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în cursa pentru
stadionul
de atletism

ADMINISTRAÞIE

Prima licitaþie de
calibru pe anul în curs
a municipalitãþii craiovene are în vedere
proiectul stadionului
de atletism demarat în
urmã cu ani buni.
Dupã o sistare, o
amânare ºi o reproiectare, investiþia revine
în actualitate, edilii
dând drumul la procedura de achiziþie
publicã pentru contractul de execuþie a
stadionului, care ar
trebui sã fie gata în
patru ani.
de Nicuºor Fota

A

nunþul de participare
pentru „execuþie lucrãri
pentru obiectivul de investiþii «Stadion de atletism cu
capacitatea de peste 5.000 de
locuri» - modificãri ºi reamenajãri la construire stadion de atletism cu capacitate de peste
5.000 de locuri” a fost publicat
în sistemul electronic de achiziþii publice pe 15 ianuarie, edilii dând rãgaz firmelor interesate sã vinã cu oferte concrete
pânã la finalul lunii urmãtoare,
data de depunere/deschidere a
ofertelor a fost stabilitã pentru
27 februarie 2019.

40, 8 milioane
de RON pentru arena
de atletism
Potrivit documentaþiei de atribuire publicate de edili, proiectul constã în continuarea lucrãrilor începute în baza autorizaþiei de construire din 2015, precum ºi implementarea soluþiilor
stabilite de proiectant pentru
aducerea viitorului stadion la
standardele necesare omologãrii într-o categorie superioarã.
Durata de execuþie a lucrãrilor
este stabilitã la 46 de luni, iar
criteriile de atribuire ale contractului sunt preþul avansat de
ofertanþi (cu o contribuþie de 90
la sutã din punctaj), respectiv
lungimea perioade de garanþie
acordatã de constructor. „Stadiul actual al lucrãrilor de construcþie se aflã la nivelul structurii de rezistenþã (aferente zonei de gradene ºi al structurii
corpurilor centrale). Sunt achiziþionate ºi montate echipamentele din punctul termic. Totodatã, s-au realizat reþelele de ca16 - 22 ianuarie 2019
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nalizare menajerã ºi pluvialã
exterioare, de alimentare cu apã
ºi de alimentare cu agent termic
primar pentru încãlzire ºi apã
caldã. Urmare reproiectãrii construcþiei pentru realizarea omologãrii la categoria a II-a conform normelor I.A.A.F, se vor
executa lucrãri pentru modificãri ºi reamenajãri la construire Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri,
conform cerinþelor Caietului de
sarcini nr.219568/27.12.2018
întocmit de cãtre Direcþia Investiþii, Achiziþii ºi Licitaþii-Serviciul Investiþii ºi Achiziþii din
cadrul Primãriei Municipiului
Craiova. Valoarea estimatã a
contractului, conform Deviz
General, aprobat prin HCL nr.
486/2018,
este
de
40.897.869,79 lei (exclusiv
TVA)”, se aratã în documenta-

þia publicatã de reprezentanþii
Primãriei Craiova.

O micã amânare,
la parcare
Valoarea estimatã a achiziþiei
este cu aproximativ 5 milioane
de RON mai micã decât valoarea aprobatã în urmã cu o lunã
de Consiliul Local Municipal. O
posibilã explicaþie vine din faptul cã edilii par a amâna realizarea circulaþiilor exterioare ºi a
parcãrilor aferente arenei de atletism, obiective care vor face obiectul unor proceduri ulterioare.
„Lucrãrile ce fac obiectul contractului, respectiv execuþie lucrãri pentru obiectivul de investiþii «Stadion de atletism cu capacitatea de peste 5.000 de locuri» - modificãri ºi reamenajãri
la construire stadion de atletism
cu capacitate de peste 5.000 de

locuri se vor realiza în conformitate cu prevederile Caietului
de sarcini nr. 219568/27.12.2018
întocmit de cãtre Direcþia Investiþii, Achiziþii ºi Licitaþii-Serviciul Investiþii ºi Achiziþii din cadrul Primãriei Municipiului Craiova ºi se referea la realizarea stadionului de atletism alcãtuit din
teren de sport ºi clãdiri dedicate
sportivilor ºi spectatorilor, conform limitei desenate explicit pe
planul de situaþie (planºa nr. A00-03 din cadrul Proiectului tehnic - Arhitectura). Proiectul prezintã o rezolvare de principiu a
circulaþiilor pe sit în vederea unei
dezvoltãri ulterioare a soluþiei,
dar acestea nu fac obiectul avizãrii sau construirii la acest moment. Sistematizarea exterioarã
a întregii parcele, împreunã cu
parcãrile ºi circulaþiile auto vor
face obiectul unui alt proiect”.

de Cosmin Pretorian

S

e împlinesc mai bine
de doi ani de când
România se chinuie
sã demareze un amplu proces de reînarmare a forþelor
navale, proces imperios necesar atât prin prisma actualelor dotãri, unele de-a dreptul hilare având în vedere cã
suntem în secolul XXI, cât ºi
luând în considerare atitudinea din ce în ce mai belicoasã a Federaþiei Ruse. Prima
încercare a fãcut-o guvernul
tehnocrat condus de Dacian
Cioloº ºi sprijinit parlamentar, la unison, de toate forþele politice. În perioada „tehnocratã”, contractul pentru
cele patru fregate a fost oferit direct olandezilor de la
Damen, cu condiþia ca navele sã fie construite într-un
ºantier naval românesc, iar ca
offset al acestui program
olandezii se obligã sã modernizeze cele douã fregate
Type22 achiziþionate cu ani
în urmã.

Calafeteanul Ignat
a îngropat licitaþia
corvetelor
Numai cã socoteala lui
Cioloº ºi a olandezilor nu i-a
picat bine Partidului Social
Democrat, cel care a fãcut
guvernul dupã alegerile din
2016. Hotãrârea de guvern a
lui Cioloº a fost anulatã ºi sa reluat procesul de achiziþie,
alegându-se varianta licitaþiei
publice. În caietul de sarcini
al licitaþiei erau prevãzute fix
aceleaºi cerinþe pe care ºi le
asumase anterior Damen:
costul construirii celor 4 corvete - 1,6 miliarde euro, construcþia navelor pe un ºantier
din România ºi offset-ul contractului sã constea în modernizarea celor douã fregate exbritanice. Dupã luni de zile
de aºteptãri, în etapa finalã a
licitaþiei s-au calificat trei firme: una olandezã, Damen,
una italianã - Ficantieri ºi
francezii de la Naval Group.
În aceastã etapã a procedurii, ministrul apãrãrii, craioveanul Mihai Fifor, cel sub
mandatul cãruia se derulaserã toate etapele de pânã
atunci ale licitaþiei, a pierdut
brusc sprijinul lui Liviu
Dragnea ºi a fost obligat sãºi dea demisia. Imediat dupã
instalarea noului ministru, în
fapt un fost ministru, Gabriel
Leº, din „jobenul“ cu cadre
al PSD-ului a fost scos calafeteanul Andrei Ignat, secretar de stat pentru Armament,
fiul unui fost director adjunct
al Direcþiei Silvice Dolj, cãwww.indiscret.ro
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Calafeteanul Ignat
a îngropat licitaþia
corvetelor multirol

zã guvernul PSD de sabotarea interesului naþional,
titrând: „Suspendare sau
anulare cu perdea?! Înaltã
trãdare, cel mai probabil…”, însã Ministerul Apãrãrii Naþionale a preferat sã
nu comenteze în niciun fel
aceste afirmaþii.
Dincolo de orice fel de
speculaþii, este cel puþin ciudat cum, brusc, dupã înlãturarea lui Mihai Fifor, licitaþia a început sã le „putã” guvernanþilor a corupþie. Cât
craioveanul a þinut frâiele
ministerului, procedura era
una „excepþional” de corectã ºi transparentã, lucru subliniat în repetate rânduri de
membri ai guvernului Dãncilã ºi de conducerea PSD...

Scandalul începutului de an în societatea româneascã îl reprezintã, fãrã
îndoialã, suspendarea procedurii de licitaþie pentru cumpãrarea a patru
corvete multirol ºi pentru modernizarea a douã fregate din inventarul
Forþelor Navale Române. Conform unui comunicat dat publicitãþii de
Ministerul Apãrãrii Naþionale, existã suspiciuni cu privire la corectitudinea uneia dintre cele trei mari firme producãtoare înscrise în competiþie:
olandezii de la Damen, italienii de la Ficantieri ºi francezii de la Naval
Group. Puþini sunt cei care cunosc faptul cã în spatele acestei hotãrâri
pe cât de surprinzãtoare, pe atât de dãunãtoare siguranþei naþionale, se
aflã un calafetean, Andrei Ignat, secretar de stat pentru Armamente în
cadrul MApN. Ignat a fost desemnat sã cerceteze procedura de achiziþie
ºi, dupã finalizarea anchetei, a înaintat un raport prin care solicita suspendarea procedurii de achiziþie ºi sesizarea Parchetului Militar de pe
lângã Curtea de Apel Militarã „...în temeiul unor suspiciuni rezonabile
privind derularea în deplinã legalitate a procedurii, de naturã sã afecteze
realizarea interesului naþional de securitate în ceea ce priveºte Programul de înzestrare esenþial «Corvetã multifuncþionalã»”, dupã cum se
menþioneazã într-un comunicat al MApN. Dar cine este acest misterios
„expert” ºi care sunt competenþele sale în materie de achiziþii publice ºi
armament, vã lãsãm sã descoperiþi în rândurile care urmeazã.
ruia i s-a dat sarcina sã evalueze legalitatea procedurii de licitaþie. Cât de competent este
domnul Ignat în acest domeniu,
greu de precizat, însã vârsta sa,
38 de ani, nu constituie un argument solid. Nici experienþa
profesionalã a doljeanului nu
este punctul sãu forte, dupã cum
reiese din CV-ul postat pe siteul Departamentului pentru Armamente, singura funcþie „cu
ºtaif“ ocupatã fiind cea de director al Direcþiei corpului de
www.indiscret.ro

control din Ministerul Transporturilor.

Specialiºtii în
domeniu acuzã
guvernanþii
de rea-credinþã
Lasând însã de-o parte aceste detalii, nu lipsite de semnificaþie, Andrei Ignat susþine cã
a descoperit grave abateri de
naturã penalã, fãrã însã a le

preciza, ºi pe cale de consecinþã a sesizat Parchetului
Militar de pe lângã Curtea de
Apel Militarã. În piaþã, existã
de mai bine de o lunã de zile
zvonuri cu privire la faptul cã
rezultatul licitaþiei nu ar fi fost
unul mulþumitor pentru guvernanþi, în sensul cã ar fi câºtigat o companiei neagreatã la
Bucureºti. Mai multe site-uri
de profil, dintre care amintim
aici doar pe cel mai prestigios,
www.rumaniamilitary.ro, acu16 - 22 ianuarie 2019

4 Angajaþii Spitalului

SPECIAL

Situaþie tragi-comicã la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Vâlcea, unde angajaþii sunt acuzaþi cã
au anunþat decesul
unei paciente, deºi
aceasta trãia. A
doua zi, îndurerate
ºi îndoliate, rudele
femeii s-au prezentat la morga spitalului cu sicriul ºi cu
hainele de înmormântare, însã „rãposata” se afla în altã
parte.

E xc l u s i v !

Judeþean Vâlcea sunt
acuzaþi cã au greºit moarta

de Marielena Popa

V

„Ne-au anunþat cã
mama a murit ºi cã
a doua zi o putem
lua de la morgã”
„Am fost sunaþi duminicã
seara de o angajatã a spitalului care ne-a anunþat cã mama
a murit la ora 20,15. Ne-a mai
spus cã putem sã ajungem a
doua zi la 8.00 sã o luãm de
la morgã.
Luni (n.r.- 14 ianuarie) neam prezentat la morgã. De
acolo, ne-au spus sã mergem
în spital sã luãm documentele. Medicul care o îngrijea pe
mama a rãmas uimit. I-a dus
în salon pe soþul, cumnatul ºi
pe nepotul meu, care au vãzut-o pe mama vie, îi dãdea
o asistentã sã mãnânce cu linguriþa. În final, ni s-a spus cã
decedase altcineva cu acelaºi
nume, din Drãgãºani, ºi cã
probabil s-au încurcat fiºele”,
spune Felicia, fiica Mariei
Breazu.
16 - 22 ianuarie 2019
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Directorul
Ponoran: „Cred cã
au înþeles greºit”
Medicul Dan Ponoran, directorul SJU Vâlcea, afirmã
cã rudele femeii au interpretat greºit telefonul: „Imposibil, probabil li s-a spus cã a
fost intubatã, nu cã a murit.
Am verificat, nu a decedat
nimeni din Drãgãºani cu
nume identic, cred cã a fost
o neînþelegere a situaþiei”.

„Este de necrezut
ce am pãþit”
Fiica Mariei Breazu susþine cã doctorul Ponoran este
dezinformat. „Exclus sã fi
înþeles greºit, ni s-a spus clar
cã mama a murit ºi sã o ridicãm de la morgã. Este de necrezut ce am pãþit, îmi pare
rãu cã nu ne-am gândit sã
chemãm presa, sã ne filmeze
ºi sã ne fotografiez cu sicriul
în maºinã. Nu mai pun la socotealã stresul nostru”, spune fiica Mariei Breazu.

Publicitate

ineri, 11 ianuarie a.c.,
Breazu Maria, în vârstã de 70 de ani, din
comuna Mãciuca, s-a simþit
rãu din cauza unei infecþii
pulmonare. În aceeaºi zi, ea
fost dusã la Spitalul Drãgãºani de unde a fost transferatã la Spitalul de Urgenþã Vâlcea, la Secþia Anestezie Terapie Intensivã (ATI), sub
supravegherea medicului
Dragoº Dragomirescu. Fiicele femeii spun cã duminicã,
13 ianuarie, au vizitat-o ºi cã
se simþea mai bine, dar duminicã seara o salariatã a spitalului le-a anunþat prin telefon cã mama lor a decedat.

www.indiscret.ro
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POLITICÃ
cializare, deoarece nu-ºi propune nimeni sã îngreuneze metodele de comercializare a produselor lactate pentru micii producãtori.
Actuala conducere a Ministerului Agriculturii nu este la prima iniþiativã menitã sã apere
consumatorii. Atunci când a
descoperit produse comercializate sub aceeaºi marcã, dar de
calitate inferioarã la noi faþã de
alte þãri din vest, aceasta a elaborat un raport amplu pentru
Comisia Europeanã, pentru a fi
luat în calcul la crearea unei legislaþii care sã stabileascã acelaºi standard pentru vest ºi pentru est.
În perioada ce urmeazã voi
urmãri ºi voi participa la dezbaterea publicã asupra proiectului de Lege, ceea ce vã îndemn sã faceþi fiecare, deoare-

Florinel Stancu, deputat PSD
de Dolj: „Ministerul Agriculturii
continuã lupta împotriva
producãtorilor care triºeazã”
Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale
continuã lupta împotriva producãtorilor
care aplicã duble
standarde ºi
dezinformeazã consumatorii în privinþa
compoziþiei produselor alimentare de pe
piaþa româneascã.
n primele zile ale anului au
fost descoperite noi nereguli, iar de data aceasta ele
au vizat prepararea ºi comercializarea produselor de patiserie
ºi cofetãrie. 90 de patiserii din
101 verificate ºi 20 de cofetãrii
din 28 verificate utilizau grãsimi hidrogenate în loc de lapte, brânzã proaspãtã, caºcaval
sau unt. Am putea spune cã sunt

Î

www.indiscret.ro

simple abateri, însã problema
este mult mai gravã. Diverse
amestecuri de uleiuri erau vândute drept lactate în sute de restaurante, pizzerii, patiserii ºi
cofetãrii verificate în þarã, dupã
cum informeazã Radioul Public.
Nu putem asista nepãsãtori la
abateri de asemenea proporþii.
Fenomenul trebuie combãtut
prin acþiuni ferme, repetate ºi
din ce în ce mai dure, deoarece
încãlcãrile din domeniul agroalimentar se vor extinde ºi vor
deveni extrem de periculoase
pentru sãnãtatea publicã. Confiscarea produselor necorespunzãtoare ºi amenzile sunt importante, dar insuficiente pentru a
învãþa aceºti producãtori iresponsabili cã abaterile în privinþa alimentaþiei populaþiei sunt
echivalente cu otrãvirea preme-

ditatã a consumatorilor din þara
noastrã. Importanþa unei implicãri urgente vine ºi din faptul
cã pãtrunderea produselor de
acest tip în piaþã o destabilizeazã. Cei mai afectaþi continuã sã
rãmânã producãtorii cinstiþi,
care întâmpinã tot mai multe
dificultãþi în comercializarea
laptelui de calitate pe piaþa localã.
În acest context, este de salutat propunerea reprezentanþilor
Ministerului Agriculturii în vederea modificarii Legii privind
comercializarea laptelui ºi produselor lactate, astfel încât alimentele falsificate sã fie scoase
din vânzare.
De asemenea, gãsesc foarte
utilã ideea înfiinþãrii Registrului Laptelui în cadrul direcþiei
tehnice de specialitate din Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-

tãrii Rurale. Înscrierea obligatorie în Registrul laptelui pentru operatorii economici care
desfãºoarã activitãþi în domeniul prelucrãrii/producþiei/distribuþiei laptelui de consum ºi a
produselor lactate, persoane juridice, indiferent de forma de
organizare ºi tipul de proprietate, va garanta calitatea laptelui atât pentru reþeaua naþionalã de restaurante, patiserii ºi
cofetãrii, cât ºi pentru consumatorii din supermarket.
Precizez faptul cã înscrierea
în Registrul laptelui nu va fi
obligatorie ºi pentru producãtorii agricoli, persoane ce obþin
produse agricole în propria fermã/gospodãrie care depãºesc
necesarul de consum propriu ºi
care le valorificã pe piaþa localã în baza atestatului de producãtor ºi a carnetului de comer-

ce avem nevoie de observaþiile
consumatorilor în a institui mai
multã echitate pentru ei, nu mai
multã prosperitate pentru cei
care triºeazã. Totodatã, în timpul dezbaterilor de la comisiile
de specialitate, voi propune
sancþiuni mai severe decât cele
prevãzute în proiectul ministerului. Sancþiunile mai severe
vor oferi, în sfârºit, autoritãþilor de protecþie a consumatorilor mijloace pentru a-i pedepsi
aspru pe cei care triºeazã. A triºa nu poate fi rentabil în România. În joc este sãnãtatea populaþiei, satisfacerea necesitãþilor
de consum ale tuturor categoriilor de consumatori ºi respectarea condiþiilor de igienã.
Florinel Stancu,
deputat PSD de Dolj
16 - 22 ianuarie 2019
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

De ce fãrã Casa Regalã
a României?

L

a ceremonia de la Ateneul Român din 10 ianuarie a.c., dedicatã preluãrii de cãtre þara noastrã a
preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene, au lipsit Principesa Margareta, custodele Coroanei, ºi Principele Radu. Din
douã, una: ori prim-ministrul
Viorica Dãncilã, bazându-se
pe ceva sigur, a gãsit de cuviinþã cã nu era obligatoriu sã-i
invite, ori moºtenitorii Casei
Regale, din motive care ne scapã, au declinat invitaþia. N-am
gãsit în comentariile pe marginea ceremoniei din 10 ianuarie niciun capãt de aþã lãmuritor, absenþa Casei Regale a
României, din punct de vedere instituþional, trecând neobservatã. Pe de altã parte, dacã
ar fi fost o nouã gafã a Vioricãi Dãncilã, presa „echidistantã” ºi cu o sutã de colþi în pix
ar fi sfâºiat-o. Primul lucru repus pe tapet, apropo de întrebarea din titlu, a fost mesajul
din decembrie 2017 postat pe
site-ul Comisiei Europene de
preºedintele Jean-Claude Juncker, la aflarea veºtii cã Regele Mihai I al României a decedat. „Îmi aduc aminte cu emoþie de întâlnirile noastre ºi aº
vrea sã aduc un omagiu deosebit rolului sãu în promovarea aderãrii României la Uniunea Europeanã, prin turneul
efectuat în capitalele europene în 1997”, a transmis, între
altele, preºedintele Comisiei
Europene. ªeful statului, Emil
Constantinescu, arãta la momentul oportun cã revenirea în
þarã a Familiei Regale, la 28

februarie 1997, dupã 49 de ani
de pribegie, era „un semn de
normalitate”. ªi, mai mult decât atât, cã monarhul acceptase propunerea de a deveni „un
avocat al intereselor României
în faþa structurilor de conducere europeanã”. Presa de peste hotare (Elveþia, Marea Britanie, Spania etc.) dezvãluia, la
rându-i, strategia autoritãþilor
române de a se folosi de personalitatea Regelui Mihai ca
de un vector de imagine pentru augmentarea ºanselor României de a face parte din
structurile europene ºi euroatlantice. În 1997, dar ºi mai
târziu, în 2002, Regele Mihai
I a susþinut din toate puterile
sale, în nu mai puþin de opt
monarhii (Regatul Unit, Luxemburg, Belgia, Olanda, Spania, Norvegia, Danemarca,
Suedia), cauza integrãrii României în Uniunea Europeanã.
Ceremonia de la Ateneul Român, indiscutabil o reuºitã, era
cât pe-aci sã-l piardã dintre invitaþii de seamã pe însuºi Klaus
Iohannis, el aºteptând la cotiturã pânã ºi-a vãzut numele pe
lista vorbitorilor. Asta nu l-a
împiedicat, la venire, sã întindã mâna prim-ministrului Dãncilã. ªi Juncker, ºi Tajani, ºi
Tusk au rupt-o pe româneºte
cât au putut, ca dovadã cã ne
iubesc ºi þin la valorile noastre. Totul e sã nu le înºelãm noi
aºteptãrile. Anul 2019 va fi ºi
unul electoral, de-aici ºi temerea cã interesele carieriste ale
liderilor politici vor prevala.
Ca ºi absenteismul, de altfel,
pentru a ne vãrsa apoi umorile
în proteste de stradã.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
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Deºi staþiunea Bãile
Olãneºti din judeþul
Vâlcea este renumitã
pentru apele minerale,
turiºtii nu beneficiazã
de niciun ºtrand
curativ. Singura bazã
cu apã geotermalã
sulfuroasã, o investiþie de 3,3 milioane de
euro din bani europeni a Primãriei Bãile
Olãneºti, a fost lãsatã
de izbeliºte. Câþi bani
irosiþi! Justificarea:
firmele furnizoare de
apã fie nu au putut
obþine licenþã de la
Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale (ANRM), fie au
renunþat la acest
proiect. Astfel, fãrã
constrângeri, fãrã legi
ferme, bogãþiile pãmântului care ar face
o Românie mai
prosperã ºi mai sãnãtoasã rãmân la cheremul unor neica-nimeni.
de Marielena Popa

D

atã în folosinþã în anul
2009 ºi închisã în
2016, Baza de apã sulfuroasã de la Olãneºti a ajuns
azi o clãdire dezolantã. Înãuntru rugina lucreazã cu sârg iar
afarã câinii ºi alte animale îºi
fac nevoile pe lângã ziduri. O
imagine aproape tipicã a unei
staþiuni de interes naþional din
România, aruncatã în incapacitatea de a-ºi exploata la maxim
cea mai de preþ avuþie.

Din firmã-n firmã,
pânã la eºecul final
Pe scurt, povestea ar fi cam
aºa: furnizorul de apã de pânã
în 2013, firma Foradex, s-a divizat ºi, potrivit ANRM, noul
titular Foradex Valea Oltului
SA nu a dovedit cã aceastã sursã îi aparþine, în aºa fel încât sã
poatã urma procedura de concesionare. La începutul anului
2018, Foradex a vândut unei
firme din Slatina, Top Nef Reciclare SRL, sonda geotermalã
de care depindea funcþionarea
bazei de apã sulfuroasã din staþiune. Iar Top Nef Reciclare
SRL nu dã semne cã ar vrea sã
obþinã licenþã.

Primarul: „Am putea
face acolo o piscinã
deschisã”
Potrivit primarului Sorin Vasilache, primãria a încercat niºwww.indiscret.ro
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Olãneºti: În staþiunea
apelor terapeutice
nu existã niciun ºtrand
te alternative: „Am întocmit împreunã cu Prefectura ºi Consiliul Judeþean Vâlcea o documentaþie
pentru o hotãrâre de guvern în scopul cumpãrãrii
sondei. Însã ni s-a rãspuns cã nu sunt alte fonduri
în afara celor destinate calamitãþilor.
Soluþia ar fi sã gãsim o finanþare tot pe fonduri
europene pentru apã geotermalã pentru achiziþionarea sondei. Mai avem o variantã: am fãcut o
solicitare cãtre ADR Sud-Vest Otenia pentru o
piscinã deschisã, deoarece investiþia a ieºit din
monitorizare. Adicã demontãm acoperiºul ºi aducem ori apã dulce, ori apã termalã ceva mai puþin
caldã de la altã sondã din apropierea bazei, ori
putem face ºi bazin cu apã sãratã”, spune edilul.

Nu e poate mai mult?
Sau nu se vrea?
Privitã cu obiectivitate, situaþia de la Bãile Olãneºti este revoltãtoare. Se aruncã vina dintr-o
parte în alta, iar scuza pare cuvântul de ordine.
În tot acest timp, imaginea ”de glorie” a staþiunii
rãmâne aceea a bãtrâneilor aduºi de spate care
plimbã sticluþa pânã ºi de la Izvorul 24. Hm! Nu
e poate mai mult? Sau nu se vrea?
www.indiscret.ro
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P

rimãria Municipiului
Craiova ºi Direcþia de
Asistenþã Socialã Craiova anunþã cã, în perioada
15.01.2019 - 08.03.2019, în zilele de luni, marþi, joi ºi vineri,
între orele 08:30 ºi 16:30, respectiv miercuri între orele 08:30
ºi 18:30, vor avea loc înscrierile pentru programul „SOLIDARITATE”, pentru anul 2019,
program ce este destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaþii de risc
social din municipiul Craiova,
în vederea prevenirii ºi combaterii sãrãciei ºi riscului de excluziune socialã.

cu anul 2018, a beneficiilor de
asistenþã socialã sub forma tichetelor sociale în valoare de 30
lei, în vederea achiziþionãrii de
produse alimentare (cu excepþia bãuturilor alcoolice ºi þigãrilor), pentru urmãtoarele categorii de persoane care au domiciliul sau reºedinþa în municipiul Craiova:
a) persoanele încadrate întrun grad de handicap, neinstituþionalizate;
b) ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj sau care
se aflã în cãutarea unui loc de
muncã, potrivit prevederilor
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale cãror drepturi

Ce vrea
România de
la Europa?

obþinute din pensie sau, dupã
caz, din pensii, indemnizaþii ºi
alte venituri cumulate sunt pânã
la 640 lei/lunã inclusiv;
d) persoanele beneficiare de
ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
e) persoanele fãrã niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

E

xercitarea preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene de cãtre România este un veritabil test de
maturitate al democraþiei româneºti la zece ani de la intrarea noastrã în clubul celei
mai mari democraþii transnaþionale care este Uniunea Europeanã.
Cel mai important lucru este
acela cã România, conºtientã
de aºteptãrile celor 500 de milioane de cetãþeni ai Uniunii,
are obiective clare în ceea ce
priveºte acest mandat al preºedinþiei rotative a UE.
În primul rând, preocuparea
noastrã este sã construim un
suport puternic pentru creºterea coeziunii politice, economice ºi sociale la nivelul Uniunii prin reducerea decalajelor
de dezvoltare dintre Nord ºi
Sud, dintre Vest ºi Est, dar ºi a
celor locale ºi regionale.
În al doilea rând, este important pentru regenerarea proiectului european sã valorificãm
mai bine moºtenirea pãrinþilor
fondatori, aºezând la baza tuturor demersurilor noastre valorile care ne unesc ºi care ne
fac mai puternici împreunã.
În al treilea rând, ne dorim o
Uniune mai democraticã în
care toate statele sã beneficieze de acelaºi tratament, astfel
încât sã nu mai existe condiþionalitãþi diferenþiate la realitãþi
identice în interiorul statelor.
Uniunea Europeanã trebuie ºi
poate fi o ”casã a egalilor” în
care cei care conduc sunt întrun permanent dialog real cu cei
guvernaþi. În felul acesta, ºi
doar în felul acesta, putem
creºte încrederea cetãþenilor în

Înscrierea în Programul “SOLIDARITATE” constã în depunerea la oricare dintre sediile
Direcþiei de Asistenþã Socialã
Craiova (str. Eustaþiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str. Mitropolit Firmilian, nr. 14) a unui
dosar. Formularele sunt puse la
dispoziþie solicitanþilor de cãtre
instituþie sau pe site-ul Direcþiei
de Asistenþã Socialã Craiova www.spascraiova.ro.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
proiectul european. Nu existã
pericol mai mare decât scãderea încrederii oamenilor de
rând în viitorul nostru comun.
Dincolo de aceste obiective
politice, bine definite, în mandatul sãu la preºedinþia Consiliului Uniunii Europene România îºi propune sã finalizeze cât mai multe dintre dosarele legislative existente pe
agendã.
Rãmân între preocupãrile
esenþiale consolidarea statului
UE de actor global, întãrirea
capacitãþii sale de apãrare pe
aliniamente deplin compatibile cu NATO, avansarea politicii de extindere a Uniunii cu
accent pe Balcanii de Vest, reglementarea Uniunii Energetice, implementarea ofensivei
digitale ºi dezvoltarea conectivitãþii, a legãturilor funcþionale în interiorul Uniunii.
Responsabilitatea acestui
mandat pentru buna gestionare a treburilor politice ale UE
nu exclude, ci, dimpotrivã, include responsabilitatea guvernului din care ALDE face parte pentru susþinerea intereselor legitime ale þãrii noastre.
Din aceastã perspectivã,
deschiderea arãtatã recent de
principalii lideri ai UE pentru intrarea României în spaþiul Schengen trebuie valorificatã prin transformarea
acestui deziderat, în urmãtoarea perioadã, într-o realitate
concretã.
În pofida criticilor, a scepticilor de serviciu, România pãºeºte cu dreptul în acest mandat istoric prin modul clar ºi
demn în care ºi-a anunþat obiectivele.

Publicitate

Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 487/
2017, modificatã prin Hotãrârea
Consiliului Local nr. 375/2018,
constã în acordarea, începând

Craiova: Încep înscrierile
pentru programul
programul
pentru
„SOLIDARITATE“ 2019
2019
„SOLIDARITATE“
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CJ Dolj: A fost semnat contractul
de execuþie pentru modernizarea
drumului 652A

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, anunþã
semnarea contractului
de execuþie pentru
modernizarea drumului 652A DN 6 (Cârcea)
– DN 65, investiþie cu
o valoare de 3,5 milioane de euro, inclusiv
TVA, derulatã cu
fonduri europene prin
Programul Interreg VA România - Bulgaria.

n acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ Dolj,
reitereazã faptul cã îmbunãtãþirea reþelei judeþene de
transport reprezintã o prioritate
a instituþiei ºi pentru urmãtorii
doi ani, în condiþiile în care doar
pânã în prezent a fost obþinutã
finanþare din surse nerambursabile pentru proiecte de infrastructurã rutierã a cãror valoare
cumulatã depãºeºte 85 de milioane de euro. „Pentru Consiliul
Judeþean Dolj, 2019 se prefigureazã drept anul în care vor fi
deschise o serie de ºantiere de
lucrãri. Dacã prima jumãtate a
mandatului curent a fost una de
acumulare, în care am semnat
contracte de finanþare, am ela-

Î

borat documentaþiile necesare
sau am organizat proceduri de
atribuire, de acum intrãm în etapa execuþiei cu mai multe obiective importante.
Un bun exemplu în acest sens
ºi un semnal pozitiv la început
de an îl reprezintã modernizarea drumului judeþean 652A,
care conecteazã comuna Cârcea
cu zona Aeroportului Internaþional Craiova, un proiect pentru
care recent am semnat contractul cu constructorul.
Vorbim despre un demers cu
o valoare de aproximativ 3,5
milioane de euro, aºa cum a reieºit în urma procedurii de atribuire, rezultând astfel ºi o economie semnificativã, de aproape 700.000 de euro, faþã de
suma estimatã.
Pe lista investiþiilor în infrastructura de transport, aflate în
prezent în diferite stadii de implementare cu finanþare din surse nerambursabile, mai avem
alte cinci obiective, valoarea
cumulatã a proiectelor fiind de
peste 85 de milioane de euro.
Lor li se adaugã, desigur, lucrãrile care vor fi realizate cu alocãri din bugetul propriu al instituþiei“, a precizat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Cosmin Vasile: O mai
bunã conexiune
rutierã între douã
drumuri naþionale
La rândul sãu, vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a evidenþiat rolul important pe care
modernizarea DJ 652A îl joacã
atât în dezvoltarea economicã a
zonei în care se gãseºte comuna
Cârcea, cât ºi în interconectarea
a douã drumuri naþionale. „Investiþia se deruleazã cu fonduri
europene, în cadrul unui proiect
cu valoarea totalã de peste 9 milioane de euro, pe care l-am depus în parteneriat cu Agenþia de
Infrastructurã Rutierã din Bulga-

ria, în cadrul Programului Interreg V-A.
Iniþiativa este una complexã
ºi urmãreºte atât reabilitarea
carosabilului, inclusiv în punctul de intersecþie cu calea feratã, cât ºi lucrãri de amenajare a
locurilor de parcare, a staþiilor
pentru mijloacele de transport
în comun, a trotuarelor. De asemenea, sunt prevãzute soluþii
moderne pentru creºterea siguranþei, de la marcaje rezonatoare la semnalizarea trecerilor
pentru pietoni ºi la radarele de
avertizare a ºoferilor, alimentate cu energie solarã.
Vom reuºi, în acest mod, sã
asigurãm o mai bunã conexiu-
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ne rutierã la douã drumuri naþionale, DN 6 ºi DN 56, pentru o
zonã cu o importantã aglomerare de locuinþe, dar ºi cu un
mare numãr de agenþi economici, ceea ce va contribui, fãrã
îndoialã, la dezvoltarea localitãþii Cârcea“, a declarat vicepreºedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.
Contractul pentru modernizarea drumului judeþean 652A
DN 6 (Cârcea) – DN 65 a fost
atribuit asocierii SC ERPIA SA
– SC CONMETAL SRL, la o valoare
de
aproximativ
16.500.000 de lei (echivalentul
a 3.500.000 de euro), inclusiv
TVA.

La muscã

Îþi dã
dã Marin
Marin în
în cap
cap
Îþi
cu
cu Bulzeºtiul!
Bulzeºtiul!

www.indiscret.ro

sãrbãtorim pe acel tânãr cu
ochi mari cât istoria noastrã,
vorba genialului oltean din
Bãlceºti”. (Punct. Punct sau
semnul întrebãrii?!). Chiar ºi
copiate trunchiat, aþi recunoscut, credem, din ce oltean se
trage frumuseþea asta de versuri. Numai cã genialul oltean,
chiar de-o fi cãlcat vreodatã peacolo, nu e originar din Bãlceºti. Poate vreo rudã ceva.
Din Bãlceºti, sigur, este inventatorul stiloului cu care îi va
plãcea sã scrie ºi genialului
poet (dramaturg, romancier)
din cu totul altã parte de Oltenie. Cât despre Oracolul din
Bãlceºti, n-are ce cãuta. La atâta risipã de nuanþe ºi potriviri
de condei, peste care þipã un
dezacord major, îþi dã Marin în
cap cu Bulzeºtiul!
(M.K. Nicu)

Publicitate

Tragem cu urechea la un stat
„de vorbã” cu un cunoscut scriitor, „om pe care îl cautã cãrþile”, aºa cum sugestiv noteazã
realizatorul interviului. Parcã
vedem: „(Cioc, cioc, cioc la
gard). Bunã ziua. Sunt Poezii
de Eminescu. De când vã
caut…” Dar sã lãsãm asta. Nea plãcut cum acelaºi Înfrigurat
realizator îºi ia pe departe cititorul pânã îl încãlzeºte cu imagini ºtiute pe de rost dintr-un
manual de liceu: „Mai existã
oare acea þarã frumoasã, cu
oameni simpli, care între douã
bãtãlii fãceau din fluierele lor
jgheaburi pentru lacrimile pietrelor înduioºate (…)”. Îi rãspundem „Da, existã!”, în cazul
cã ne întreabã din Diaspora ºi
lecturãm în continuare: „Mai
avem nevoie de poezie, mai
credem în ea, acum, când îl
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Primãria Râmnicu Vâlcea
organizeazã licitaþie publicã pentru
comerþul stradal de Mãrþiºor

ECONOMIE

vând euro
euro
Bãncile
Bãncile vând
la
la casele
casele de
de schimb
schimb
cu
cu peste
peste 4,7
4,7 lei
lei

P

erioada analizatã a fost
una dintre cele mai nefaste din istoria raportului euro/leu, acesta înregistrând trei recorduri consecutive – 4,6722 lei, 4,6764 lei ºi
4,6782 lei, pregãtind astfel
atingerea pragului psihologic
de 4,7 lei.
Casele de schimb bancare au
luat-o deja înaintea cursului,
toate folosind un curs de vânzare al euro de peste 4,7 lei. Cel
mai ridicat îl întâlnim la OTP
Bank – 4,754 lei, în timp ce
BCR vinde euro la 4,7510 lei,
BRD la 4,7520 lei, iar Banca
Transilvania la 4,73 lei.
Anul trecut a fost unul liniºtit pentru euro/leu pânã spre
sfârºitul sãu, când „trãsnaia”
inventatã de PSD-ALDE, aºa
cum a caracterizat-o guvernatorul BNR, a bulversat multe
segmente ale economiei. Dacã
adãugãm dezechilibrele macroeconomice interne, dar ºi
volatilitatea care caracterizeazã pieþele financiare internaþionale, avem mixul care a dus
leul în jos.
La finalul perioadei, media
a scãzut la 4,6771 lei. Tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,675 si 4,688 lei.
Cum creºterea cursului este
minorã, circa 0,3%, comparativ cu data de 4 ianuarie, BNR
nu pare interesatã sã tempereze presiunile depreciative, pregãtind probabil muniþia pentru
momentele când va fi testat
pragul psihologic de la 4,7 lei.
Media dolarului american a
fluctuat între 4,0573 ºi 4,0803
lei, cea de la sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,0802 lei,
când cotaþiile din piaþã au fluctuat între 4,074 ºi 4,09 lei, în
condiþiile în care bancnota verde recupera teren pe pieþele internaþionale.
Moneda elveþianã s-a miºcat

pe pieþele internaþionale între
1,122 ºi 1,134 franci/euro, iar
media ei s-a miºcat în culoarul 4,1309 – 4,1614 lei, cea de
la sfârºitul intervalului fiind
stabilitã la 4,1524 lei..
Tendinþa de scãdere a indicilor ROBOR s-a întrerupt la
sfârºitul perioadei, astfel cã cel
la trei luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a urcat
de la 2,88 la 2,92%. Indicele
la ºase luni, folosit pentru calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 3,23%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtite la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a urcat
de la 3,34 la 3,35%, iar cel la
12 luni a crescut de la 3,43 la
3,44%.
Perechea euro/dolar a atins
un maxim de 1,1570 dolari,
investitorii aºteptând sã vadã
modul în care urma sã se rezolve blocajul („shutdown”)
apãrut la nivelul administraþiei
americane, dupã ce Congresul
a refuzat sã aprobe cererea de
fonduri a preºedintelui Trump
pentru construirea zidului de
la graniþa cu Mexicul.
Euro a scãzut la sfârºitul perioadei la 1,1451 – 1,1482 dolari, în condiþiile în care producþia industrialã din zona
euro a înregistrat în noiembrie
o contracþie de 1,7%, conform
Eurostat. Bitcoin a scãzut la
jumãtatea perioadei sub pragul de 4.000 de dolari, evoluþie care s-a menþinut ºi la sfârºitul perioadei, când indicele
calculat de Bloomberg se situa la 3.530 dolari, mai jos cu
peste 70% faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut.
Analiza cuprinde
perioada 8 – 14 ianuarie

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
16 - 22 ianuarie 2019

În aplicarea HCL nr.423/
27.12.2018 privind aprobarea
atribuirii prin licitaþie publicã cu
strigare a amplasamentelor de
pe domeniul public al municipiului în vederea desfãºurãrii
comerþului stradal ocazional
„Mãrþiºor 2019” ºi a caietului
de sarcini aferent, Primãria
muncipiului Râmnicu Vâlcea
face urmãtorul

ANUNÞ
privind organizarea
licitaþiei publice cu
strigare în vederea
atribuirii amplasamentelor de pe domeniul
public al municipiului
pentru desfãºurarea
comerþului stradal
ocazional „Mãrþiºor
2019”
1. Organizator: Municipiul
Râmnicu Vâlcea.

2. Obiectul licitaþiei: atribuirea prin licitaþie publicã cu strigare a amplasamentelor de pe
domeniul public al municipiului în vederea desfãºurãrii comerþului stradal ocazional
„Mãrþiºor 2019”.
3. Procedura de atribuire:
licitaþie publicã cu strigare.
4. Preþul de pornire a licitaþiei:
- 400 lei/amplasament/perioadã – în zona Centralã
- 150 lei/amplasament/perioadã – în zonele Nord ºi Ostroveni.
Pasul de licitaþie este de 10,0
lei, iar orice pas superior va fi
multiplu de 10 ºi va fi folosit
numai cu acordul ofertanþilor.
Preþul licitat final va fi cel
puþin egal cu preþul de pornire
a licitaþiei în cazul unui singur
solicitant
sau preþul de pornire+un pas
în cazul mai multor solicitanþi
înscriºi pentru un loc.

5. Caietul de sarcini, cererea
tip de înscriere la licitaþie ºi planurile de situaþie a amplasamentelor se pun la dispoziþie gratuit
de cãtre Serviciul Autorizãri
Activitãþi Comerciale, Evenimente Publice, str.G-ral Praporgescu, nr.3.
6. a) Taxa de participare la
licitaþie este de 15 lei pentru fiecare amplasament solicitat ºi se
achitã cu numerar depus la casieria Primãriei din strada G-ral
Praporgescu, nr.14.
b) Garanþia de participare este în valoare de 150 lei
pentru fiecare amplasament solicitat ºi se achitã cu numerar
depus la casieria Primãriei din
strada G-ral Praporgescu, nr.14.
7. Licitaþia publicã cu strigare se va desfãºura în perioada
22-23 ianuarie 2019, dupã cum
urmeazã:
- în data de 22.01.2019, ora
10,00 pentru amplasamentele
din zona Centralã;
- în data de 23.01.2019, ora
10,00 pentru amplasamentele
din zonele Nord ºi Ostroveni.
Licitaþia cu strigare se va desfãºura în sala Filarmonicii „Ion
Dumitrescu”, Calea lui Traian
nr.138 B.
Pentru locurile neadjudecate
în datele menþionate mai sus,
licitaþia cu strigare se va repeta,
respectând condiþiile Caietului
de sarcini, în zilele de marþi ºi
joi ale sãptãmânilor rãmase
pânã la începerea activitãþii de
comercializare a mãrþiºoarelor
la sediul Primãriei municipiului
de la ora 10,00.
8. Termenul limitã de depunere a cererilor ºi a documentelor solicitate, conform Caietului de sarcini, este:

Data licitaþiei

Termen limitã de depunere Ora

22-23 ianuarie 2019

18 ianuarie 2019

12,00

29 ianuarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

28 ianuarie 2019

12,00

31 ianuarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

30 ianuarie 2019

12,00

5 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

4 februarie 2019

12,00

7 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

6 februarie 2019

12,00

12 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

11 februarie 2019

12,00

14 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

13 februarie 2019

12,00

19 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior)

18 februarie 2019

12,00

Documentele se depun la Registratura Primãriei Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr.14.
9. Perioada pentru care se vor atribui amplasamentele în vederea desfãºurãrii comerþului stradal
ocazional „Mãrþiºor 2019”: 22.02.2019-08.03.2019
10. Informaþii suplimentare se pot solicita de la Serviciul Autorizãri Activitãþi Comerciale, Evenimente Publice, str. G-ral Praporgescu, nr.3, tel.0250/731016 int.153.
www.indiscret.ro
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Bilanþ: În 2018, în Arhiepiscopia
Râmnicului au beneficiat de
ajutoare 16.768 de persoane,
în valoare de 550.060 lei
M

arþi, 8 ianuarie 2019,
Casa Sfântul Ierarh
Calinic a gãzduit lucrãrile Adunãrii Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului.
ªedinþa a fost precedatã de slujba Sfintei Liturghii sãvârºitã în
Catedrala Arhiepiscopalã Sfântul Ierarh Nicolae ºi de slujba
de Te Deum, aducându-se mulþumire lui Dumnezeu pentru
toate lucrãrile înfãptuite în anul
care s-a încheiat.
Au fost prezentate în plen,
spre examinare ºi aprobare, rapoartele de activitate ale sectoarelor administraþiei eparhiale,
bilanþul financiar pe anul 2018
ºi planul bugetar pentru anul
2019 al Centrului Eparhial.
Membrii Adunãrii Eparhiale
www.indiscret.ro

au luat act de amploarea lucrãrilor Centrului Eparhial, ale protopopiatelor, parohiilor ºi mãnãstirilor, cu referire la activitãþile administrativ-bisericeºti,
culturale, misionare, programele social-filantropice ºi proiectele educativ-religioase cu tinerii desfãºurate în cursul anului
2018.
În anul 2018, în Arhiepiscopia Râmnicului au beneficiat
de ajutoare materiale 16.768 de
persoane, în valoare totalã de
550.060 lei. În cadrul proiectului social filantropic ,,Mirro
ghiozdano – Ghiozdanul meu”,
150 de copii romi au beneficiat
de ghiozdane ºi rechizite ºcolare ºi încã 100 au primit ghetuþe noi prin proiectul „Pode-

ma tatipen – Ghetuþe cãlduþe”.
De asemenea, 700 de persoane
au beneficiat de pelerinaje sociale, iar 1.200 de persoane au
primit articole de îmbrãcãminte ºi produse alimentare. În cadrul programului „Sãnãtatea
romilor”, 100 de persoane de
etnie romã au participat la programe educative, în vederea
dobândirii de comportamente
sanogene ºi adoptãrii unui stil
de viaþã sãnãtos. Tot pe plan
social, prin cantinele sociale
ale celor patru protoierii, 120
de persoane beneficiazã zilnic
de masa de prânz.
De asemenea, Arhiepiscopia
Râmnicului a continuat ºi în
anul 2018 proiectul de susþinere a unor tineri cu capacitãþi in-

telectuale deosebite, oferindule burse de studiu pe toatã perioada ºcolarizãrii. Astfel, 21 de
elevi au beneficiat de câte o
bursã în valoare de 350 de lei/
lunã, iar 6 studenþi au beneficiat de susþinere financiarã pentru plata chiriei lunare, în valoare de 250 de euro. Au fost organizate 18 tabere gratuite la mãnãstirile din eparhie pentru 365
de copii ºi excursii pentru 150
de elevi.
Pe plan cultural, au fost editate 5 cãrþi, 6 numere ale buletinului eparhial Praxis, 3 numere ale revistei Martyria ºi un
CD audio cu lecturi din Omilia
cãtre tineri a Sfântului Ierarh
Vasile cel Mare. S-au organizat
trei conferinþe, ºapte simpozioa-

ne naþionale ºi internaþionale,
douã lansãri de carte, mai multe colocvii pe teme de zidire
duhovniceascã, precum ºi nouãsprezece spectacole ºi manifestãri artistice religioase.
În cuvântul de închidere a
Adunãrii Eparhiale, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a
subliniat necesitatea intensificãrii activitãþii pastoral-misionare ºi social-filantropice în
anul 2019, mulþumind, în acelaºi timp, membrilor Adunãrii
Eparhiale pentru implicarea lor
în rodnicele activitãþi din anul
trecut.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
16 - 22 ianuarie 2019
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Porþi Deschise de Ziua
Culturii Naþionale
ºi weekend cu poveºti
la Teatrul „Colibri”

T

eatrul pentru copii ºi tineret „Colibri” ºi-a deschis din nou porþile chiar
de Ziua Culturii Naþionale,
marþi, 15 ianuarie 2019. Astfel,
toþi cei curioºi au avut ocazia sã
arunce un ochi în spaþiile în care
sunt construite decorurile, pãpuºile, în care sunt realizate costumele, elementele de butaforie,
în depozitul care adãposteºte
creaþii ce constituie istoria de 70
de ani ai teatrului de pãpuºi craiovean. De asemenea, vizitatorii au putea intra în culise, unde
au putut încerca emoþia întâlnirii cu scena, altfel decât din
scaunul de spectator.

nariul, regia ºi scenografia de
Valentin Dobrescu, muzica Alin
Macovei - Moraru. În distribuþie: Ionica Dobrescu, Daniel
Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla
Cebotari, Adriana Ioncu, Emanuel Popescu.
- Duminicã, 20 ianuarie 2019,
ora 11:00, îi întâlnim pe Prietenii „Motanului Încãlþat”, în
spectacolul cu scenariul ºi regia semnate de actriþa Iulia Cârstea. Alãturi de colegii de scenã Daniel Mirea, Oana Stancu,
Alis Ianoº, Emanuel Popescu
prezintã isprãvile unei trupe
amatoare de teatru de pãpuºi ºi
admiratoare a vestitului motan.

Primele spectacole din acest
an sunt programate pentru weekend-ul care urmeazã:
- Sâmbãtã, 19 ianuarie 2019,
ora 18:00, publicul este aºteptat la spectacolul „Ursul pãcãlit
de vulpe”, de Ion Creangã, sce-

Biletele se pot procura de la
Agenþia Teatrului „Colibri”, de
luni pânã sâmbãtã, orele 10:00
- 19:00, iar duminica în intervalul 10:00 - 13:00. Preþ bilet:
7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului.

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.

Publicitate

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

16 - 22 ianuarie 2019

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

Doljul, un judeþ ºomer 13
Doljul a fost mai mereu „campion“ la nivel naþional când
vine vorba despre ºomeri. Este un titlu care nu ne face
cinste, dar care pare sã fie bine lipit în „vitrina“ judeþului. De
vinã ar putea fi dezvoltarea economicã timidã pe care a
cunoscut-o regiunea în comparaþie cu alte zone ale þãri. Ori,
poate, lipsa investiþiilor reale în infrastructurã, care a þinut la
distanþã investitorii. Deputatul PNL Ionuþ Stroe (foto) are
însã altã explicaþie: interesul PSD de a încuraja nemunca ºi
de a þine zeci de mii de cetãþeni captivi de „pomenile“ plãtite
din bani publici.

Vecinii bulgari au depãºit 60% absorbþia acestor fonduri. Nu mai zic de irlandezi, care au procent de 100%. Ungaria
ºi Polonia, peste 90%. Noi? Zero la
sutã!“, a adãugat deputatul PNL.

www.indiscret.ro

Nu mai departe de finalul anului trecut, conducerea Uzinei Ford de la Craiova a fost obligatã sã porneascã prin judeþ în cãutarea doljenilor dispuºi sã se
angajeze. Compania avea nevoie de
1.700 de persoane, însã întâmpinã dificultãþi în a-i gãsi. Aproape de neînþeles
cum acest lucru este posibil într-un judeþ care ocupã primul loc la nivel naþional la capitolul ºomeri.
Experienþa celor de la Ford nu este,
din nefericire, singularã. Specialiºtii susþin cã dificultãþile în a gãsi uºor angajaþi
determinã foarte mulþi investitori sã priveascã spre alte zone ale þãrii. Acest lucru antreneazã, la rândul sãu, o migraþie
a forþei de muncã dinspre Oltenia cãtre
alte regiuni, lucru confirmat de cifrele
oficiale care aratã cã Bãnia este singurul
pol de dezvoltare care pierde constant
populaþie activã. Practic, este un cerc
vicios care, în lipsa unor soluþii rapide ºi
eficiente, va afecta tot mai mult judeþul
Dolj.

20.000 de persoane care, în acest moment, nu muncesc. Însã situaþia, din
punctul nostru de vedere, este una alarmantã, dacã nu chiar gravã, pentru cã cei
ce administreazã acest judeþ încurajeazã
nemunca. Lucrurile sunt ºi mai complicate când vine vorba despre tineri, acolo
unde rata ºomajului depãºeºte 20%.
Recent, România a primit o nouã palmã din partea autoritãþilor europene.
Pentru cine înþelege acest lucru, gravitatea situaþiei rezultã din faptul cã, în
exerciþiul bugetar 2015 – 2018, România nu a atras niciun euro din fondurile
europene alocate combaterii ºomajului
în rândul populaþiei tinere. Zero euro
atraºi!
Sunt extrem de lãmuritoare declaraþiile
comisarului român Corina Creþu în acest
sens, iar acest lucru spune multe despre
o oportunitate pe care aceastã þarã ºi,
implicit, judeþul Dolj, au ratat-o. Practic, o problemã gravã de interes local, a
cãrei soluþie putea sã fie una europeanã,
nu îºi gãseºte rezolvarea nici în momentul de faþã“, a declarat Ionuþ Stroe. Acesta
a spus cã, din punctul sãu de vedere, PSD
are un interes direct în a întreþine aceastã realitate. „Eu cred mai mult decât în
incompetenþa autoritãþilor locale. Cred
cã sunt direct interesate sã întreþinã
aceastã situaþie. Sã beneficiezi de un ajutor, în mod gratuit, din partea Uniunii
europene, iar tu sã nu îl fructifici, denotã un interes pe care îl au. Fondurile destinate combaterii ºomajului în rândul
populaþiei tinere sã rãmânã neaccesate
timp de trei ani este o crasã neglijenþã.
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L

iberalul Ionuþ Stroe spune cã este
indamisibil ca autoritãþile locale ºi
judeþene sã nu facã nici cel mai
mic demers pentru atragerea de fonduri
europene destinate combaterii ºomajului în rândul tinerilor în condiþiile în care
Doljul este pe primul loc în þarã la numãrul de ºomeri. Parlamentarul PNL
spune cã social-democraþii au un interes
direct în a avea cât mai mulþi oameni
ºomeri sau asistaþi social. Criticile vin
în contextul în care comisarul european
Corina Creþu a declarat recent cã, în perioada 2015 – 2018, România nu a accesat niciun euro din fondurile destinate
combaterii ºomajului în rândul tinerilor,
spre deosebire de vecinii bulgari sau
unguri care au atras între 60 ºi 90% din
bani. „Nu este o surprizã pentru nimeni
cã judeþul Dolj, administrat de PSD de
atâta amar de vreme, este campion naþional la numãrul de ºomeri ºi asistaþi social. Potrivit AJOFM, în judeþ sunt aproximativ 20.000 de persoane care întregesc rândurile ºomerilor. În condiþiile în
care, în România, rata ºomajului depãºeºte cu puþin 3,1%, ceea ce înseamnã
cã numai cine nu vrea nu munceºte în
aceastã þarã, iatã cã PSD îºi permite sã
întreþinã în Dolj o ratã a ºomajului de
peste 7,5%, ceea ce înseamnã peste dublu decât rata medie la nivel naþional.
Pentru cineva care nu cunoaºte realitãþile acestui judeþ ar putea sã parã cã este
extrem de bogat din moment ce îºi permite sã întreþinã, din bani publici, peste

faþã de investitori, consilierea ºomerilor
prin atragerea acelor fonduri europene,
însã, din pãcate, acest lucru nu se întâmplã“, a conchis Stroe.

Zeci de mii de ºomeri
într-un judeþ în care existã
Ford nu gãseºte angajaþi
o crizã a forþei de muncã
Deputatul Ionuþ Stroe spune cã feno- în „patria ºomerilor“
menul ºomajului ridicat creeazã numeroase probleme, de la generarea de cheltuieli suplimentare pentru autoritãþi, pânã
la descurajarea investitorilor. „Trãim un
paradox. Pe de-o parte existã o crizã a
forþei de muncã, iar pe de altã parte în
Dolj ne permitem sã avem peste 20.000
de ºomeri. Cum se explicã acest lucru?
Avem o ratã de absorbþie a fondurilor europene destinatã combaterii ºomajului în
rândul tinerilor de 0%, avem o lipsã a
investiþiilor, o descurajare a dezvoltãrii
socio-economice ºi a mediului privat, iar
toate astea ne-au dus la 20.000 de ºomeri.
Însã aceastã situaþie satisface un mare interes al PSD în acest judeþ, acela de a
întreþine ºi a þine captivi toþi aceºti oameni dependenþi faþã de stat“, a precizat
parlamentarul liberal. Acesta a mai spus
cã soluþiile sunt la îndemâna oricãrui
„administrator bine intenþionat“. „Cheia stã în accesul la piaþa muncii care trebuie facilitat. Ne trebuie niºte anchete
sociale corecte, ne trebuie o deschidere

de Dan Olteanu
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• Principiul 6
Împrumutatul va furniza împrumutãtorului toate informaþiile necesare, inclusiv documente justificative legate de
venituri sau orice alte active
financiare în timp util ºi cu
exactitate, pentru a permite
acestuia evaluarea corectã a
situaþiei sale financiare.
Împrumutatul trebuie sã furnizeze împrumutãtorului, întrun termen stabilit de comun
acord, toate informaþiile necesare evaluãrii de cãtre împrumutãtor a posibilitãþilor reale
de rambursare a împrumutului.
Aceste informaþii includ veniturile sale periodice ºi alte surse financiare, conturi de economii, investiþii ºi altele, condiþiile actuale de angajare profesionalã, surse de venituri ale
gospodãriei, perspective de angajare etc., pentru a permite o
evaluare corespunzãtoare a situaþiei sale financiare. Împrumutatul va informa împrumutãtorul cu privire la orice alte
împrumuturi contractate sau
orice alte obligaþii de platã.
• Principiul 7
Pãrþile vor lua în considerare ºi vor discuta, înainte de luarea oricãror mãsuri de executare silitã a ipotecii ºi a altor
garanþii, orice soluþii posibile
de restructurare a împrumutului.
1. Înainte de a iniþia mãsurile de executare silitã a garanþiei ipotecare, pãrþile contractante vor lua în considerare ºi vor pune în discuþie orice
soluþie posibilã de restructurare a împrumutului.
2. Se recomandã ca împrumutãtorul sã nu demareze proceduri de executare silitã atâta
timp cât pãrþile sunt angajate
în discuþii având ca scop identificarea unor soluþii de restructurare a împrumutului, cu
excepþia cazului în care împotriva împrumutatului este deja
iniþiatã de un alt împrumutãtor aceastã procedurã.
3. Pãrþile contractante vor
discuta cu precãdere posibilitatea de modificare a termenilor ºi condiþiilor împrumutului
cu garanþie ipotecarã. Planul
final de restructurare va fi stabilit în funcþie de circumstanþele fiecãrui caz în parte ºi pornind de la normele interne ale
imprumutãtorului. De asemenea, fãrã a se limita la acestea,
împrumutãtorul poate face referire la urmãtoarele soluþii:
16 - 22 ianuarie 2019

a) împrumutãtorul convine
cu împrumutatul modificarea
scadenþei ºi/sau a sumei de
platã a uneia/mai multor rate
de împrumut în sold fãrã a se
depãºi durata iniþialã de acordare a împrumutului.
Împrumutatului i se permite,
pentru o anumitã perioadã de
timp, sã facã plãþi lunare întrun cuantum mai mic, urmând ca
în perioada urmãtoare împrumutatul sã efectueze plãþi întrun cuantum sporit.
Aceastã opþiune de restructurare poate fi utilizatã în cazul
împrumutaþilor care se confruntã cu o reducere temporarã a
veniturilor, însã, pe termen
lung, existã perspective de creºtere a veniturilor, astfel încât sã
îºi poatã executa în continuare
obligaþiile rezultate din contractul de împrumut.
b) împrumutãtorul convine
cu împrumutatul cu privire la
capitalizarea dobânzii sau a
restanþelor. Aceastã opþiune
implicã de regulã o prelungire a scadenþei iniþiale a împrumutului.
Aceste modificãri pot fi utilizate în cazul împrumutaþilor
care întâmpinã o situaþie de reducere a veniturilor pe termen
lung, dar care îºi pot îndeplini
obligaþiile aferente contractului
de împrumut dacã ar trebui sã
achite rate cu un nivel mai scãzut.
O altã modificare a condiþiilor contractuale o poate constitui modificarea tipului ratei dobânzii sau a cuantumului ratei

dobânzii în sensul reducerii ratei lunare pe o perioadã limitatã de timp sau pe întreaga perioadã de creditare.
c) împrumutãtorul convine
cu împrumutatul cu privire la
refinanþarea împrumutului
care înregistreazã sume neachitate la scadenþã printr-un
alt împrumut. Contractul iniþial de împrumut va fi rambursat în baza unui nou contract de împrumut. Aceastã
opþiune permite împrumutatului, de exemplu, sã înlocuiascã un împrumut exprimat în euro cu un împrumut
exprimat în lei sau pe o perioadã extinsã, dacã politica
de creditare a împrumutãtorului o permite.
• Principiul 8
Este recomandat ca împrumutãtorul sã rãspundã cu promptitudine la orice modalitate de
soluþionare formulat de cãtre
împrumutat. Împrumutãtorul ar
trebui sã rãspundã oricãror propuneri formulate în scris de cãtre împrumutat cu privire la
efectuarea plãþilor.
• Principiul 9
Acordarea unei perioade de
reflecþie cu privire la orice propuneri noi.
1. Împrumutãtorul ar trebui sã
acorde împrumutatului o perioadã suficientã de timp, determinat de cãtre împrumutãtor în
funcþie de situaþia contului respectiv, pentru a reflecta cu privire la orice propuneri de re-

structurare a împrumutului.
2. O propunere de restructurare a împrumutului trebuie sã
fie elaboratã în mod clar ºi fãrã
ambiguitãþi, astfel încât împrumutatul sã poatã înþelege pe
deplin efectele care decurg din
aceasta.
• Principiul 10
Restructurare realizabilã ºi
rezonabilã.
Propunerea de restructurare
trebuie sã aibã la bazã un grafic
de rambursare realizabil ºi rezonabil, conform metodei de
restructurare agreatã cu împrumutatul ºi prevãzutã în normele interne ale împrumutãtorului.
• Principiul 11
Împrumutãtorul nu va iniþia
sau continua proceduri judiciare atâta timp cât împrumutatul
respectã condiþiile convenite
pentru restructurarea împrumutului.
În cazul în care împrumutatul ºi împrumutãtorul au convenit asupra unei soluþii de restructurare a împrumutului, iar
împrumutatul respectã în întregime termenii ºi condiþiile acestui acord, împrumutãtorul nu va
iniþia sau continua acþiuni judiciare în vederea executãrii silite a garanþiei ipotecare, cu excepþia cazului în care împotriva împrumutatului este deja iniþiatã de un alt creditor aceastã
procedurã.
• Principiul 12
Confidenþialitatea: Împru-
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Ghid de negociere cu banca (CHF,
(CHF, euro,
euro, lei)
lei) ºiºi
procedura de
de judecatã
judecatã (II)
(II)
procedura

mutãtorul va asigura confidenþialitatea informaþiilor
primite de la împrumutat ºi
nu va dezvãlui niciunui terþ
informaþii ºi detalii cu privire la situaþia împrumutatului respectiv, în lipsa unui
acord scris din partea acestuia, cu excepþia cazurilor în
care solicitarea este înaintatã în conformitate ºi în temeiul prevederilor legale în vigoare.

Cum negociezi un
contract cu banca?
Clauzele „cu scrisu’ mic”
pot fi, uneori, adevãrate pietre de moarã de gâtul clienþilor unei bãnci. Eu zic cã vina
cea mai mare o au clienþii care
nu ºtiu sã îºi negocieze contractele ab initio, cum zic juriºtii, adicã de la început.
În primul rând, trebuie citit
contractul acasã ºi nu la sediul
bãncii. Poþi hotãrî dacã, în
condiþiile respective, îþi convine sã mai închei contractul
sau nu, pornind de la aceste
constatãri, deºi nu poþi schimba structura contractului, poþi
negocia anumite clauze în cadrul contractului. Trebuie reþinut un aspect foarte important: când ia banii, omul nici
nu se uitã ce semneazã; se trezeºte abia când trebuie sã plãteascã.
(va urma)
C.A. Coltuc
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Handbal: SCM
Râmnicu Vâlcea,
victorie în faþa
CSM Slatina
SCM Râmnicu
Vâlcea s-a impus
duminicã, 13 ianuarie, cu 29-26, pe
terenul echipei CSM
Slatina, obþinând
astfel cea de-a 11-a
victorie a sezonului
din tot atâtea partide disputate.

P

artida a avut loc în cadrul etapei a 12-a, iar
dupã acest rezultat
vâlcencele ºi-au mãrit avansul la ºase puncte în fruntea
www.indiscret.ro

Ligii Naþionale în faþa echipei
CSM Bucureºti. Vâlcea ºi-a
asigurat deja locul 1 la sfârºitul turului, având în vedere cã
mai este o etapã de disputat.
Sportivele antrenate de Florentin Pera au condus în permanenþã. Dupã 13-9 în prima parte, Slatina a revenit ºi la pauzã
au mai rãmas doar douã goluri
avans: 13-11. Partea a doua a
fost ºi mai echilibratã, Slatina
egalând la 15. Meciul s-a decis în ultimele 10 minute. La
23-24, SCM Râmnicu Vâlcea
a înscris de trei ori consecutiv,
distanþându-se la patru goluri.

Remarcabilã prestaþia Dianei Ciucã, goal-keeperul
apãrând în acest interval
douã aruncãri de la 7 metri.
Au jucat excelent ºi pivotul
Marija Petrovici, ºi centrul
Andreea Pricopi.
SCM: Dumanska, Blazek,
Ciucã – Petrovic 5, Vieira 5,
Glibko 5, Fernandez 3, Popa
3, Floricã 2, Bãcãoanu 2,
Vasileuskaya 2, Pricopi 1,
Lopez 1, Khouildi, Badea,
Gavrilã. Antrenori: Florentin
Pera (principal), Mia Rãdoi,
Ildiko Barbu, Jovan Novakovic.

Le-au îndesat
basca pe ochi

rin muncã, talent ºi am
biþie localã („Cu Craiova nu e de glumit!”),
handbalistele de la SCM Craiova au ataºat echipei o carte de
vizitã care stârneºte ºi interes ºi
invidie: „Câºtigãtoarea Cupei
EHF”. Sã ºi vrea s-o îndepãrteze, n-au cum. În fond, ºi-au fãcut-o cu mâna lor! Nu intrigã
faptul cã, în etapa a 2-a grupa
D a Cupei EHF, Super Amara
Bera Bera a învins SCM Craiova la Irun. Câºtigãtoarea Cupei
EHF nu e invincibilã, cum nicio
echipã din lume nu e invincibilã. Recent, în Liga Florilor, craiovencele au pierdut la Zalãu ºi
au pus între ele ºi lider nu mai
puþin de 18 puncte înaintea duelului cu „tigroaicele”. Se anunþã o ediþie de campionat ratatã,
dar sã-i zicem tranzitorie, dupã
isprava de anul trecut. Ceea ce
intrigã este scorul catastrofal cu
care, în Þara Bascilor, jucãtoarele lui Imanol Alvarez le-au îndesat basca pe ochi „elevelor”,
corigente, ale lui Bogdan Burcea: 32-21 (18-10). Rãspundem
cu capul: toate cifrele sunt exacte, inclusiv cele douã cratime.
Dupã ce trecuserã cu 18-12 de
Ny(meni)kobing, cum ne-am
permis sã mângâiem teamul
danez, am aruncat o vorbã în
deºert, în sensul cã antrenorul
Bogdan Burcea ºi întreg stafful
trebuie sã analizeze la rece cât
din acest 18-12 este real ºi cât
este fals. Iatã cã Arderius & Co
le-au administrat oltencelor 32
de goluri, iar mitul apãrãrii
exemplare s-a destrãmat. Aici e
problema. Cu Bera Bera, dinco-

lo cã îºi zice Super Amara, înfiinþatã în 1983, betonul din
apãrarea Craiovei a fost puf.
Atacul, praf în ochi. Fãrã glumã, ne-am întrebat, urmãrind
transmisia partidei, dacã nu
cumva în Polideportivo „Artaleku” s-a lãsat ceaþa sau niscaiva fum rãtãcit. Mai degrabã, fumuri. Mingi scãpate inexplicabil sau adresate la fix adversarelor, defensivã ºvaiþer, aruncãri
atât de „ca sã fie”, încât multe
nu au nimerit nici spaþiul porþii
ºi, în general, un amatorism ieftin pe poziþional – iatã, cu pãrere de rãu, ingredientele „super
amare” ale acestui nãucitor 2132 (10-18). Cu menþiunea expresã pentru hronicul vremii cã
au fost vreo 11 minute în care
fetele noastre nu au înscris gol.
Doar un imens gol de producþie. De înþeles absenþele unor
titulare; de neînþeles cum, în lipsa acestora, restul echipei e o
masã depersonalizatã. ªi totuºi,
se-nvârte, ºi totuºi, se joacã.
Bãtãlia pentru locul secund în
grupã, calificant, pare a se da tot
între SCM Craiova ºi Bera Bera.
Le scoatem din calcul pe Podravka, în partea superioarã a
clasamentului ºi pe Nykobing,
în partea inferioarã. Ne-am fãcut de atâtea ori visuri. Ne mai
facem o datã. Pe 18 ianuarie, în
Bãnie, vine Podravka Koprivnica, echipa care a învins-o la
limitã pe SCM Craiova într-un
turneu preliminar al Ligii Campionilor. O revanºã la Polivalentã i-ar poli-mulþumi pe înfocaþii susþinãtori ai culorilor alb-albastre. Pricepurãþi?...
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Indiscreþii
de Vâlcea
Vremurile în care directorimea de la Combinatul Oltchim avea program relaxat
pe un purcoi de bani au
apus. Într-una din dimineþile sãptãmânii trecute, ªtefan
Vuza, noul patron al combinatului, a ajuns la serviciu
la ora 5 dimineaþa. Pe la ora
8.30, ºi-a fãcut apariþia ºi
cohorta de directori ºi directoraºi pe care Vuza i-a întâmpinat cu o veste nãucitoare pentru ei: „Dacã eu vin
la muncã la ora 5.00, înseamnã cã voi trebuie sã
veniþi la ora 4.00”, i-a anunþat ºeful. Aºadar, mai cu vitezã! Au bãieþii cu ce, pe ultima sutã a insolvenþei ºi-au
primenit parcul de maºini ºi
ºi-au luat prime de la 50.000
de lei în sus.

Prizonier?
Dacã tot veni vorba despre Oltchim, vorbeºte lumea cã Vuza ar cam fi devenit prizonierul propriei
afaceri. Cicã niºte bãieþi deºtepþi care l-au creditat ar
vrea marfã de la Combinat
pentru a o vinde pe piaþa
externã sub preþul practicat
de Oltchim. Asta nu sunã
deloc bine, parol!

Nea Nae, din ce
în ce mai Nea Nae

În contextul preluãrii
preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene
de cãtre România,
deputatul PSD de
Vâlcea, Vasile Cocoº,
considerã cã aceastã
„misiune” trebuie sã
fie o prioritate naþionalã.

La ALDE Vâlcea,
cu cât eºti mai
neperformant, cu
atât eºti mai ºef

„La 12 ani de la aderarea sa
la Uniunea Europeanã, România a preluat, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru ºase luni,
responsabilitatea preºedinþiei
uneia dintre cele mai importante instituþii, Consiliul Uniunii
Europene. Pregãtirea ºi derularea acestui mandat reprezintã o
prioritate naþionalã.

Primim de la ALDE un
„comunicat” imbecil, reacþie la materialul „Remus
Grigorescu a fost dat afarã
din ALDE; din nou”. Lãsând pentru un studiu de caz
elucubraþiile conþinute în
acest „avorton” trimis presei, se cuvine sã reamintim
publicului cine este Gheorghe Guþui, cel care îºi asumã fãcãtura în discuþie. Ei
bine - de fapt, ei rãu - , Guþui este candidatul ALDE
care, la alegerile parþiale de
la Vlãdeºti din noiembrie
2017, a obþinut pentru funcþia de primar fix 46 de voturi. Ruºine mai mare ºi palmã mai puternicã pe obrazul lui Tãriceanu nici cã se
putea. Ce s-a întâmplat dupã
acest scor „colosal”? Un
mare nimic! Guþui a rãmas
secretar general al ALDE
Vâlcea, iar liderul judeþean
Dumitru Lovin, care ar fi
trebuit sã poarte întreaga
responsabilitate a acestui
eºec, a îngroºat din obraz ºi
ºi-a pãstrat funcþia. Morala:
la ALDE Vâlcea, cu cât eºti
mai neperformant, cu atât
eºti mai ºef. Lovin, jos labele de pe partid!
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România se va afla în centrul
procesului decizional european
ºi va trebui sã acþioneze ca un
intermediar onest ºi neutru, fiind responsabilã de avansarea
negocierilor Consiliului privind
legislaþia UE, de asigurarea
continuitãþii agendei UE ºi de
bunã cooperare între statele
membre ºi instituþiile europene”, opineazã parlamentarul
social-democrat.

„Vor fi în negociere
circa 200-250 de
dosare legislative”
„Mandatul României la preºedinþia Consiliului UE va fi
marcat de douã aspecte importante: deþinerea, pentru prima
datã, a acestei atribuþii ºi orga-

nizarea, pe perioada mandatului preºedinþiei Consiliului UE,
a alegerilor pentru Parlamentul
European.
Preºedinþia Consiliului UE se
deruleazã într-un context european ºi internaþional complex,
determinat de douã dosare privind Brexit-ul ºi Cadrul Financiar Multianual post 2020.
Eu consider cã Guvernul României este pregãtit ºi are capacitatea administrativã de a
înfãptui acest deosebit de important eveniment care implicã:
- circa 20.000-30.000 de vizitatori care vor veni în România;
- peste 1.000 de funcþionari
publici români vor fi implicaþi
în organizarea preºedinþiei;
- circa 1.000-1.500 de reuniuni vor fi prezidate de România, la Bruxelles, în cadrul Consiliului UE;
- circa 150-200 de întâlniri
oficiale vor avea loc în România;
- România va reprezenta
Consiliul UE în 250 de întâlniri
cu Parlamentul European;
- vor fi în negociere circa
200-250 de dosare legislative;
- circa 20.000 de rezervãri,
respectiv, circa 24.000 de înnoptãri la hotel, pe durata evenimentelor din România”, a mai
declarat Vasile Cocoº.

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
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Se aude cã omniprezentul,
omniºtientul ºi, cine ºtie,
poate chiar omnipotentul
octogenar Nae Dinescu, realizator de emisiuni, fost

sportiv, colecþionar de maºini, de femei seducãtoare ºi
prezentator de evenimente,
ar vrea sã preia brandul
„Viaþa Vâlcii”, rãmas de izbeliºte dupã decesul jurnalistului Petre Tãnãsoaica.
Vorba aia: „presa moare, dar
nu se predã”.

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

Publicitate

Directorimea de la
Oltchim, obligatã
sã vinã la serviciu
la 4 dimineaþa

Deputatul Cocoº: „Preluarea
preºedinþiei Consiliului UE va aduce
în România circa 30.000 de vizitatori”

