduse deºeurile din
judeþul Dolj, pare departe de final. La mijloc sunt
cererile de majorare a tarifelor înaintate de firma
Eco Sud, respinse aproape în totalitate de autoritãþile craiovene ca fiind nejustificate. Conform
primarului Craiovei, Mihail Genoiu, administratorul Depozitului Ecologic „Mofleni“ încearcã
acum sã forþeze obþinerea majorãrilor de tarife
prin ºicanarea entitãþilor implicate în implementarea Masterplanului de deºeuri al judeþului, în
speþã Consiliul Judeþean Dolj ºi ADI Salubris.
Edilul a catalogat eforturile celor de la Eco Sud
drept „gãselniþe în afara legalitãþii“.
de Dan Olteanu

M

ihail Genoiu a precizat, marþi - 8 ianuarie,
cã neînþelegerile dintre Primãria Craiova ºi firma
Eco Sud, cu privire la tariful
perceput pentru depozitarea
gunoiului, nu ar trebui sã încurce Masterplanul de deºeuri aplicat la nivelul judeþului Dolj.
Primarul Craiovei susþine cã
toate ºicanele administratorului
Depozitului de la Mofleni sunt
doar încercãri de a determina
Primãria Craiova sã accepte plata unui tarif mai mare, ceea ce,
spune el, nu se va întâmpla decât în condiþiile prevãzute de
lege. „Nu are nicio legãturã
Masterplanul de deºeuri pe care
îl desfãºoarã CJ Dolj ºi ADI
Salubris cu tariful pe care îl percepe Eco Sud de la Primãria
Craiova. Cã se foloseºte Eco
Sud de aceastã strategie, de a da
accept CJ Dolj pe Masterplanul
de deºeuri de a depune gunoaiele la groapa de gunoi numai
9 - 15 ianuarie 2019

Depozitului Ecologic de la
„Mofleni“, însã autoritãþile aºteaptã analiza unui expert înainte de lua o decizie în acest
sens. „Pe lângã tariful de depozitare, Eco Sud îl invocã ºi
pe cel de închidere care, oricum, nu are legãturã cu operarea. Tariful de închidere se constituie într-un cont la dispoziþia operatorului, dar numai cu
acceptul Consiliului Local,
pentru închiderea definitivã a
gropilor de gunoi, atunci când
s-a terminat procesul de depunere a gunoiului în groapã. La
acest punct a fost depus un proiect care a solicitat o expertizã. S-a analizat ºi s-a solicitat
printr-o procedurã rapidã un
expert. Expertul a respins acest
proiect, proiectul fiind fãcut în

2009 ºi nu era nici mãcar actualizat. A depus rezultatele
expertizei, au fost înaintate cãtre Eco Sud, acesta a refãcut ºi
redepus proiectul la jumãtatea
lunii decembrie la sediul primãriei ºi, la ora aceasta, este în
desfãºurare o nouã procedurã
pentru a fi expertizat. Dacã
acest proiect se constatã de cãtre expert cã este corect, se va
acorda tariful de închidere a
depozitului de deºeuri. Dacã
nu, va fi din nou respins pânã
când va fi în regulã. Noi nu ne
putem asuma o închidere ºi
constituirea unui cont de închidere a depozitului decât pe
baza unui proiect despre care
sã ºtim sigur cã este în conformitate cu legislaþia”, a conchis
edilul municipiului Craiova.

Masterplanul de deºeuri al
judeþului Dolj este unul dintre
cele mai importante proiecte
derulate în judeþ, având o finanþare de 53,6 milioane de euro,
din care fonduri europene 40,5
milioane de euro. Acesta a prevãzut construirea de staþii de
compostare ºi de transfer în mai
multe localitãþi, plus o staþie de
sortare la Mofleni, unde se aflã
ºi depozitul de gunoi.
Totodatã, Masterplanul prevede amplasarea a 438 de platforme de gunoi în Craiova, care
sã conþinã containere îngropate pentru colectarea selectivã a
deºeurilor reciclabile ºi cele
menajere, însã realizarea acestora se dovedeºte, cel puþin
pânã acum, a fi o misiune imposibilã pentru autoritãþi.

dupã ce obþine un tarif, aceasta
este o gãselniþã în afara legalitãþii. Legalitatea majorãrii preþului nu este decât fundamentarea preþului. Noi suntem deschiºi, de fiecare datã am primit
fundamentãrile de preþ depuse
de Eco Sud, le-am analizat ºi
atunci când au fost corecte, leau aprobat, iar atunci când nu
au fost justificate ºi nu s-au încadrat în OUG 109, care prevede modalitatea de stabilire a tarifelor, le-am respins. Din punctul meu de vedere, operatorul
are obligativitatea, având în vedere cã aceasta este singura
groapã ecologicã din judeþ
aprobatã prin Legea Mediului,
de a primi aceste deºeuri, indiferent de evoluþia negocierii tarifelor între noi ºi Eco Sud”, a
explicat Genoiu.

Tariful de închidere,
nou motiv de disputã
Eco Sud a depus recent la
Primãria Craiova o solicitare
legatã de tariful de închidere al
www.indiscret.ro

Municipalitatea
craioveanã trimite la
înaintare transportul
public în încercarea
de a accesa fonduri
europene. Un nou
proiect de infrastructurã a fost aprobat marþi de consilierii locali. Planul
edililor prevede
atragerea a peste 12
milioane de euro
pentru reabilitarea
cãii de rulare a
tramvaiului în zona
Cernele. Concomitent, Primãria Craiova prevede dotarea
srl-ului municipal de
transport cu câteva
zeci de vehicule
electrice.
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ADMINISTRAÞIE
tramvai vine la pachet cu alte
proiecte în domeniul transportului iniþiate de edilii craioveni,
domeniu care pare sã fie prioritar, cel puþin în 2019, dacã þinem cont de faptul cã se anunþã ºi investiþii masive în dotarea cu mijloace de transport în
comun noi a operatorului de
profil din Craiova. Este vorba
atât de tramvaie, cât ºi de autobuze care vor fi achiziþionate pentru dotarea RAT Craiova, majoritatea vehiculelor vizate de municipalitate fiind
electrice, dupã cum a precizat,
recent, primarul Mihail Genoiu. „Pentru anul 2019 îmi propun, printre multe alte proiec-

RAT Craiova
are prizã la bani
de Nicuºor Fota

P

roiectul votat în plenul
CLM Craiova în ºedinþa extraordinarã din 8
ianuarie vine dupã un an în care
edilii au contractat ºi recepþionat serviciile de proiectare necesare pentru demararea proiectului. Calea de tramvai din
zona Cernele, lungã de peste
2,5 km, a rãmas în afara proiectelor de reabilitare derulate
de municipalitatea craioveanã
în ultimul deceniu. Anul acesta lucrurile au ºanse sã se
schimbe, edilii mizând pe atragerea unor fonduri europene
consistente prin intermediul
POR. „Axa Prioritarã 4, Prioritatea de Investiþii 4.1e are ca
obiectiv „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbanã ºi a
unor mãsuri relevante pentru
atenuarea lor”. Având în vedere opurtunitatea creatã de acest
Program Operaþional Regional,
Primãria Municipiului Craiova
intenþioneazã sã solicite finanþare nerambursabilã pentru
www.indiscret.ro

proiectul: Modernizarea cãii de
tramvai (în cale proprie) de pe
Calea Severinului în zona industrialã Cernele de Sus faza 1 ºi Modernizarea cãii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrialã Cernele de Sus faza -2.
Obiectivul general al proiectului este creºterea atractivitãþii
ºi eficienþei sistemului de
transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor mãsuri integrate ce vizeazã îmbunãtãþirea
transportului public de cãlãtori
cu tramvaiul ºi descurajarea
utilizãrii transportului privat”,
prevede documentaþia ataºatã
proiectului abia aprobat de aleºii locali craioveni.
Investiþia preconizatã de reprezentanþii Primãriei Craiova
prevede reabilitarea cãii de rulare a tramvaiului, precum ºi
înlocuirea stâlpilor ºi a reþelei
de alimentare a vehiculelor, realizarea staþiilor pentru cãlãtori,
precum ºi refacerea buclei de
întoarcere a tramvaielor din
zona de vest a oraºului. „Acest
proiect va contribui la îmbunãtãþirea eficienþei transportului
public de cãlãtori din municipiul Craiova, a frecvenþei ºi a

timpilor sãi de parcurs, accesibilitãþii, transferului cãtre acesta de la transportul privat, cât ºi
la reducerea emisiilor de dioxid
de carbon ºi de alte gaze cu efect
de serã provenite din transport
rutier motorizat, implementarea
sa conducând la îndeplinirea
obiectivului specific 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Astfel, în
contextul prezentat, proiectul de
faþã se încadreazã în viziunea de
dezvoltare a mobilitãþii urbane
pentru polul de creºtere Craiova care se defineºte ca fiind
implementarea unui sistem de
transport eficient, durabil, integrat ºi sigur, pentru a susþine
dezvoltarea economicã ºi social”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei
Craiova.

Investiþie de peste
55 de milioane
de RON în linia
de tramvai
Dacã þinem cont de costurile
prognozate de proiectanþi, investiþia în calea de rulare a tramvaiului se anunþã una majorã.
Astfel, indicatorii economici
aprobaþi de aleºii locali craio-

veni prevãd o valoare estimatã
a proiectului de 55, 9 milioane
de lei noi, adicã peste 12 milioane de euro. Suma ar trebui sã
fie suficientã pentru reabilitarea
a 2,5 km de cale dublã de rulare
a tramvaiului, înlocuirea a peste 100 de stâlpi ai reþelei de alimentare cu energie electricã ºi
realizarea staþiilor de tramvai, a
cãror suprafaþã a fost estimatã
la aproximativ 700 de metri pãtraþi, plus sistemul de drenaj
pentru preluarea apelor pluviale ºi instalarea pe toatã lungimea traseului a tubulaturii necesare pentru implementarea
ulterioarã a sistemului de semaforizare. Durata de realizare a
lucrãrilor a fost stabilitã la 24
de luni, calea de rulare realizatã prin investiþia finanþatã cu
fonduri europene urmând a avea
o duratã de viaþã de 22 de ani,
potrivit documentaþiei aprobate de edili.

La pachet
cu infrastructura
de transport,
se înnoieºte ºi
parcul auto al RAT
Investiþia în infrastructura de

te, sã iniþiez modernizarea
transportului public în comun
din Craiova, finanþat în mare
parte din fonduri nerambursabile. Vom începe prin dotarea
RAT Craiova cu 17 tramvaie,
38 autobuze electrice, 40 autobuze diesel, toate noi. Pentru
ca mai apoi sã demarãm modernizarea depoului de tramvaie, a garajelor ºi atelierelor
mecanice, a cãii de rulare pentru tramvaie. Un alt proiect prevede sistematizarea circulaþiei
pentru a acorda prioritate mijloacelor de transport în comun
astfel încât acestea sã fie cel
mai rapid ºi modern mijloc de
deplasare în Craiova”, a precizat primarul Craiovei. Trebuie
spus cã strategia de înzestrare
a RAT cu mijloace de transport
în comun moderne ºi mai puþin poluante a Primãriei Craiova prevede atât finanþarea investiþiilor cu fonduri europene,
prin proiecte depuse, fie pe
cont propriu, fie prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii,
pentru achiziþia de tramvaie ºi
autobuze electrice, cât ºi contractarea unui împrumut extern, deja aprobat de aleºii locali craioveni, pentru cumpãrarea de autobuze diesel.
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Primarul Gutãu:
„Cei care pleacã
în concedii îºi
vor putea lãsa
pãrinþii la
Cãminul
pentru seniori”
Cãminul pentru persoane vârstnice aflat
în administrarea
Primãriei Râmnicu
Vâlcea va gãzdui în
curând ºi locatari
pentru perioade scurte de timp.
de Marielena Popa

P

Publicitate

rimarul Mircia Gutãu a
declarat recent cã aceia
care nu au în grija cui
sã îºi lase pãrinþii atunci când
pleacã în concedii, sau au alte
probleme, vor putea apela la
serviciile acestui cãmin.
„Cãminul din Ostroveni are
un grad de ocupare de 90%, iar
oamenii sunt foarte mulþumiþi.
Noi am decis sã pãstrãm câteva
camere ºi în regim temporar.

Adicã, persoanele bolnave care
nu au în grija cui rãmâne atunci
când copiii le pleacã în concediu, de exemplu, pot fi aduse la
Cãminul de bãtrâni contracost.
Cadrele medicale vor îngriji
aceºti oameni, le vor da medicaþia, îi vor trata cum se cuvine. Apoi, când se întorc, copiii
îºi vor lua pãrinþii acasã”.
Primarul Gutãu a mai declarat cã aºezãmântul din Ostroveni nu se va mai numi „Cãmin
pentru persoane vârstnice”, ci
„Cãmin pentru seniori”, ca un
gest de respect pentru cei care
în pofida vârstei rãmân totuºi
tineri. „Este mai puþin umilitor,
ei sunt tineri tot timpul”. În
acest context, edilul a mai
anunþat cã vor fi mãrite salariile personalului de la acest cãmin, cu excepþia medicilor.
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Arhiepiscopul Râmnicului: „Jurnaliºtii
vor avea o zi ºi o bisericã ocrotitoare”
Ziua de 29 iunie, când sunt
prãznuiþi Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel, va fi ziua
ocrotitoare a jurnaliºtilor, iar
Biserica Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel din Râmnicu
Vâlcea, lãcaº protector al
acestora. Anunþul a fost
fãcut de ÎPS Varsanufie
(foto), Arhiepiscopul
Râmnicului, la slujba
Stâlpilor pentru omul de
presã Petre Tãnãsoaica,
editor al cotidianului
Viaþa Vâlcii, decedat
pe 3 ianuarie a.c.
de Marielena Popa
„Am decis, ºi aceastã decizie va fi ratificatã de hotãrârea Permanenþei Consiliului Eparhial, ca Ziua Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel ºi Biserica Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel din Râmnicu

Vâlcea sã fie socotite ocrotitoare pentru cei care îºi desfãºoarã activitatea în
presã. În acea zi vom înãlþa rugãciuni
pentru toþi slujitorii din presa scrisã sau
din audio-vizual care au trecut la Domnul, rugãciuni de pomenire, dar ºi rugãciuni de binecuvîntare ºi rugãciuni de
mulþumire pentru darurile pe care le-au
primit înaintea Preabunului Dumnezeu”, a spus întâistãtãtorul Arhiepiscopiei Râmnicului.

Liberã, dar în spatele
gratiilor sãrãciei
Dincolo de orice „socoteli” care pot
fi speculate, gestul Arhiepiscopului
Râmnicului rãmâne remarcabil. Se cuvine o observaþie în acest context:
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel au fost
declaraþi ºi ocrotitori ai celor lipsiþi
de libertate. Deºi presa din România
pare liberã, trãieºte de fapt în spatele
gratiilor sãrãciei, nedemne pentru
breaslã ºi dezastruoase pentru societate.

Petre Tãnãsoaica s-a nãscut la 16 iulie 1955, ºi se numãrã
printre fondatorii primului ziar privat postrevoluþionar din
România. A absolvit Facultatea de Artã ºi Design, secþia
Teoria ºi Istoria artei, din cadrul Universitãþii de Vest din
Timiºoara; doctor în Arte al aceleiaºi universitãþi; cronicar
de artã vizualã al revistei România literarã, membru al
Uniunii Scriitorilor. Printre volumele sale de referinþã se
numãrã „Set sonete ºi contrasonete” (2006), „Grãdina lui
Tagore” (2007), „Femeia lui Yerutonga” (2010).

Vâlcea, Obârºia Lotrului. Cea mai scãzutã temperaturã din þarã: -23°C
În noaptea de 7 spre
8 ianuarie 2019 , a fost
înregistratã cea mai
scãzutã temperaturã
din þarã la Obârºia
Lotrului, în judeþul
Valcea: - 23°C, conform Administraþiei
Naþionale de Meteorologie (ANM).

L

a Obârºia se aflã ºi cel
mai mare domeniu schiabil din þarã, care în acest

www.indiscret.ro

sezon a fost deschis pe 29 decembrie 2018. În toatã România au fost temperaturi negative: la Târgu Lãpuº, în Maramureº, termometrele au arãtat 22°C, iar la Stâna de Vale, în
Bihor, -21°C. Cea mai ridicatã
temperaturã din þarã a fost la
Constanþa, de -4°C. ANM
anunþã cã în viitorul interval se
vor semnala ninsori în aproape
toate regiunile þãrii, mai puþin
în partea de sud-est, unde va fi
lapoviþã. Vremea se va mai încãlzi spre finalul sãptãmânii.
9 - 15 ianuarie 2019

c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Eminescu ºi
Ziua Culturii Naþionale

E

xistã în tradiþia neamului nostru zile speciale,
când cugetul ne îndeamnã sã le scriem cu majusculã,
iar 15 Ianuarie este una din ele.
15 Ianuarie – ziua naºterii lui
Mihai Eminescu, Ziua Culturii
Naþionale. Oficializatã prin
Legea nr.238 din 7 decembrie
2010, în urma proiectului iniþiat de 50 de deputaþi ºi senatori PSD ºi un liberal. Privind
ºi mai în urmã, la 20 octombrie
1948, Mihai Eminescu, poetul
nostru naþional, a fost ales postmortem membru al Academiei
Române. De ce ne-am trezit
dupã atât amar de ani sã declarãm 15 Ianuarie Ziua Culturii
Naþionale, nu ºtim. Tot Eminescu ne explicã într-un fel: „Cã
mii de ani i-au trebuit/ Luminii
sã ne-ajungã”. Sã adãugãm cã
propunerea instituirii unui asemenea reper, „care sã aducã ºi
sã trezeascã în opinia publicã
dragostea pentru culturã”, se
datoreazã totuºi Academiei Române. Ziua Culturii Naþionale
a fost marcatã pentru prima datã
la 15 Ianuarie 2011, în Aula
Academiei. Nu au onorat evenimentul, parcã vorbiþi, nici
preºedintele Traian Bãsescu,
nici ministrul culturii, Kelemen
Hunor. Unii au vãzut în absenþa preºedintelui þãrii un act de
abdicare, eu unul îmi permit sã
cred cã, mai degrabã, a fost un
gest de bun simþ. Primele ecouri
de peste graniþã de statornicire
a Zilei Culturii Naþionale au
venit din Republica Moldova,
unde ºi acolo s-a adoptat o astfel de mãsurã, ºi din Canada,
printr-o scrisoare de adeziune

semnatã de recunoscuþi scriitori ºi artiºti. Sub auspiciile
Ministerului Culturii ºi Identitãþii Naþionale, condus de Lucian Romaºcanu, la 15 Ianuarie 2018, la Ateneul Român,
strãjuit de celebra statuie a lui
Mihai Eminescu, realizatã de
sculptorul Gheorghe D. Anghel (1966), au fost omagiate
37 de personalitãþi senioriale
ale spiritualitãþii noastre – oameni de culturã ºi ºtiinþã, istorici, muzicieni, artiºti, actori.
Cu aportul nemijlocit al Institutului Cultural Român, la Chiºinãu, Toronto, Praga, Londra,
Roma, Lisabona, Paris, Istanbul, Madrid, Stockholm, Viena, Tel Aviv, New York etc., sau deschis expoziþii, s-au organizat conferinþe, concerte,
recitaluri eminesciene. În þarã,
dezbaterile prilejuite de Ziua
Culturii Naþionale au constituit
momente de reflecþie asupra
creativitãþii româneºti, în genere, a ceea ce ne uneºte ºi ne diferenþiazã, a nevoii de culturã
ºi a aºteptãrilor instituþionale.
Pentru a nu încheia siropos, ca
ºi cum n-am ºti în ce lume
trãim, sã reþinem de la acad.
Eugen Simion: „Cultura nu eliminã sãrãcia, nu poate intimida politicianismul agresiv ºi
neruºinat din România. Cultura se dovedeºte de multe ori
neputincioasã în faþa imoralitãþilor care bântuie lumea de
azi. În fine, cultura nu poate
învinge totdeauna rãul, dar
poate ajuta spiritul sã-i facã
faþã ºi sã cultive în el ideea cã
poate sã judece lucid locul ºi
rostul lui pe pãmânt”.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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Gighera a ales
calea europeanã

Florea Neacºu

L

a finele unui 2018 în
cãrcat de simbolism,
Primãria frumoasei
comune doljene Gighera se
poate mândri cu demararea ºi
realizarea câtorva proiecte
edilitare de-a dreptul excepþionale pentru localitate. Sub
„bagheta“ primarului Florea
Neacºu, edil cu o vastã experienþã administrativã, în
anul ce stã sã se încheie comuna a fãcut paºi importanþi
spre normalitatea pe care o
zãrim de fiecare datã când
trecem printr-o comunã din
vestul Europei. „Trãgând linie, acum la sfârºit de an, pot
spune cã am avut un 2018
bun spre foarte bun. Aproape tot ce ne-am propus la începutul anului am realizat, cu
foarte mici excepþii. Þin sã-i
felicit ºi sã le mulþumesc colegilor din primãrie pentru
întreaga activitate din acest
an, pentru cã, împreunã, tragând în aceeaºi direcþie, am
demonstrat cã putem face
multe lucruri bune pentru
concetãþenii noºtri“, a declarat primarul Neacºu. Vorbele sale sunt susþinute de realitãþile comunei. În acest an,
a fost finalizatã asfaltarea a
7 kilometri de drum agricol,
un proiect în valoare de 1
milion de euro care va avea
recepþia finalã în sãptãmânile care urmeazã. ªi pe fon-

duri europene, administraþia
comunei a reuºit „sã se miºte“
bine: din cele 5 proiecte depuse
pe Programul Naþional de Dezvoltare Localã, s-a fãcut deja
contractarea la douã: extinderea
reþelei de alimentare cu apã potabilã în satul Zãval (4.000.000
de lei) ºi înfiinþarea reþelei de
canalizare în toatã comuna, un
proiect de o importanþã majorã
în localitate. Alte trei proiecte
au fost depuse, aºteptându-se
aprobarea: asfaltarea a 6 kilometri de drumuri comunale,
modernizarea grãdiniþei din satul Nedeia ºi modernizarea grãdiniþei din satul Zãval.
„Pentru comunitatea noastrã,
atragerea fondurilor europene
reprezintã, fãrã îndoialã, o oportunitate imensã de dezvoltare,
lucru subliniat de mine în repetate rânduri. Spre exemplu, numai în acest an, folosind oportunitatea fondurilor europene,
pe lângã proiectul cu asfaltarea
drumurilor agricole, am semnat
ºi alte douã investiþii: vom ilumina ºi monitoriza întreaga comunã cu bani de la Uniunea
Europeanã ºi vom amenaja curþile Primãriei ºi ªcolii din Gighera, acolo unde vom instala
ºi un modern loc de joacã pentru copii. Pentru anul viitor, aºteptãm sã se deschidã axele ºi
sã depunem un proiect foarte
mare care ne va ajuta sã asfaltãm, în fiecare sat al comunei,

câte ºapte kilometri de drumuri, ceea ce, consider eu, ar
fi un mare pas înainte în dezvoltarea Gigherei“, a subliniat Florea Neacºu.
Demn de menþionat este ºi
faptul cã în anul 2018,
1.000.000 de lei din fonduri
proprii au fost investiþi în
modernizarea iluminatului
public pe drumul naþional ce
strãbate comuna de la est la
vest. „Am reuºit sã scãdem
factura la electricitate cu
40%!“, subliniazã edilul
Neacºu.
Dincolo de aceste incontestabile reuºite edilitare, un lucru meritã subliniat: dacã în
trecut au existat dispute între
factorii de decizie din Primãria Gighera, în prezent lucrurile au intrat pe un fãgaº absolut normal, lucru subliniat
ºi de cãtre edilul Neacºu.
Acesta a þinut sã le ureze concetãþenilor ºi colegilor din
administraþie un An Nou plin
de realizãri: „Vreau ca, la
acest sfârºit de an, sã le mulþumesc atât locuitorilor comunei Gighera, cât ºi funcþionarilor primãriei pentru înaltul spirit civic de care au dat
dovadã ºi sã le transmit, pe
aceastã cale, un cãlduros La
mulþi ani! Doamne ajutã sã
avem cu toþii un 2019 plin de
bucurii ºi împliniri!“
(C.P.)
www.indiscret.ro

7

POLITICÃ

Dupã ce Constantin
Rãdulescu, preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, a declarat
cã Regia Autonomã de
Drumuri ºi Poduri
(RAJDP) Vâlcea a
înregistrat anul trecut
un profit brut de peste
11,5 miliarde lei vechi,
liberalii l-au combãtut
cu argumentul cã, „pe
vremea lor”, adicã în
anul 2015, Regia în
disputã ar fi avut 20
de miliarde lei vechi
profit ºi cã, ulterior,
sub conducere PSDistã, acesta a început
sã scadã vertiginos.
În interpretare liberalã, profitul anunþat de
Rãdulescu este cel
mai mic din perioada
2015-2017, prin urmare nu e de bine,
ci e de rãu.
de Marielena Popa

PNL se ia
de facultatea
lui Rãdulescu
„Cu stupoare, am constatat
într-o declaraþie transmisã presei în primele zile ale Noului An
de cãtre Consiliul Judeþean Vâlcea, lucruri care nu corespund
adevãrului.
Astfel, domnul Constantin
Rãdulescu anunþã cu mult elan
www.indiscret.ro

Vâlcea: Opoziþia
beºteleºte Puterea
din cauza profitului
Regiei de Drumuri
muncitoresc, un profit brut de
peste 11,5 miliarde de lei vechi
la RAJDP Vâlcea, ca pe un mare
record. Îi precizãm domnului
Constantin Rãdulescu cã
RAJDP Vâlcea, pe vremea când
în fruntea judeþului era o conducere liberalã, a avut în anul
2015 un profit brut de peste 20
de miliarde de lei vechi, iar în
anul 2016 profitul brut a fost de
peste 14 miliarde lei vechi, înregistrându-se o scãdere odatã
cu venirea echipei PSD-iste la
conducerea judeþului. Scãderea
profitului brut a continuat cu
anul 2017 la 11,6 miliarde lei
vechi ºi, aºa cum reiese din declaraþia de presã, a ajuns la cea
mai micã valoare din ultimii ani.
Domnul Constantin Rãdulescu mai precizeazã cã «la preluarea mandatului am gãsit Regia

într-o situaþie extrem de complicatã, am reuºit sã o redresãm ºi,
mai mult decât atât, sã o facem
profitabilã ºi capabilã sã realizeze cifre record ca ºi profit brut».
Sunt afirmaþii delirante ºi iresponsabile, având în vedere anul
2014, când judeþul avea conducere PSD-istã, RAJDP Vâlcea a
avut o pierdere uriaºã, de peste
41 de miliarde lei vechi, iar de
anul urmãtor 2015, cu conducerea liberalã a judeþului, regia a
avut un profit brut de peste 20
de miliarde lei vechi.
Prin aceste declaraþii, domnul
Constantin Rãdulescu se face
încã o datã de râs în faþa vâlcenilor, dovedind cã nu are cunoºtinþe
minime economice ºi cã îºi meritã din plin eticheta de absolvent
la barierã”, susþine PNL Vâlcea
într-un comunicat de presã.

Constantin
Rãdulescu: RAJDP
Vâlcea depãºeºte
estimãrile profitului
pe anul 2018!
Conform lui Constantin Rãdulescu: „Regia Autonomã Judeþeanã de Drumuri ºi Poduri
Vâlcea realizeazã, în anul 2018,
un profit brut de peste 11,5 miliarde lei vechi, depãºind astfel
estimãrile fãcute. Acest fapt nu
poate decât sã ne bucure, fiindcã ne demonstreazã cã au fost
luate cele mai bune decizii pentru eficientizarea activitãþii
acesteia, iar în doi ani ºi jumãtate de la preluarea mandatului,
când am gãsit Regia într-o situaþie extrem de complicatã, am
reuºit sã o redresãm ºi, mai mult

decât atât, sã o facem profitabilã ºi capabilã sã realizeze cifre
record ca ºi profit brut.
Am fãcut asta alãturi de colegii mei - actuala echipã a
Consiliului Judeþean Vâlcea ºi de toþi cei care lucreazã pentru ca drumurile judeþene sã se
prezinte într-o stare bunã ºi
chiar foarte bunã. Printr-o strategie ofensivã, care a presupus
participarea ºi câºtigarea mai
multor licitaþii pentru obiective finanþate cu fonduri europene sau guvernamentale, avem
astãzi în proceduri de achiziþie, staþie de asfalt, utilaje noi,
dar, cel mai important, avem
siguranþa locurilor de muncã
pentru oameni, perspective de
dezvoltare ºi profiturile financiare prezentate”, a opinat preºedintele CJ Vâlcea.
9 - 15 ianuarie 2019
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Cãlimãneºti: 9
Condiþii oribile
în cea mai solicitatã
clinicã din România
DEZVÃLUIRI

de Marielena Popa

C

linica balneo-fizioterapeuticã ºi de recuperare medicalã este o secþie externã a Spitalului Judeþean
Vâlcea. De peste un deceniu,
autoritãþile se opintesc sã cumpere clãdirea de la actualii proprietari, dar negocierile s-au împotmolit în preþ ºi în nepricepere. Luna trecutã, Consiliul Judeþean Vâlcea a anunþat cã va
constitui încã o comisie, fiindcã aceia care deþin imobilul ar
vrea totuºi sã vândã în termeni
mai rezonabili.

Duº pe program,
mucegai, mobilier
degradat
O incursiune prin clinicã te
trimite cu gândul la cele mai
triste imagini ale sistemului comunist de sãnãtate. Pe câteva
uºi vechi, rânjesc niºte foi îngãlbenite cu anunþul programului de duº: 7.00-22.00. ªi nu se
intrã oricum, trebuie sã ceri cheia de la camera 111. Deºi curate, wc-urile, chiuvetele ºi celelalte instalaþii sanitare au pierdut lupta cu timpul. În saloane,
mobilier vechi de aproape o jumãtate de secol, miros de mucegai, saltele murdare. Unii vin
cu televizoarele de acasã, alþii
se uitã la cele foarte vechi ale
spitalului. Dacã la fereastrã ai
vedea un lighean pe post de antenã de bulgari, nu ar fi o surprizã.

Pacient: „Mã mir
cum rezistã
aparatura ºi mã mir
cum rezistãm ºi noi”
Pacienþii Clinicii din Cãlimã-

www.indiscret.ro

Într-o relicvã imobiliarã din anul 1923, la Cãlimãneºti-Vâlcea funcþioneazã cea mai solicitatã
clinicã de staþiune. Deºi condiþiile de cazare ºi
aparatura spitaliceascã sunt jalnice, locurile
sunt ocupate cu un an ºi jumãtate în avans, ca
urmare a gratuitãþilor la tratamentul afecþiunilor
cronice. În 12 luni, mai mult de 3.000 de pacienþi îºi cautã aici sãnãtatea. Sunt pensionari
sãraci, obiºnuiþi cu rãul, oameni a cãror filozofie de viaþã pare sã fie „faci rai din ce ai”. Iar
sistemul nu le aratã cã se poate ºi altfel.
neºti beneficiazã de consultaþii
medicale ºi tratament în regim
de spitalizare pe o perioadã de
12 zile. Printre serviciile oferite se numãrã: proceduri de fizioterapie, investigaþii de laborator, examen EKG, injecþii cu
apã mineralã pentru alergii, curã
internã cu apã sulfuroasã pentru afecþiuni renale, digestive ºi
diabet, kinetoterapie individual
ºi la salã. „Venim de peste 30
de ani aici ºi nu s-a schimbat
nimic din aparaturã. Mã mir
cum rezistã ºi mã mir cum rezistãm ºi noi. Am tot respectul
pentru cadrele medicale, dar
cred cã aici este ºi mult dezinteres. Dar e bine ºi aºa, nu ne
permitem alte condiþii la pensiile nostre”, spune un pacient.

Clinica ar trebui
închisã temporar
O sesizare a conducerii clinicii cãtre CJ Vâlcea a parcurs
exact O LUNÃ pânã a ajuns la
registratura Primãriei Cãlimãneºti. Documentul trãgea un
semnal de alarmã în privinþa frigului din unele saloane. Ce greu
se miºcã timpul, nu-i aºa? Dacã
ar exista ceva mai multã responsabilitate, clinica ar trebui închisã temporar pânã la rezolvarea
problemelor de spaþiu ºi pânã
când va fi modernizatã. Va avea
cineva curajul acestei decizii?
9 - 15 ianuarie 2019

10
SPECIAL

C

HOROSC

apricorn (21.12-19.01).
Ca zodie ce încã beneficiazã de protecþionismul anului trecut, aruncaþi ºi cei din urmã saci
în cãruþã. Moara solarã a timpului
funcþioneazã la parametri optimi, astfel cã în domeniile predilecte va fi
mereu o jimblã de mâncat. Raþional
ºi inventiv ar fi atributele de profil
ale acestui semn cardinal, flancat de
bipolaritatea Saturn (forþã moralã) –
Uranus (adaosul noutãþii). Din februarie încolo, ca toate celelalte zodii marcate de Anul chinezesc al Mistreþului de Pãmânt, consolidaþi ºi personalizaþi. În iulie ºi octombrie, opoziþia rotativã a planetelor tutelare se
traduce prin oportunitãþi concesive,
salt calitativ, ºanse sporite ºi spornice totodatã. Astrograma sãnãtãþii, a
norocului ºi dragostei (trei în una) –
fãrã bãtãi de cap, fãrã bãtãi de inimã.
Dorinþa de (re)înnoire are în acest
nativ un catalizator fervent.

P

eºti (19.02-20.03). Înconjuraþi-vã de cei care cu adevãrat vã preþuiesc, iar intrarea în noul an e prilejul, ºtiþi cã totul
pleacã de la cap. Veºtile contradictorii se limpezesc, aºteptãrile, deloc îndelungate, nu vã vor dezamãgi. Conjuncþia Venus-Jupiter, din 22 ianuarie, îºi va pune amprenta pe un proiect de duratã. Vor fi necesare ºi niºte investiþii în folosul copiilor, al tinerilor. Frânaþi-vã excesele ºi lauda
de sine, nu daþi afarã din casã. Vara
lui 2019 se anunþã cu trageri de timp,
dar pânã la urmã tot face „poc”, fie
lucrând ºi la douã rãzboaie/joburi.
Posibile alergii alimentare ºi, culmea,
tocmai carnea de peºte e bine de evitat. Nu ºi alianþele cu nativii din aceeaºi zodie, care, alãturi de semnele
de pãmânt, vor fi întotdeauna de apeciat. August ºi septembrie se anunþã
ca fiind cele mai încãrcate emoþional, nu single, ci în cuplu.
9 - 15 ianuarie 2019

B

V

ãrsãtor (20.01-18.02). În tranziþia astralã „câine” – „mistreþ” (de pãmânt), unele relaþionãri vor decurge mai greu. Apoi se
regleazã, dar în faþa feluritelor provocãri
(parteneriate, joburi, colaborãri, cãlãtorii etc.), un semn de aer analizeazã pânã
ameþeºte ºi o ia de la capãt. 2019 va mai
sta sub semnul unor reparaþii ºi finisãri
punctuale, vizatã fiind ºi sãnãtatea, cu
accent lucrativ pe bioritmul din a doua
parte a zilei. Raportul dintre compatibilitãþi ºi incompatibilitãþi - evident, în favoarea celor dintâi, încât o promovare
surprizã n-ar fi de mirare. În investiþii,
îmbunãtãþiri funciare ºi comerþ, noul an
se va dovedi productiv, mai cu seamã în
ultimul semestru. În completare, cãlãtoriile în grup ºi entertainmentul nu vor fi
ocolite. Atenþie, micile abateri de la orice fel de regulã vã pot costa uneori cât
nu meritã.

erbec (21.03-20.04). Ca urmare a unui Marte în plin exerciþiu, luna martie inaugureazã o
primãvarã antrenantã. Asociat Soarelui,
el dezvoltã iniþiativa, dã curaj ºi mobilizeazã. Din varã, vor fi de trecut câteva praguri înnoitoare (aprobãri speciale, lucrãri, examene). Nu forþaþi cadrul
financiar ºi hazardul, întrucât banul
muncit în limitele prestabilite e marca
(euro, leul) acestui semn de foc. În sãnãtate nu aveþi a vã plânge, doar controale de rutinã ºi o meteosensibilitate
puþin ieºitã din grafic. Orele suplimentare ºi deplasãrile, deºi obositoare, vã
capteazã interesul. Un sextil-douã pe
meridianul acestui An al Mistreþului de
Pãmânt sunt bine-venite pentru o conjugatã izbândã de familie. Foarte bine
aspectatã este cea de-a opta casã astralã, a spiritualitãþii. Anumite circumstanþe vã determinã sã scrutaþi viitorul cu ºi
mai mare îndreptãþire.

G

emeni (21.05-21.06). Mai
ales pentru o zodie de aer,
Mercur rãmâne una dintre
planetele reactivate. Va lua în primire
casa a treia (gândirea, intuiþia, percepþia), pactizând cu Soarele, ºi casa a patra
(simplitatea, comoditatea, familia). În
acest ultim domiciliu astral, nicio relaþie
mai consistentã ca aceea cu o Fecioarã.
Filosofia, justiþia, logica, ºtiinþele, în
general, sunt apanajul Gemenilor. Nu-i
antrenaþi în jocuri de bursã, de noroc ºi
de risc, fiindcã vã lasã-n drum. Multe
semne zodiacale vor avea nevoie de ei
ca de… aer! Buni moderatori, buni psihologi, în variantã femininã vor fi cei ce
îi conduc pe bãrbaþi. Excesele distractive, culinare etc. le sunt strãine. Neajunsuri? Poate stereotipiile ca mod de a fi
sã nu creeze probleme. Este ºi explicaþia pentru sistemul lor osos atins de cãlduricã ºi sedentarism.

T

aur (21.04-20.05). Cer natal
mai pronunþat în bine ºi foarte
bine comparativ cu anul trecut.
Planeta guvernatoare, Venus, în conjuncþie imediatã cu exuberantul Jupiter, conjuncþie recidivând în noiembrie, deschide ºi închide cercul. Ingrediente: perfecþionism, conjugare de eforturi ºi de bilanþ, creativitate, adaptare la nou, vizionarism. Atât îi trebuia asociativ Mistreþului: un Taur! Un deja-vu ºi încã ceva
complementar din zodii de apã ºi foc
particularizeazã mijlocul de an. Un venusian de pãmânt rar va prinde ultimul
vagon, obiºnuit sã se urce în primele.
Imaginativ, dã pur ºi simplu pe-afarã.
Muzica, pictura ºi literatura reprezintã
capriciile sale. Dacã mâna ºi ochiul nu
cedeazã, nimic nu cedeazã. De bunã seamã, ceea ce ºtie ºi el, existã un echilibru
în toate. A mãsura, a cântãri – acesta e
mottoul sãu zilnic.

www.indiscret.ro
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R

ac (22.06-22.07). În ianuarie
(eclipsã totalã de Lunã) ºi iulie (parþialã), câteva aspecte
nodale vã þin în loc. Nu vã grãbiþi sã suspectaþi vreo opoziþie. Între aceste aspecte ºi dupã ele – configuraþii generoase,
întinse punþi de comunicare ºi de colaborare. Veþi da ºi o micã loviturã de imagine. Soarele care vã preia, având ºi de
ce, adãugându-i-se Uranus din Capricorn, cu profunzimile lui spectaculoase,
ºi Venus, din Taur, într-un trigon de milioane, vã conferã o extraordinarã stare
de spirit. Pe fundaþia ei, veþi construi ºi
reconstrui. Ceva onirism, ceva realism
edulcorat, ca oricãrui lunatic. Bioritm
bun la toate. Revin cãlãtoriile, excursiile, vizitele, într-o succesiune aparte.
Tranzitul mercurian din noiembrie, iatã
unul din prilejuri pentru a vã evalua limitele. Ca orice nativ dând cu spatele,
nu excludeþi progresul.

F

ecioarã (23.08-22.09). Dominaþia semnului de Pãmânt, care
vã vizeazã/avizeazã prin cheie
mercurianã, are o triplã aplicaþie: gândire vie, relaþionare, prudenþã. O prudenþã
cvasi-echivalentã cu cinismul. Studios,
analitic, mai deloc aventurier, nativul-Fecioarã este omul potrivit la locul potrivit. Sezonul când toate îi înfloresc ºi rodesc este iulie-octombrie, dar nici restul
anului nu este insignifiant. Alianþele cele
mai trainice provin de la zodiile de aer.
Zodiile care îl precipitã sunt cele de foc.
Se îmbolnãveºte rareori, doar cât sã þinã
minte. Vulnerabilitãþii din zona ficatului nu-i stricã puþin regim. Nu prea trag
banii la semn, nici nu-i cautã dinadins.
Au caracteristici meteo: dacã picã, picã.
Doct, informat, este un companion
agreabil. Cu el, orice drum lung devine
scurt. În lumea pãsãrilor, ar ateriza necondiþionat la cuib.
www.indiscret.ro
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L

eu (23.07-22.08). Soarele propriu dezvoltã motivaþie ºi optimism, dar ºi pânã aici aþi avut
conturatã o corectã grilã a valorilor. În
debutul lui 2019, partea Leului (în ascensiune) dubleazã partea Mistreþului cu
colþi de argilã (duhul pãmântului): pragmatism, calcul, afaceri domestice. Aveþi
în mânã tacul ºi bila, pâinea ºi cuþitul.
Apa rece contravine beþiei de ºansã.
Karma pozitivã – concordantã, vibrantã
– se instaleazã din luna mai. Condiþia
formativã de a pãtrunde orice text ºi context e OK. Abilitãþi sociale bune conducãtoare de spirit novator ºi de impresie
publicã. Jupiter stã cu ochii pe cea de-a
cincea casã astralã, a experienþelor romantice. Cu amendamentul cã memoria
rezidualã va avea primul cuvânt, dacã nu
ºi ultimul. Toamnã pe jumãtate insolitã,
pe jumãtate consumatã deja imaginar, ca
un febril artist plastic.

alanþã (23.09-22.10). Anul
Mistreþului de Pãmânt vã e
dator cu surprize plãcute, cele
mai multe pe relaþia dintre cauzã ºi efect,
dintre muncã ºi rãsplatã. Influxurile venusiene, guvernatoare, asistate de planete grele, cu putere de decizie, vor tot
apãrea ºi dispãrea în 2019. Unui semn
de aer ca acesta, cu viziune de sus asupra lucrurilor, i se întind „pãmânturi noi”
inclusiv în dragoste. Sau dosare noi de
soluþionat, dupã cum, tot din aer, vin ºi
virozele. Astrogramã de bun augur în ce
priveºte câºtigurile bãneºti. Aici, veþi fi
pus câteodatã în situaþia de a alerga dupã
doi iepuri, simultaneitate cu dichis. Trigoanele cu Luna, Soarele ºi Marte (ianuarie-iunie) sting orice conflict, iar opoziþiile cu toate cele trei (iulie-decembrie)
aprind fitilul. A nu se uita cã orice incendiu se stinge din apropiere ºi nu prin
interpuºi.

S

ãgetãtor (22.11-20.12). Pânã la
poziþionarea Soarelui pe firmament, principalul jucãtor e dubletul Jupiter-Lunã, starea de veghe ºi
visul. Când i se alãturã Venus, cea plinã
de iubire, puteþi striga: „servit”! Ar fi
intervalul iunie-august, inima rãscolitoare a Mistreþului de Pãmânt. Ce gãseºte
el: fructul hrãnitor, armonia, farmecul
esenþei ºi pasiunea. Vorbe mari, dar nu
sunt, întrucât vor avea acoperire fapticã.
Urmaþi-vã îndemnul, ascultaþi ºi de ceasul biologic, de care nici elveþienii nu
sunt scutiþi. Karma specificã înseamnã
protecþie, intuiþie, inspiraþie ºi lucrarea
ce derivã de-aici. Un semn de foc în
apropierea unui semn de apã nu va promite marea cu sarea (ar fi culmea!) ºi va
evita elementul bombastic. Este plãcut
ca interlocutor ºi se bucurã de atenþie.
De „atenþii”, n-ar fi cazul. Culmea e cã
încheie anul pe culmi.

S

corpion (23.10-21.11). Latura sentimentalã va fi ipotenuza figurii geometrice reprezentatã de 2019, iar laturile socialã ºi
a înþelegerii, catetele. Un an pigmentat cu provocãri atractive, cu soluþii
ingenioase. Veþi fi ºi independent, ºi
dependent (de pãrinþi, de copii, de nativul de cuplu). Aveþi calitatea de a
demara în forþã ºi de a vã asigura un
ecart promiþãtor acolo unde vã este
lumea mai dragã. Nu cãutaþi alte configurãri, semnele armonice vor fi înseºi semnele de apã. Seducãtoare porturile, podurile ºi punþile, cârligele
de orice fel ºi firul întins. Vã bucuraþi de o dublã rezistenþã: fizicã ºi
psihicã, þineþi la drum ºi la asperitãþile lui. Accent tonic pe cea de-a noua
casã, a descoperirilor (Luna), cum ºi
pe cea de-a zecea, a înþelepciunii
(Soare). Pentru scorpionii tomnatici,
recomandabil este s-o împãrtãºeascã
asemenea bunului preot.

9 - 15 ianuarie 2019
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Au început pregãtirile
pentru Festivalul
„Puppets Occupy Street”
de la Craiova
Organizatorii Festivalului „Puppets Occupy Street” au anunþat,
la începutul sãptãmânii, deschiderea
aplicaþiilor pentru
ediþia 2019 a cunoscutului festival. Tema
din acest an va fi
„Revolution“, iar
artiºtii interesaþi sã
participe trebuie sã
completeze o fiºã
tehnicã pe care sã o
trimitã pânã la data de
1 martie.

E

Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
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.

Publicitate

venimentul va fi organizat, pentru al ºaselea an
consecutiv, la Craiova,
în perioada 25 august – 1 septembrie, de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”. Festivalul va cuprinde mai multe
secþiuni, respectiv spectacole ºi
concerte, expoziþii, arte plastice ºi vizuale, instalaþii, filme de
scurtmetraj ºi animaþie. „Pentru
a aplica, cei interesaþi, companii private ºi artiºti independenþi, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate, trebuie sã descarce
fiºa tehnicã de pe www.puppets o c c u p y s t r e e t .

blogspot.ro, sã o completeze,
apoi sã o trimitã pânã la 1 martie 2019 pe adresa de e-mail
puppetsoccupystreet@gmail.
com. Rezultatele selecþiei vor fi
anunþate dupã data de 1 aprilie
2019”, anunþã organizatorii.
Puppets Occupy Street este
rimul festival de arta animaþiei
din România care se desfãºoarã exclusiv în spaþii neconvenþionale, creat pentru comunitate, ce aduce la un loc companii
de teatru private ºi teatre de stat,
dar ºi directori de festivaluri,
încurajând astfel parteneriatul
public-privat. Festivalul cuprinde de la reprezentaþii teatrale ºi
animaþie stradalã la ateliere de
creaþie pentru copii ºi pentru
profesioniºti, dar ºi expoziþii de
scenografie, concerte ºi parade
spectaculoase, cu pãpuºi gigantice realizate în regim propriu,
proiecþii video, video mapping,
happening-uri, animaþie stradalã, arte vizuale, arte plastice etc.,
care se desfãºoarã simultan în
mai multe zone ale oraºului.
Puppets Occupy Street nu
are caracter competitiv, scopul
fiind de a promova arta animaþiei în comunitate ºi de a genera
accesibilitate la actul artistic
cãtre toate categoriile de vârstã.

9 - 15 ianuarie 2019

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

„Þigãnia” de sub blocurile ACTUALITATE
13
Ford le-a sãrit în ochi
poliþiºtilor locali
După ani în car
e au ignor
at apr
oape com
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t pr
oblema
care
ignorat
aproape
comple
plet
problema

ncurajaþi de lipsa de reacþie a autoritãþilor locale, pasajul de sub blocurile Ford
se transformase în ultimii ani
într-un bâlci dezgustãtor. Înconjuraþi de o mizerie ºi un miros
greu de acceptat pentru un oraº
cu pretenþii de capitalã europeanã, numeroºi cetãþeni de etnie
romã vindeau sub apartamentele angajaþilor strãini detaºaþi la
Uzina Ford tot felul de mãrfuri,
de la lãnþiºoare ºi brãþãri, la ju-

Î

Dupã ce presa craioveanã a relatat de nenumãrate ori despre situaþia cel puþin jenantã care se
petrecea în pasajul de sub blocurile Ford, una
dintre cãile de acces cãtre Piaþa Centralã a
oraºului, poliþiºtii locali au „descoperit“, într-un
final, cã acolo se petrec lucruri necurate, atât la
propriu, cât ºi la figurat!
cãrii, telefoane ºi chiar haine ºi
încãlþãminte, toate „la mânadoua“, pentru care nu au niciun
fel de document de provenienþã. „Nu avem ce sã le facem.

Abia am reuºit sã le explic sã
nu îmi blocheze uºa pe care intrã cei care stau aici, în blocuri.
Dar nu am cum sã-i mut. Nici
nu mai încerc. Nu ai cu cine sã

te înþelegi“, recunoºtea pentru
reporterul Indiscret în Oltenia
unul dintre paznici, exasperat de
mizeria pe care romii o lasã în
jurul celor douã imobile.

Publicitate

Vine Poliþia...

www.indiscret.ro

În mod aproape inexplicabil,
reprezentanþii Poliþiei Locale
Craiova au decis cã este timpul
sã facã ºi ei ceva. Astfel cã, la
început de an, au plecat, nu cu
Pluguºorul, ci în control, þinta
fiind persoanele care se îndeletnicesc cu practicarea comerþului
neautorizat în zona pieþelor din
oraº. „În zilele de 06 ºi 07 ianuarie, poliþiºtii locali cu atribuþii de control comercial din cadrul Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor locali cu atribuþii în ordine
publicã, au executat mai multe
acþiuni în zona pieþelor din municipiul Craiova, în special în
zona Pieþei Centrale, în vederea
identificãrii ºi aplicãrii mãsurilor legale persoanelor care practicã comerþ neautorizat, produse
second hand. De asemenea, s-a
acþionat ºi pentru identificarea ºi

sancþionarea agenþilor economici care expuneau marfa în
mod nelegal pe trotuarul pietonal din faþa magazilor amplasate pe strãzile din zona pieþelor
agroalimentare, perturbând circulaþia pietonalã”, se aratã întrun comunicat de presã al Poliþiei Locale Craiova.
În urma acestor acþiuni au fost
depistate ºi conduse la sediul
Poliþiei Locale Craiova ºase
persoane care vindeau mãrfuri
pe domeniul public, fãrã autorizaþie de ocupare a spaþiului
respectiv ºi fãrã acte pentru bunuri.
În urma verificãrilor au fost
aplicate trei amenzi ºi au fost
confiscate zeci de kilograme de
mãrfuri, majoritatea provenind
de la „comercianþii“ de sub blocurile Ford. „Cu aceastã ocazie
au fost aplicate trei sancþiuni
contravenþionale în cuantum
total de 1.500 lei ºi s-a dispus
confiscarea bunurilor deþinute
fãrã forme legale, aproximativ
80 kg de încãlþãminte, articole
gablonþuri ºi genþi de damã”, se
mai aratã în comunicat.
9 - 15 ianuarie 2019
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Ghid de negociere cu banca (CHF, euro,

S

unt douã forme de a
„discuta” cu banca:
negocierea individualã sau colectivã ºi chemarea în judecatã, ca forma cea
mai energicã.

ECONOMIE

Leul îºi continuã
parcursul liniºtit

P

rimele ºedinþe de tranzacþionare din 2019
nu au adus miºcãri
spectaculoase pe piaþa valutarã, evoluþia perechii euro/leu
fiind una calmã, în timp ce
„taxa pe lãcomie” a continuat
sã producã efecte, prin scãderea indicilor ROBOR.
Deschiderea pieþei valutare
a gãsit euro pe creºtere, cu o
medie de 4,6656 lei, pentru ca
la sfârºitul perioadei sã scadã
la 4,6634 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,662 ºi 4,671 lei.
Cursul dolarului american a
început anul pe creºtere, la
4,1016 lei, pentru a scãdea la
finalul intervalului la 4,0766
lei, când cotaþiile din piaþã au
fluctuat între 4,074 ºi 4,09 lei.
Moneda elveþianã s-a miºcat
pe pieþele internaþionale între
1,118 ºi 1,127 franci/euro, iar
media ei a crescut la 4,1529 lei,
nou maxim al ultimelor 17
luni, pentru a scãdea apoi la
4,1423 lei, perioada fiind încheiatã la 4,1495 lei.
Indicii ROBOR au scãzut,
continuând tendinþa care s-a
manifestat în ultimele zile ale
anului trecut, sub efectul noilor mãsuri fiscale luate de
PSD-ALDE. Acestea au fost
criticate de Florin Georgescu,
prim-viceguvernatorul BNR,
care a precizat, într-o scrisoare adresatã Ministerului Finanþelor, cã doar patru bãnci au
ºanse sã rãmânã profitabile
anul acesta ºi doar douã pânã
la finele lui 2020.
Conform prim-viceguvernatorului BNR, sistemul bancar
va pierde 680 de milioane de
lei în acest an ºi 3,4 miliarde
de lei în cel viitor, existând
chiar riscul ca statul sã fie nevoit sã susþinã bãncile locale
pentru a nu da faliment!

Cum a început
scandalul?
În anul 2010, consumatorul a început sã „deschidã
ochii” ºi sã citeascã contractele de credit.
BNR ne expunea ºi un
ghid.

Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scãzut la sfârºitul perioadei la 2,94%, minim
al ultimelor ºapte luni. La rândul sãu, indicele la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a coborât
pânã la 3,28%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a scãzut
la 3,39%, iar cel la 12 luni a
coborât la 3,46%.
Perechea euro/dolar a crescut în prima zi din 2019 la
1,1545 dolari, însã tranzacþiile din data de 4 ianuarie s-au
realizat în culoarul 1,1346 –
1,1420 dolari.
La aprecierea monedei americane au contribuit datele solide din piaþa muncii din SUA,
unde numãrul slujbelor noi,
din afara sectorului agricol, a
crescut cu 312.000 în decembrie.
Declaraþia preºedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, conform cãruia instituþia pe care o conduce va avea
rãbdare în ceea ce priveºte
politica monetarã ºi va fi atentã la riscurile de pe pieþele financiare, a reprezentat semnalul pentru revenirea pe scãdere a monedei americane, euro
urcând la sfârºitul perioadei la
1,1397 – 1,1474 dolari.
Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg se plasa la finalul
perioadei în jurul valorii de
4.000 dolari, creºterea datorându-se deprecierii bancnotei
verzi.

Studierea
contractului
existent

Analiza cuprinde
perioada 1 – 7 ianuarie

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.
9 - 15 ianuarie 2019
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

• Subliniaþi în text cu creionul fiecare frazã în care
apar cuvintele (în orice formã): dobândã, comision,
taxã, cost, ratã.
• Aflaþi care sunt valorile
indicilor de referinã (EURIBOR/ROBOR/LIBOR pentru CHF sau USD) valabile
la data semnãrii contractului,
pentru a putea identifica marja în cazul contractelor care
nu specificã în mod clar care
este valoarea marjei*.
* Marja, conform legilor în
vigoare, nu se poate modifica pe întreg parcursul contractului decât în cazul diminuãrii acesteia din iniþiativa
creditorului. Pentru a stabili
marja unicã ºi fixã a contractului, aceasta trebuie
identificatã de la momentul
semnãrii contractului, pentru
a ne asigura cã marja nu s-a
schimbat în perioada derulãrii contractului.
Cazul 1: credite pe care
consumatorii le ºtiau ca fiind cu dobândã fixã (chiar
dacã rata lunarã le-a crescut sau NU de la acordare
ºi pânã în prezent);
• Dacã în contract se menþioneazã faptul cã dobânda
este fixã, atunci:
poate acþiona în judecatã
banca pentru recuperarea sumelor pe care le-a plãtit în
plus;
solicitã bãncii în scris cu
numãr de înregistrare de la
registratura sucursalei conformarea contractului prevederilor OUG 50/2010.
• Dacã în contract nu se
menþioneazã faptul cã dobânda este fixã, atunci:
- poate depune reclamaþie
(cu numãr de înregistrare luat
de la registratura sucursalei +
numele reprezentantului bãncii cu care a stat de vorbã)

pentru cã a fost înºelat la semnarea contractului de credit;
copia împreunã cu detaliile se
trimit ºi cãtre ANPC pentru
sancþionarea bãncii;
- trece la calcularea dobânzii
variabile (marja + indice):
- identificã marja = din dobânda înscrisã în contract scade valoarea indicelui de referinþã (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) valabilã la datã semnãrii
contractului iniþial; la marja astfel calculatã se va adãuga valoarea indicelui (EURIBOR/
ROBOR/LIBOR) valabilã la
data semnãrii actului adiþional.
Cazul 2: credite cu dobânda
variabilã, dar care nu au precizat cum anume variazã („dobânda de referinþã a bãncii”);
• dacã existã precizatã în contract o parte fixã („dobânda de
referinþã a bãncii la care se
adaugã un procent fix”);
o nouã ratã a dobânzii este
formatã din marjã + indice (EURIBOR/ROBOR/LIBOR);
marja reprezintã partea fixã
menþionatã în contract, astfel cã
se va considerã marja bãncii ca
fiind procentul fix menþionat în
contract + valoarea indicelui
corespunzãtor monedei creditului valabilã la datã semnãrii actului adiþional.
• dacã nu existã în contract
nicio altã precizare în afarã de
„dobânda de referinþã a bãncii”:
se identificã valoarea iniþialã
a ratei dobânzii înscrisã în contract (inclusiv din graficul de
rambursare ataºat contractului);
apoi se cautã valoarea indicelui
în funcþie de moneda creditului
(EURIBOR/ROBOR/LIBOR)
ºi se scade din valoarea dobânzii; astfel rezultã marja fixã ce
trebuie înscrisã în contract.
Cazul 3: credite cu dobânda fixã pe perioada determinatã ºi apoi variabilã;
• din momentul în care dobânda a devenit variabilã se procedeazã ca ºi în cazurile 1 ºi 2; se
identificã fraza care se referã la
cum anume se determinã variabilitatea dobânzii ºi se aplicã
formulele de calcul menþionate
ºi mai sus:
1. „dobânda de referinþã a
bãncii de la momentul întrãrii
pe dobânda variabilã”:
Interpretare 1: marja =
0% (nu este specificatã, dar
OUG 50/2010 impune exprimarea variabilitãþîi dobânzii în
funcþie de marjã; dacã aceasta
nu este precizatã în contract,
înseamnã cã are valoarea zero);
Interpretare 2: marja =
dobânda de referinþã a bãncii la
momentul la care aceasta devenea variabilã, din care se scade
valoarea indicelui de referinþã

a monedei creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) la momentul întrãrii dobânzii în perioada de variabilitate;
2. „dobânda de referinþã a
bãncii la care se adaugã X puncte procentuale”:
X puncte procentuale reprezintã „marja fixã”/ „marja
bãncii” (partea fixã a dobânzii
variabile care nu se poate modificã pe parcursul rambursãrii
creditului – conform Legii); la
aceasta se adaugã exclusiv valoarea indicelui de referinþã în
funcþie de moneda creditului
din prezent (EURIBOR/ROBOR/LIBOR).
Cazul 4: credite cu dobânda variabilã care au o formulã vagã de calcul a dobânzii
(„marja fixã + indicele de referinþã al bãncii”);
• Indicele de referinþã al bãncii se transformã în indicele de
referinþã în funcþie de moneda
creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR). OUG 50 /2010
(cele mai importante elemente).

Ghidul de negociere
cu banca. Sfaturi de
la BNR, MFP ºi ANPC
MFP, BNR ºi ANPC au elaborat în 2010 un ghid care stabileºte principiile pentru derularea negocierilor dintre persoanele fizice aflate în dificultate
financiarã ºi creditorii acestora,
în scopul restructurãrii extrajudiciare a împrumuturilor garantate cu ipoteci.
• Principiul 1
Este în interesul împrumutatului sã contacteze împrumutãtorul în cel mai scurt timp posibil de la intervenirea situaþiei de
dificultate financiarã, pentru a
angaja discuþii privind problemele pe care le întâmpinã în
achitarea ratelor ºi gãsirea unei
soluþii de rezolvare în interesul
comun al pãrþilor.
Cu toate cã imprumutãtorii
transmit, de regulã, împrumutaþilor notificãri în cazul neîndeplinirii obligaþiei de platã, se
recomandã ca împrumutaþii sã
se adreseze împrumutãtorilor
înainte de intervenirea unei asemenea situaþii. Împrumutãtorii
pot fi mai deschiºi sã discute o
soluþie care sã fie de asemenea
favorabilã împrumutaþilor, de
vreme ce aceºtia aratã responsabilitate ºi angajament în rambursarea împrumutului în ciuda situaþiei de dificultate financiarã cu care se confruntã.
Discuþiile angajate din timp
oferã împrumutatului ºi imprumutãtorului ocazia de a ajunge
la o soluþie rapidã în scopul de a
evita executarea silitã. Executawww.indiscret.ro
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lei) ºi procedura de judecatã (I)

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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SPORT

SCM Craiova, victorie
lejerã cu Nykobing

S

rea obligaþiilor împrumutatului
în cadrul unui contract de împrumut presupune plata unor rate
periodice în vederea restituirii
sumei totale împrumutate. în cazul în care pe parcursul executãrii obligaþiilor contractuale
împrumutatul întâmpinã dificultãþi în achitarea ratelor, se recomandã ca împrumutatul sã contacteze de îndatã împrumutãtorul pentru a-i aduce la cunoºtinþã dificultãþile financiare cu care
se confruntã, în vederea identificãrii de comun acord a unor
soluþii rezonabile.
Împrumutatul ºi împrumutãtorul vor discuta direct sau prin
reprezentanþii autorizaþi cauzele întârzierilor la platã, situaþia
financiarã a împrumutatului,
precum ºi orice propuneri de
achitare a sumelor restante (de
exemplu, pãrþile vor lua în considerare natura temporarã sau
pe termen lung a cauzelor neachitãrii la timp a ratelor, precum
ºi capacitatea împrumutatului
de a achita sumele restante întrun orizont de timp rezonabil).
• Principiul 2
Împrumutãtorul va explicã în
mod clar împrumutatului situaþia integralã a obligaþiilor ce îi
revin în baza contractului de
împrumut cu garanþie ipotecarã.
Odatã ce discuþiile cu privire
la plãþile întârziate au demarat,
se recomandã ca împrumutãtorul sã furnizeze împrumutatului
www.indiscret.ro

informaþîi detaliate în scris privind plãþile aferente contractului de împrumut cu garanþie ipotecarã, cuprinzând cel puþin urmãtoarele informaþii:
a) valoarea totalã a sumelor
restante, numãrul de zile de întârziere pentru cea mai veche
sumã datoratã ºi neachitatã;
b) suma rãmasã de platã din
împrumutul cu garanþie ipotecarã, perioada de timp rãmasã
pânã la achitarea integralã a
acestuia;
c) dacã se vor adãuga dobânzi
sau penalitãþi pentru întârzierea
la platã.
• Principiul 3
Restructurãrile împrumuturilor cu garanþii ipotecare reprezintã o concesie, ci nu un drept.
Împrumutãtorul decide dacã
va restructura sau nu un împrumut cu garanþie ipotecarã, în
condiþiile în care apreciazã cã
împrumutatul se aflã în situaþia
de dificultate financiarã. Acesta nu este un drept al împrumutatului, ci reprezintã un acord de
voinþã din partea ambelor pãrþi.
Împrumutãtorul va decide încheierea unui acord extrajudiciar de restructurare a împrumutului cu luarea în considerare a
circumstanþelor în care se gãseºte împrumutatul aflat în dificultate financiarã ºi a posibilitãþilor de soluþionare a acestor dificultãþi în vederea stabilirii
unui grafic de rambursare sus-

tenabil ºi pe care sã ºi-l poatã asuma atât împrumutatul,
cât ºi împrumutãtorul.
• Principiul 4
Bunã credinþã: Orice negocieri între împrumutãtor ºi
împrumutat se vor desfãºura cu bunã credinþã, în scopul identificãrii unei soluþii
constructive.
• Principiul 5
Comunicare clarã: Se recomandã ca pãrþile sã comunice ºi sã se informeze reciproc cu privire la orice aspecte relevante. Fiecare parte va urmãri sã realizeze o
comunicare clarã, echitabilã
ºi care sã nu inducã în eroare cealaltã parte. La cererea
imprumutãtorului, împrumutatul va prezenta documentele necesare în susþinerea solicitãrilor sale.
Acordurile cu privire la
modificãrile aduse graficului
de rambursare sau altor termeni ºi condiþii în legãturã cu
modalitatea de rambursare a
împrumutului vor fi menþionate în mod expres în documentele puse la dispoziþia
împrumutatului sau în actele
adiþionale încheiate de pãrþi.
În mãsura în care este posibil, împrumutãtorul va pãstra
toate documentele în cauzã.
(va urma)
C.A. Coltuc

CM Craiova, câºtigãtoarea de anul trecut a
Cupei EHF, a debutat
cu dreptul în noua ediþie a aceleiaºi competiþii, învingând-o
pe Nykoping (Danemarca) mai
uºor decât ne-am fi aºteptat:1812 (9-6). Un scor ”zgârcit”, ”de
vinã” fiind apãrãrile, dacã nu
cumva, fãrã ghilimele, atacurile ºi de-o parte ºi de alta. Aici,
antrenorul Bogdan Burcea ºi
întreg stafful au datoria de a reanaliza totul la rece ºi de a se
pune în gardã. În lipsa Cristinei
Zamfir ºi a Anei Maria Þicu, nerestabilite dupã accidentãri,
SCM Craiova a mutat, în principal, cu braziliencele Deonise
Fachinello ºi Mariana Costa, de
la Mãgura Cisnãdie, care n-au
prins încã pulsul echipei. Bine,
nu l-au prins nici nordicele lui
Jacob Larsen, atât de surprinse
de paradele bulgãroaicei Dzhukeva, încât n-au punctat decât
ca la tenis. Ne-am uitat ºi noi
pe foaie, dacã nu cumva Nymickobing e denumirea danezã.
Interesante declaraþiile de presã ale celor doi tehnicieni, înainte de a încruciºa sãbiile. În
timp ce Bogdan Burcea era de
pãrere cã echipa sa porneºte cu
a treia ºansã în grupã, Jacob
Larsen opina cã deja favoritã la
(re)câºtigarea trofeului este
Craiova. Grupa D, pe lângã
SCM Craiova ºi Nykobing, mai
cuprinde pe Bera Bera (Spania)
ºi Podravka (Croaþia). Super
Amara Bera Bera a eliminat în
faza anterioarã echipa ungarã
Dunaujvarosi (26-18 ºi 22-23),
iar Podravka este cea care a

scos-o pe SCM în play-offul
Ligii Campionilor: 22-21, la
Koprivnica. Parcã n-ar fi dracu’
chiar atât de negru! Un factor
ce þine de subconºtient ar fi cã
mai mult decât câºtigarea trofeului, la acest nivel, e curat imposibil. În cel mai fericit caz,
SCM Craiova s-ar egala pe sine,
”recidivând”. Bãtaia peºtelui sa consumat pe uscat, la Koprivnica. Larsen nu vede în acest caz
o piedicã sau, dacã o vede, poate
fi înlãturatã. Deocamdatã, SCM
Craiova, ca ºi CSM Bucureºti,
campioana en titre, îºi linge rãnile dupã examenele crâncene
de anul trecut, inclusiv cu naþionala României. Fãrã Cristina
Neagu, ”tigroaicele” ºi-au diminuat considerabil ºansele nu de
a mai câºtiga Final Four-ul, ci
de a-l agãþa din mers. Prin cooptarea Cristinei Pintea, cel mai
valoros pivot din lume, Gyorul pare cã va mãrºãlui în sala
”Laszlo Papp”. Un prim semnal vine de la recentul derby cu
FTC Budapesta (39-33), în care
românca a înscris de 8 ori, din
orice unghi, ºi ar fi putut înscrie
chiar de la volanul lui Audi A3,
cadorisit de sponsorul fabricant
de maºini. Doar suntem la Budapesta, nu la Bucureºti sau
Craiova. Doctorii în handbal de
la echipa campioanã (fãcutã zob
de Râmnicu Vâlcea!) n-au avut
ochi pentru o jucãtoare ca Pintea, preferând-o pe Cvijic. S-au
mai gândit aceiaºi doctori în
handbal s-o aducã pe croata Andrea Penezic, dar s-au împotrivit douã jucãtoare, docente ºi
ele, bravos!
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Vâlcea: Remus Grigorescu
a fost exclus din ALDE; din nou!
Cu discreþie, Biroul Politic Teritorial interimar
al ALDE Vâlcea l-a exclus luna trecutã din
partid pe conferenþiarul universitar Remus
Grigorescu, liderul Organizaþiei municipale
ALDE Râmnicu Vâlcea. Astfel, s-a încercat
înlãturarea unicului vector de imagine al acestei organizaþii, ca urmare a disputelor cu fostul
lider judeþean, deputatul Dumitru Lovin, care
este ºi vicepreºedinte al ALDE la nivel central.
de Marielena Popa

lucru, vin alegerile. Cu alte cu-

S

urse din ALDE au declarat cã excluderea
este nestatutarã întrucât
un Birou Politic Teritorial interimar nu poate lua astfel de
decizii, iar organizaþiile municipiilor reºedinþã de judeþ nu þin
nici mãcar de un Birou ales, cu
atât mai puþin de unul numit.
Conform aceloraºi surse, o altã
persoanã ”non grata”, Adrian
Buºu, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Vâlcea, a fost
deocamdatã ”pãsuitã”.

Cine este
Cãlin Nistor,
noul ºef al DNA
Începând din 2000, Cãlin
Nistor a revenit în magistraturã, mai întâi tot la Parchetul Judecãtoriei Drãgãºani, apoi la Parchetul Judecãtoriei Râmnicu Vâlcea
(2003-2005) ºi la DNA Structura Centralã (20062008). Din ianuarie 2008
pânã în 10 martie 2013,
Nistor a condus DNA –
Structura Teritorialã Piteºti,
funcþie din care a fost delegat, la 11 martie 2013, în
poziþia de procuror-ºef al
DNA. În 2013, presa relata
despre Cãlin Nistor cum a
anchetat 45 de dosare de
corupþie în 7 ani, fãrã nicio
achitare. Printre cei trimiºi
în judecatã s-au numãrat
Antonie Solomon (exPDL), Constantin Nicolescu (PSD), Ionel Manþog
(ex-PNL), Dinel Staicu sau
Cornel Penescu.

Grigorescu: „Nu mor
caii când vor câinii”
Marþi, 8 ianuarie a.c., Grigorescu a condus ºedinþa ordinarã a Organizaþiei Municipale, la
care s-a înregistrat o participare masivã a membrilor de partid: „De la Bucureºti, mi s-a
spus sã îmi vãd de treaba mea
la organizaþie. Avem mult de
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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 are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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P

rocurorul Cãlin Nistor va asigura interimatul la ºefia Direcþiei Naþionale Anticorupþie, pânã la finalizarea procedurii de selecþie a noului
procuror-ºef. Decizia a fost
luatã dupã ce Anca Jurma a
refuzat sã i se prelungeascã
delegarea ca interimar.
Cãlin Nistor are o vechime de 23 de ani în magistraturã ºi, din 2006, se aflã
în DNA. El a devenit procuror-ºef adjunct din 10
mai 2013, fiind reînvestit în
2016, iar în perioada 11
martie - 9 mai 2013 a ocupat interimar funcþia de
procuror-ºef al DNA. Nistor ºi-a început cariera în
1995, când a fost pentru un
an procuror la Parchetul Judecãtoriei Drãgãºani, apoi
timp de patru ani a fost
avocat în Baroul Vâlcea.

vinte, nu mor caii când vor câinii” - a declarat Remus Grigorescu pentru Indiscret.
În vara anului trecut, Dumitru Lovin a încercat o loviturã
de forþã similarã, excluzându-i
din partid atât pe Buºu, cât ºi
pe Grigorescu. Cum decizia lui
nu a fost validatã, ºi-a luat jucãriile ºi s-a mutat la o organizaþie de sector din Bucureºti.

