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ADMINISTRAÞIE
Din câteva zeci de investiþii municipale pentru
care se mizeazã pe sprijinul financiar european,
doar o micã parte a ajuns
la stadiul semnãrii contractelor de finanþare,
restul fiind în faza premergãtoare de verificare.
Primãria Craiova a obþinut însã deja prima aprobare pe o cerere de rambursare, în contul proiectului de reabilitare a
Parcului ”Romanescu”.
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lui ”Romanescu”. La finele anului
trecut, vã spuneam cã a fost semnat
contractul de finanþare în valoare
totalã de 11.658.000 de euro. S-a
fãcut deja, în decembrie, prima cerere de rambursare ºi a ºi fost aprobatã zilele acestea. Se lucreazã deja
la cea de-a doua cerere de finanþare
care va cuprinde închiderea tuturor
cheltuielilor care au fost suportate
pentru lucrãrile realizate în parc, în
exerciþiul anterior, urmând un ultim
tronson respectiv reabilitarea podului suspendat. Urmeazã ºi o întâlnire cu constructorul pentru a i se da
ordin de începere a lucrãrilor. Acum
totul depinde de vreme, fiind obþinutã ºi autorizaþia de construcþie.
Doar vremea decide când pot fi demarate lucrãrile la pod”, a spus Genoiu.

de Nicuºor Fota

P

rimarul Mihail Genoiu spune cã municipalitatea craioveanã este implicatã în acest
exerciþiu financiar în proiecte cu finanþare europeanã de peste 580 de
milioane de euro. Trebuie þinut însã
cont cã edilii craioveni includ la
acest capitol ºi faza a doua a masterplanului judeþean de apã ºi canalizare, în valoare de peste 400 de
milioane de euro, proiect derulat însã
prin ADI Oltenia, chiar dacã o parte
consistentã din valoarea totalã e antamatã pentru investiþii destinate
Craiovei. „Avem proiecte de aproximativ 150 de milioane de euro.
Acestea se aflã în diverse stadii: pentru unele am semnat deja contractele de finanþare, cum sunt proiectul
privind reabilitarea Parcului «Romanescu» ºi a casei Rusãnescu, altele
în care procedura prealabilã a fost
îndeplinitã ºi semnarea contractelor
de finanþare va avea loc în perioada
imediat urmãtoare ºi altele care sunt
în verificare, la ADR sau la minister. Dacã adãugãm la acestea ºi proiectul de extindere a sistemului de
apã ºi canalizare al CAO, de 434 de
milioane de euro, valoarea ajunge la
peste 580 de milioane de euro. Trebuie spus cã din cele 434 de milioane de euro, 257 de milioane sunt
destinate pentru lucrãri în Craiova”,
a spus primarul Mihail Genoiu.

RAT sparge gheaþa în
domeniul vehiculelor
electrice cu 17 tramvaie
Ca valoare, dupã megaproiectul de
alimentare cu apã, vin investiþiile
planificate în beneficiul RAT Craiova. Este vorba despre achiziþia de
autobuze ºi tramvaie ºi de lucrãri de
reabilitare a unor transoane din calea de rulare a tramvaiulu, a depoului de pe vechea rocadã ºi a secþiei I
a societãþii de transport de pe Calea
Severinului. Dintre acestea, achiziþia de tramvaie ºi autobuze electrice, derulatã prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii pare cea mai
aproape de realizare. Cel puþin în
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Mihail Genoiu
Genoiu
Primarul
Primarul Mihail
privinþa achiziþiei de tramvaie, pentru care ministerul a demarat deja licitaþia. „Ministerul a suit pe SEAP
aceastã achiziþie. E vorba despre 17
tramvaie, dotate cu tot ce este mai
modern la ora aceasta: aer condiþionat, monitorizare video interior ºi
exterior, monitorizare GPS, monitorizare a numãrului de cãlãtori, precum ºi de a fi compatibile cu sistemul de e-ticketing pe care RAT a
început sã-l implementeze. Din câte
ºtiu, termenul de depunere a ofertelor este în martie, iar termenul de livrare este de 7 luni de la data ordinului de începere a execuþiei contractului, aºa cã putem spera sã avem
primele tramvaie moderne pânã la
sfârºitul acestui an”, a mai spus primarul Mihail Genoiu.

Podul suspendat
aºteaptã dezgheþul
Pânã la achiziþia tramvaielor, edilii craioveni sunt mai aproape de
banii europeni în privinþa Parcului
”Romanescu”, prin proiectul prin
care deconteazã reabilitarea derulatã în exerciþiul financiar precedent,
precum ºi refacerea podului suspendat din incintã. „În aceastã perioadã, s-a aprobat prima cerere de rambursare privind modernizarea Parcu-

Bani europeni pentru
asistenþã socialã
Potrivit administratorului public al
oraºului, Sorin Manda, municipalitatea craioveanã se pregãteºte sã
atragã fonduri europene ºi în domeniul asistenþei sociale, prin direcþia
de profil din cadrul primãriei. „Este
vorba de proiecte pe fonduri europene depuse de cãtre Direcþia de
Asistenþã Socialã Craiova - proiecte
dedicate vârstnicilor, dar ºi pentru
sprijinirea victimelor violenþei domestice ºi violenþei stradale. «Bunicii Comunitãþii» este un proiect care
are ca obiectiv înfiinþarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice,
care sã rãspundã nevoilor a 170 de
persoane din municipiul Craiova.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului este de maximum 2.790.000 lei.
Procentul minim de cofinanþare proprie obligatoriu pentru Direcþia de
Asistenþã Socialã Craiova este de 2%
din valoarea bugetului gestionat, respectiv de 55.800 lei. Acest prim proiect a fost admis astãzi dupã verificarea administrativã ºi de eligibilitate, urmând verificarea financiarã.
Celelalte douã proiecte depuse privesc combaterea violenþei împotriva femeilor ºi a violenþei domestice, dar ºi combaterea violenþei stradale în rândul copiilor (proiect încheiat în parteneriat cu oraºul Roma
în cadrul programului Drepturi, Egalitate ºi Cetãþenie)”, a spus Manda.

de deputat
Ionuþ Stroe

Într-un oraº
inteligent, pânã ºi
gunoiul e o resursã

D

e aproape un an, administraþia Craiovei sa împotmolit la proiectul de a construi platformele cu containere îngropate pentru
colectarea gunoiului. Ar fi fost un pas mic, dar util
pentru un management mai bun al deºeurilor din
oraº: îngroparea containerelor ar fi redus mirosurile neplãcute ºi ar fi fãcut tot procesul mai igienic.
Pânã acum, însã, tot proiectul este blocat la faza
de avizare. Pur ºi simplu, Statul român reprezentat
de administraþia municipalã nu dã voie statului român reprezentat de administraþia judeþeanã sã sape
niºte gropi ºi sã toarne niºte beton. Timp de mai
bine de opt luni, oameni prin diverse birouri au
stat pe hârtii ºi s-au întrebat pe unde oare trec reþelele noastre de utilitãþi (apã, canal, termoficare ºi
aºa mai departe).
Dacã un proiect atât de mãrunt ridicã probleme
atât de mari, este clar cã administraþia nu e nici pe
departe pregãtitã sã asume schimbãrile majore care
se impun pentru a face un management cu adevãrat inteligent al deºeurilor.
Nu este nevoie de vizionari sau profeþi pentru a
ghici care este calea de urmat. Este suficient sã
avem în administraþie oameni suficient de destupaþi la minte pentru a putea învãþa din experienþa
altor oraºe europene ºi suficient de harnici încât sã
se þinã de muncã ºi sã ducã proiectul la bun sfârºit.
Totul începe cu schimbarea de viziune: în momentul în care ºtii ce se poate face, gunoiul devine deja o resursã. În economia circularã, deºeurile de azi sunt materia primã de mâine. Nu e o noutate pentru nimeni cã materiale precum sticla, plasticul, hârtia ºi aºa mai departe pot fi refolosite ºi
de aceea avem nevoie sã le colectãm separat de
gunoiul menajer. Dar nici acesta din urmã nu trebuie ignorat: în urma unui proces tehnologic nu
prea complicat, resturile alimentare se transformã în douã resurse importante, fertilizatorul natural ºi biogazul. La rândul sãu, biogazul este folosit fie la încãlzirea locuinþelor, fie drept combustibil pentru autobuzele special echipate în acest
sens, aºa cum se întâmplã cu mare succes la Stockholm, de exemplu.
La Mofleni, în loc sã avem o simplã groapã de
gunoi al cãrei miros se poate simþi uneori pânã în
centrul Craiovei, am putea avea o staþie modernã
de management al deºeurilor, unde reciclabilele sã
fie procesate ºi pregãtite pentru a fi reintroduse în
circuitul economic, iar deºeurile organice sã fie
introduse în staþia de biogaz. Nu este literaturã ºtiinþifico-fantasticã, este un proiect realist ºi fezabil,
pentru care sunt sigur cã Uniunea Europeanã near putea pune la dispoziþie fondurile necesare. Craiova poate fi un oraº smart, dacã administraþia se
va ridica la nivelul aºteptãrilor cetãþenilor sãi.
www.indiscret.ro
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Cioloº, pionul
„otrãvit” al stângii
ANALIZÃ

Scos din joben de anonimii care pãpuºeazã
scena politicã româneascã de dupã 1989,
Dacian Cioloº pare, la prima vedere, un
exemplu elocvent al parvenirii politice pe
fondul unor competenþe profesionale care cu
greu pot fi combãtute. Creaþie politicã artificialã a unei drepte rãtãcite, veºnic în cãutare
de personaje mesianice, fostul comisar
european ºi premier a fost, mai degrabã, un
pion important al social-democraþilor în
lungul proces câºtigãtor de divizare ºi minimalizare a adversarilor politici. Deºi pare
paradoxal, o privire mai atentã asupra carierei sale politice aduce o sumedenie de argumente în acest sens, dintre care noi vom
extrage doar câteva.
de Cosmin Pretorian

D

acian Cioloº a apãrut
pentru prima datã pe
scena politicã a României ca ministru al agriculturii în guvernul minoritar
PNL condus de Cãlin Popescu Tãriceanu. El i-a luat locul
lui Decebal Traian Remeº, iar
în acea perioadã se vorbea
despre un accept din partea
PSD-ului cu privire la nominalizarea sa. Dupã câºtigarea
alegerilor de cãtre Partidul
Democrat ºi înscãunarea lui
Emil Boc la Palatul Victoria,
lui Cioloº i s-a propus sã rãmânã în echipa guvernamentalã, însã acesta a refuzat elegant: ”Nu ar fi un lucru bun
nici pentru mine, nici pentru
actualul ministru care va veni
cu echipa lui de lucru, nu cu a
mea”. A fost o primã palmã
usturãtoare aplicatã dreptei
româneºti.

Comisar european
pe mâna dreptei
În lipsã de idei ºi de resursã umanã, PD-ul i-a mai întins o mânã ardeleanului, nominalizându-l, se pare la insistenþele preºedintelui statului din acea perioadã, Traian
Bãsescu, pentru funcþia de
comisar european la agriculturã. A fost demaratã atunci
o amplã acþiune diplomaticã
pentru a se obþine acest post,
iar rezultatul a fost cel aºtepwww.indiscret.ro

tat de întreaga þarã: România a
obþinut agricultura. Mandatul
sãu a fost departe de a fi unul
sclipitor, însã s-a achitat onorabil de sarcini. Totuºi, în þarã, au
existat voci, cu precãdere de pe
partea dreaptã a eºichieriului
politic, care i-au reproºat comisarului Cioloº cã ar fi putut face
mult mai multe pentru România. ªi-a încheiat mandatul în
2014, iar timp de un an de zile
a rãmas în siajul preºedintelui
Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, în calitate de consilier personal.

Liberalii
l-au susþinut,
el i-a vândut
cu prima ocazie
Un nou boom politic a primit
din partea preºedintelui Iohannis în 2015, atunci când acesta
l-a desemnat prim-ministru al
unui guvern tehnocrat independent, dar sprijinit în Parlament
atât de Partidul Naþional Liberal, cât ºi de Partidul Social
Democrat. I-a luat locul lui Victor Ponta, demisionar ca urmare a tragicului eveniment din
clubul Colectiv. În timp ce public liberalii l-au susþinut necondiþionat, social-democraþii au
adoptat faþã de Cioloº o poziþie
cel puþin curioasã: l-au susþinut
în Parlament, acolo unde i-au
asigurat majoritatea parlamentarã, însã în ieºirile publice liderii de stânga criticau rãspicat

guvernarea Cioloº, lãsând impresia cã, de fapt, premierul ar
guverna dupã un program impus de liberali. Aºa se face cã,
în subconºtientul electoratului
de dreapta, s-a indus ideea cã
Cioloº ar fi de fapt un liberal sub
acoperire, cu atât mai mult cu
cât preºedintele Iohannis era
protectorul sãu. Din pãcate pentru ei, co-preºedinþii proaspãtului unificat PNL, Alina Gorghiu
ºi Vasile Blaga, s-au trezit legaþi
de mâini ºi de picioare, neputând nega rãspicat acest lucru.
Iar aceastã situaþie avea sã explodeze în plinã campanie electoralã pentru parlamentarele din
2016, atunci când Cioloº a gãsit de cuvinþã sã dea o mânã de
ajutor PSD-ului, negând public
orice fel de afinitate liberalã ºi
solicitând, tot public, ca libera-

lii sã îl scoatã de pe afiºele electorale. A fost poate cel mai penibil moment politic pentru renãscutul PNL, duplicitarismul
lui Cioloº îngropând orice fel de
ºansã a liberalilor de a obþine un
rezultat onorabil.

Iohannis,
urmãtoarea victimã?
La doi ani dupã aceastã mânã
de ajutor întinsã social-democraþilor, Cioloº mai înfige un
cuþit în spatele liberalilor. Dupã
ce s-a chinuit luni bune sã îºi
înfiinþeze un partid, eºuând lamentabil, a urcat în „barca“ numitã PULS, formaþiune politicã înregistratã peste noapte de
„puii“ a douã cadre de nãdejde
ale vechii Securitãþi ceauºiste.
Iar odatã cu semnarea adeziu-

nii, a urmat ºi o nouã „flegmã“ pe obrazul binefãcãtorilor sãi, în acest caz fiind vorba de Iohannis. „Sunt gata sã
îmi asum o candidaturã la prezidenþiale“, a grãit, candid,
Cioloº. Adicã, pe înþelesul tuturor, „sunt pregãtit sã mai fac
un serviciu stângii româneºti,
îi mai fur vreo zece procente
preºedintelui“. Precum se
vede, recunoºtinþa are picioare scurte pentru ardeleanul
care, deºi a supt vârtos la þâþa
clasei politice în ultimii douãzeci de ani, acum pozeazã
în fecioarã neprihãnitã care sa pãstrat curatã pentru prima
întâlnire cu electoratul românesc. Oare atât de proºti sã fie
votanþii dreptei, încât sã se
lase înºelaþi grosolan de aceste aparenþe?
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Deputatul
Daniela
Oteºanu:
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POLITICÃ „Bugetul de stat pe 2019 depãºeºte,
pentru prima datã, 1.000 de miliarde de lei”
Deputatul PSD de Vâlcea, Daniela
Oteºanu, opineazã cã bugetul de
stat pentru anul 2019 care depãºeºte pentru prima datã 1.000 de
miliarde de lei va permite majorãri
semnificative în domenii pe care
PSD le considerã importante.
Parlamentarul social-democrat
subliniazã cã blocarea bugetului i
se datoreazã preºedintelui României, din cauza faptului cã nu îi
sunt satisfãcute pretenþiile privind
banii alocaþi Administraþiei prezidenþiale. Aceste consideraþii sunt
cuprinse ºi într-o declaraþie politicã de la finele anului trecut.

Publicitate

„Bugetul de stat pentru
2019 depãºeºte, pentru prima
datã, suma de 1.000 de miliarde de lei. Eficienþa programului de guvernare a adus ºi
aduce mai mulþi bani în buzunarele românilor, dar ºi
mai mulþi bani în economie.
Creºterile economice succesive, care ne-au plasat pe primele locuri din Europa, aduc
România pe locul 15 în Uniunea Europeanã, înaintea
Greciei ºi Portugaliei. Creºterea economicã va continua
ºi în 2019, fiind estimatã la
5,5%, ceea ce va genera un
produs intern brut de 1.022
de miliarde lei.
În aceste condiþii, bugetul
din 2019 va permite majorãri
semnificative în domeniile pe
care PSD le considerã în continuare prioritare - investiþii,
sãnãtate ºi învãþãmânt: bugetul Ministerului Educaþiei
creºte cu 15% faþã de acest
an, conform protocolului încheiat cu sindicatele din învãþãmântul universitar ºi
preuniversitar, iar bugetul
Ministerului Sãnãtãþii va fi
mai mare cu 8%. În acelaºi
timp, deficitul bugetar este
prognozat la 2,5% din PIB.
Din pãcate, preºedintele Iohannis a blocat, deocamdatã,
dezbaterea legalã, în Parlament, a Bugetului României
prin suspendarea ºedinþei
CSAT în care trebuia dat avizul pentru Proiectul de buget.
Este pentru a doua oarã, în
doar câteva luni, când preºe23 - 29 ianuarie 2019

dintele încearcã sã blocheze
adoptarea bugetului, pentru
cã nu sunt satisfãcute pretenþiile privind bugetul Administraþiei Prezidenþiale.
În ciuda tuturor criticilor
venite din partea opoziþiei,
puterea de cumpãrare a salariului mediu din România a
crescut cu 9,1% faþã de anul
trecut. (…). Industria funcþioneazã din plin, iar noile comenzi sunt în creºtere. Este
rezultatul firesc, favorabil
afacerilor, rezultat în urma
politicilor fiscal-economice
ale guvernãrii PSD. De altfel, este relevant faptul cã în
trimestrul 3 România a avut
a doua cea mai mare creºtere
economicã din Europa, respectiv 4,3%.
Faptul cã industria merge
foarte bine, cã agricultura puternic ºi profesionist susþinutã performeazã, cã România
a atras 6,4 miliarde de euro
fonduri europene ºi a ajuns
la 21% grad de absorbþie din
total fonduri alocate, cu perspectiva de a atrage mai mult
anul viitor, cã proiecte majore de investiþii vor produce
efecte benefice în întreaga
economie, toate acestea stau
la baza prognozei ºi justificã
o creºtere economicã de
5,5% ºi un PIB mai mare de
1.000 de miliarde de lei, aºa
cum este asumat de Ministerul Finanþelor în Proiectul
bugetului de stat pentru
2019”, potrivit deputatei Daniela Oteºanu.
www.indiscret.ro
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POLITICÃ
proprietari/locatari, precum ºi
pentru suprafeþele utilizate în
scop productiv – comercial cu
specific agricol, nu se factureazã apa meteoricã”. Conform deputatului Lia Olguþa
Vasilescu, mãsura luatã reduce cheltuielile românilor, care
vor putea avea facturi mai
mici la apã ºi canalizare, desigur, în funcþie de consiliile locale din localitãþile în care
domiciliazã.

TVA redus
la canalizare
ºi irigaþii
Lia Olguþa Vasilescu a reamintit, totodatã, cã ºi TVA la
apã, pentru servicii de canalizare, irigaþii etc., a coborât
de la 19 la 9 procente, tot ca
urmare a unei iniþiative a Partidului Social Democrat, ceea
ce înseamnã reduceri ale facturilor plãtite pentru fiecare
gospodãrie.

G

uvernul României a
adoptat, în ultima
ºedinþã a anului trecut, o Ordonanþã de urgenþã
prin care au fost abrogate mai
multe articole din Legea 241/
2006, Legea serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare. Modificãrile aduse legii au
fost fãcute de deputatul PSD
de Dolj, Lia Olguþa Vasilescu,
fost primar al Craiovei.

Modificãrile au
scos obligativitatea facturãrii
apei meteorice
Conform celor explicate de
Lia Olguþa Vasilescu, Legea
serviciului de alimentare cu
apã ºi de canalizare fusese
www.indiscret.ro

Apa meteoricã poate fi scoasã,
conform legii, de la facturare.
Modificãrile, fãcute de
Lia Olguþa Vasilescu
modificatã ulterior, printr-o
iniþiativã a unor parlamentari
PNL ºi obliga Companiile de
Apã sã factureze apa meteoricã. În urma celei mai recente modificãri legislative, consiliile locale au posibilitatea
de a scoate din facturile cetãþenilor apa meteoricã. La nivelul municipiului Craiova,
mãsura a fost deja luatã întro ºedinþã extraordinarã a Consiliului Local care a avut loc
la începutul lunii ianuarie,
asta dupã ce apa meteoricã fusese reintrodusã în facturile
craiovenilor ca urmare a penultimei modificãri a legii. Înainte de asta, craiovenii nu mai
plãtiserã apa meteoricã din
anul 2014, atunci când Lia
Olguþa Vasilescu, primar fiind, a luat aceastã decizie.
Concret, conform Regulamentului serviciilor de alimentare cu apã ºi de canalizare asigurate de operatorul regional
SC Compania de Apã Oltenia
SA, „pentru utilizatorii casnici
– persoane fizice ºi asociaþii de

Publicitate

Apa meteoricã a
fost scoasã de la
facturare, cel puþin
la Craiova, dupã ce
mai multe articole
din Legea 241/2006
au fost abrogate
prin Ordonanþã de
urgenþã la finele
anului trecut. Modificãrile la textul de
lege au fost propuse
de deputatul PSD de
Dolj, Lia Olguþa
Vasilescu. În urma
modificãrii legii,
consiliile locale pot
scoate din facturile
cetãþenilor apa
meteoricã.
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c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

„Cuvântul care uneºte”

A

cesta este titlul unui
volum aniversar de poezie apãrut recent la
Editura Hoffman din Caracal,
a domnilor Barcan, tatãl ºi fiul,
care, din anul 2012, asigurã cu
capital privat ieºirea pe piaþã a
revistei Oltart de la Slatina. ªi
o fac, iatã, de ºapte ani, investind neîntrerupt în culturã nu
pe argumentul rentabilitãþii, ci
pe al imboldului de a dãrui
comunitãþii „frumuseþi ºi lucruri noi”. Este ºi aceasta o
micã mare minune a urbei care
livreazã tiraje fraterne municipiului reºedinþã de judeþ. „Cu
bucurie am reunit în paginile
acestui volum aniversar stihuitori ai locului, mai mult sau
mai puþin consacraþi, care au
încredinþat, spre publicare, revistei Oltart, de-a lungul celor
ºapte ani de existenþã neîntreruptã a ei, gândul ºi simþirea
lor. (…) Au venit, de la început, alãturi de ideea de culturã
prin cuvântul scris, editorii ºi
susþinãtorii revistei Oltart ºi ai
acestui volum aniversar, cei
doi Barcan, tatãl ºi fiul, destinatarii preþuirii noastre. Dãruim acest volum de poezie
Centenarului Marii Uniri Naþionale” – spune în prefaþa tomului C. Voinescu, coordonator. În cele aproape 330 de pagini, sunt reuniþi 80 de autori
lirici din Slatina ºi Caracal, din
Bucureºti, Braºov, Constanþa,
Vaslui, Bacãu, Craiova, Baia
Mare, Timiºoara, Constanþa,
Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu,
Deva, Galaþi, Focºani, Târgu
Secuiesc etc., dovadã cã revista Oltart este cunoscutã ºi apre-

ciatã. Autori de diverse vârste
biologice ºi literare, unii aflaþi
la început de drum sau în plinã
afirmare, alþii membri ai Uniunii Scriitorilor (Paul Aretzu,
Dumitru Bãluþã, Aurelian Titu
Dumitrescu, Virgil Dumitrescu,
Geo Galetaru, Petruþ Pârvescu,
Spiridon Popescu, Dan Rotaru,
Nicolae Rotaru, Felix Sima,
Liviu Ioan Stoiciu, Traian ªtef),
îºi dau mâna întru caligrafiere
de duh. Poate de aceea, câþiva
au ales, în loc de date biografice, modalitatea confesiunilor,
reflecþiilor, citatelor, notelor critice. „Un scriitor e uneori frumos ca un înger. Când pleacã
îngerul din el, rãmâne plânsul
pe o coalã”, citim undeva. Nu
mai puþin de patru autori (Ciprian Chirvasiu, Liliana Hinoveanu, Ion Georgescu ºi George Vaiman) n-au mai apucat,
prin lucrarea grãbitã a timpului, sã-ºi priveascã alter ego-ul
în oglinzile acestei ctitorii de
cernealã. Editura Hoffman, a
domnilor Barcan, din Caracal,
pitoresc oraº romãnãþean (zic
bine, profesore Botar?), reuºeºte o loviturã de imagine cu apariþia volumului aniversar. Am
marcat Centenarul Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918, iar în
aceste zile se împlinesc 160 de
ani de la Unirea Principatelor
Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Între cele
douã strãlucite borne istorice, sa citat din corifeii culturii române ºi s-a recitat din Mihai
Eminescu. Mereu ºi mereu, cuvântul care uneºte ºi consolideazã trebuie scris ºi rescris,
apãsat.
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PNL Vâlcea anunþã o
campanie de informare a populaþiei în
legãturã cu întârzierea de cãtre actuala
putere a normelor
metodologice pentru
Legea prin care se
acordã posibilitatea
administraþiilor publice locale de a-ºi
scoate singure la
concesiune introducerea reþelelor de gaze.
Liberalii vâlceni precizeazã cã vor distribui
în localitãþile judeþului
peste 5.000 de pliante
cu rolul de a informa
cetãþenii despre noile
prevederi legale ºi de
a-i determina sã punã
presiune pe reprezentanþii PSD pentru
urgentarea adoptãrii
normelor metodologice necesare introducerii reþelelor de gaze.

POLITICÃ

PNL Vâlcea a demarat
campania „PSD arde
gazul degeaba
la guvernare”
de Marielena Popa
„Prin aceastã campanie, cetãþenii sunt informaþi de modificãrile legislative din anul 2018,
iniþiate de reprezentanþii PNL,
care sunt astãzi în vigoare ºi
care asigurã un cadru legislativ
propice introducerii reþelelor de
gaze în localitãþile din România.
(....)
Astãzi, doar 35% dintre gospodãriile de la noi din þarã sunt
racordate la reþeaua de gaz, preþul lemnului de foc a crescut de
4 ori în ultimii ani, iar din anul
2012, de când guverneazã PSD,
nu s-a mai înfiinþat nicio distribuþie de gaz nouã, deºi România are cele mai mari resurse de
gaz din Uniunea Europeanã.
Mai mult decât atât, nici acum
nu avem adoptate normele metodologice necesare autoritãþilor publice locale pentru scoaterea la licitaþie a aducþiunilor
de gaz, la peste 4 luni de termenul la care Guvernul PSD tre-

buia sã le adopte”, opineazã
PNL Vâlcea într-un comunicat.

Cristian Buican:
„Voi propune
colegilor PNL
de la nivel naþional
sã sesizãm Curtea
Constituþionalã”
„Iniþiem o campanie de informare a vâlcenilor pe subiectul
aducþiunilor de gaz pentru cã
doar prin presiune publicã putem sã îi determinãm pe cei de
la PSD sã deblocheze situaþia de
la nivelul Guvernului pe aceastã temã. De asemenea, dorim ca
vâlcenii sã fie corect informaþi
ºi sã ºtie cã reprezentanþii PNL
au reuºit anul trecut sã modifice douã legi importante prin
care localitãþile sã îºi poatã gestiona singure introducerea reþelelor de gaze, fãrã sã mai aºtepte ani de zile dupã cei de la minister. Din pãcate, în ciuda eforturilor noastre, PSD continuã sã

punã piedici introducerii reþelelor de gaze. Vã dau doar un
exemplu: astãzi se împlinesc
120 de zile de când Guvernul
PSD trebuia sã adopte normele
metodologice la Legea prin care
administraþiile publice locale îºi
pot scoate singure la licitaþie
introducerea reþelelor de gaze.
Este clar o încãlcare flagrantã a
legii ºi voi propune colegilor
PNL de la nivel naþional sã sesizãm Curtea Constituþionalã
privind un eventual conflict de
naturã constituþionalã între Parlament ºi Guvern. În acest caz,
Parlamentul a modificat o lege
ºi a dat un termen Guvernului
de punere în acord a normelor
metodologice, iar ei se fac cã
plouã. Eu cred cã, de fapt, cei
de la PSD nu doresc introducerea reþelelor de gaze în localitãþi, pentru cã asta ar însemna
dezvoltare durabilã ºi ei îºi doresc sã þinã cetãþenii captivi în
sãrãcie”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican (foto).
www.indiscret.ro

CJ Dolj, la începutul
unui an de referinþã pentru
dezvoltarea judeþului

Conducerea Consiliului Judeþean Dolj a
prezentat, recent,
planurile instituþiei
pentru anul 2019, un
an care se anunþã
special dacã ne uitãm
la lista de investiþii ºi
proiecte pregãtite.
Astfel, dupã o perioadã „de adunat hârtii“,
cum a catalogat-o
preºedintele Ion
Prioteasa, Consiliul
Judeþean Dolj este în
mãsurã sã demareze
numeroase proiecte,
cruciale pentru dezvoltarea pe termen
lung a judeþului.

P

reºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, a anunþat, la
finalul sãptãmânii trecute, semnarea contractului de lucrãri pentru modernizarea drumului 542, care conecteazã localitãþile Dãbuleni, Amãrãºtii de
Jos ºi Amãrãºtii de Sus, asigurând legãtura rutierã cu judeþul
Olt, acesta fiind cel de-al doilea contract de lucrãri semnat de
la începutul anului. „În aceste
zile, s-a semnat contractul de
execuþie a lucrãrilor de modernizare a drumului judeþean 542,
care porneºte de la limita judeþului Olt ºi ajunge la Amãrãºtii
de Sus, Amãrãºtii de Jos ºi Dãbuleni. Este un drum pe care îl
realizeazã Consiliul Judeþean
Dolj ºi pentru care am obþinut
finanþare de la bugetul de stat,
în cadrul Programului Naþional
de Dezvoltare Localã II, o investiþie în valoare totalã de
aproape 10 milioane de euro.
Trebuie evidenþiat faptul cã, în
urma derulãrii procedurii de licitaþie, s-a obþinut o economie
de 5,2 milioane de euro faþã de
valoarea estimatã.
Lucrãrile de modernizare a
carosabilului se vor desfãºura
pe o lungime de peste 27 de kilometri, proiectul cuprinzând ºi
o serie de intervenþii conexe,
cum ar fi amenajarea a 163 de
intersecþii cu drumurile laterale, reabilitarea a 8 poduri, amenajarea a 6 staþii de autobuz noi
ºi a 8 treceri de pietoni moderne, amenajarea trotuarelor pe o
distanþã de 5,7 kilometri, construirea a 106 podeþe pentru acwww.indiscret.ro

cesul la gospodãrii, precum ºi
amenajarea de rigole ºi ºanþuri
pentru scurgerea apei cu o lungime cumulatã de aproape 50 de
kilometri. În acest mod, asigurãm o mai bunã legãturã rutierã
cu municipiul Caracal ºi, de
acolo, mai departe, spre capitala þãrii pentru cei aproape
20.000 de doljeni care locuiesc
în zona traversatã de drumul
judeþean 542.
Aºadar, ne bucurãm cã putem
deschide noul an cu o serie de
veºti bune privind proiectele
pentru îmbunãtãþirea reþelei rutiere pe care le avem în curs de
implementare“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.
Contractul pentru modernizarea DJ 542 limita judeþului Olt
– Amãrãºtii de Sus – Amãrãºtii
de Jos – Dãbuleni a fost atribuit
prin licitaþie publicã asocierii
Domarcons SRL – Alpha Construct Sistem SA – Mineralport
SRL, pentru suma de
46.386.370,97 lei, inclusiv TVA
(echivalentul a 9.905.268 de
euro), având prevãzutã o duratã de execuþie de 18 luni.

Drumurile noastre
toate...
Cum spuneam la început, în
primele trei sãptãmâni ale acestui an, conducerea CJ Dolj a
semnat deja douã contracte de
lucrãri privind modernizarea
unor drumuri judeþene. Vicepre-

ºedintele Cosmin Vasile spune
însã cã acesta este doar începutul, 2019 fiind anul investiþiilor
în infrastructura rutierã. „În
acest an demareazã cele mai
mari investiþii în infrastructurã
din istoria CJ Dolj, urmând sã
aveam un numãr record de kilometri de drumuri care vor fi
reabilitaþi ori modernizaþi. Vom
derula trei proiecte prin programul InteReg, un proiect pe
POR, douã proiecte pe Strategia Dunãrii, plus patru proiecte
pe PNDL. Cel mai important
proiect este, de departe, drumul
552 Craiova - Cetate, o investiþie de 37 de milioane de euro. A
fost recepþionat deja proiectul
tehnic, iar acum suntem în curs
de elaborare a documentaþiei de
licitaþie. Probabil ea va fi urcatã pe SEAP pânã la finalul lunii
ianuarie ºi sperãm ca anul acesta sã vedem ºi utilajele pe acest
drum“, a declarat Cosmin Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj,
care a mai spus cã instituþia va
reabilita câteva porþiuni de
drum inclusiv din fonduri proprii, cel mai probabil lucrãrile
urmând a fi realizate de cãtre
societatea de drumuri din subordinea instituþiei, Societatea Pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri (SC LDP). „Sperãm sã fie
un an al SC LDP. Vom încerca
sã depãºim de la an la an numãrul de kilometri de covor asfaltic care sã fie reabilitaþi de cãtre societatea noastrã de drumuri. Ei au în licitaþie achiziþia

mai multor utilaje pentru cã
vrem sã modernizãm aceastã
societate. În acest moment societatea are o capacitate de lucru de peste 50-60 de kilometri
pe an“, a mai spus vicepreºedintele CJ Dolj

Proiecte pentru Dolj
La rândul sãu, Ion Prioteasa
a þinut sã specifice faptul cã
Doljul nu mai este acel judeþ
ocolit de investiþii majore, atât
de necesare pentru dezvoltarea
zonei. „Spre deosebire de alþi
ani, în 2019 putem sã vorbim
despre foarte multe proiecte
care au legãturã cu aceastã zonã.
Sã nu uitãm despre semnarea,
chiar aici, la Craiova, a contractului pentru cele douã tronsoane ale drumului expres Craiova - Piteºti. Un alt proiect care
va aduce cu siguranþã plus valoare acestei zone este aducþiunea de apã de la Izvarna, un proiect care se ridicã la 434 de milioane de euro, fiind unul dintre cele mai mari din S-E Europei. Noi estimãm cã în luna
martie am putea sã semnãm
acest proiect deosebit de important. Noi suntem extrem de implicaþi, iar în perioada urmãtoare vom trece la exproprieri pe
tot traseul conductei. Este nevoie de apã de calitate adusã din
munþi la Craiova.
Putem aminti, de asemenea,
cã proiectul este legat de conducta de gaze Craiova - Segarcea - Bãileºti - Calafat, pentru
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ADMINISTRAÞIE
care noi, cei de la CJ Dolj, neam luptat foarte mult de-a lungul anilor. Am discutat cu conducerea Transgaz, iar ei au confirmat cã pregãtesc toate cele
trei faze ale proiectului ºi ne-au
rugat sã discutãm cu primarii
localitãþilor de pe traseu pentru
a începe sã-ºi pregãteascã documentele necesare pentru a-ºi
asigura firma de distribuþie.
Aº aminti ºi despre Spitalul
Regional, proiect care nu a fost
abandonat niciodatã. Craiova
nu a fost scoasã de pe harta
acestor spitale. Poate nu am comunicat nici noi aºa cum ar fi
trebuit, însã în acest moment am
primit un draft de la proiectanþi
care aratã cã spitalul a suferit
câteva modificãri. Acesta va
avea cinci etaje, iar la ultimul
etaj va exista un heliport. Urmeazã sã se ia o decizie cu privire la secþiile care vor rãmâne
la SJU ºi cele care vor fi transferate la viitorul spital. E clar cã
spitalul se va face. Pe actualul
exerciþiu financiar se vor plãti
firmele care se ocupã de proiectare, iar pe mandatul financiar
vor fi alocaþi bani mai mulþi
pentru construirea lui.
Doljul este un judeþ viu, un
judeþ în care lucrurile se miºcã,
apar investiþiile majore ºi vom
vedea asta ºi în noul parc industrial al CJ unde 20 de firme au
semnat deja documentele ºi se
vor apuca de treabã“, a precizat
preºedintele CJ Dolj.

Aeroportul ºi
Spitalul de Urgenþã
rãmân pe lista
de investiþii
Pe lângã alte proiecte, conducerea CJ Dolj a þinut sã menþioneze cã, la fel ca în anii trecuþi,
Aeroportul Internaþional Craiova ºi Spitalul Judeþean de Urgenþã rãmân în fruntea listei de prioritãþi. Astfel, dacã la Aeroport se
vorbeºte despre construirea unui
nou terminal, precum ºi extinderea celor existente, la Spitalul de
Urgenþã vor continua lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare a trei
etaje, precum ºi a scãrilor ºi parterului clãdirii. Totodatã, CJ Dolj
doreºte sã igienizeze zona din jurul spitalului prin dãrâmarea
unor construcþii provizorii, inclusiv a chioºcurilor din vecinãtate aflate pe terenul SJU Craiova, însã lucreazã ºi la un proiect
pentru amenajarea de locuri de
parcare, o problemã extrem de
spinoasã pentru acel obiectiv.
23 - 29 ianuarie 2019
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Ghetuþe ºi pentru copiii
din localitatea Lungeºti

ACTUALITATE

C

u binecuvântarea Înalt
preasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pãrintele
Nicolae Dorin Buda, inspector
coordonator al Biroului Eparhial de Catehizare a romilor, în
cadrul programului social filantropic „Podema tatipe - Ghetuþe cãlduþe”, a organizat miercuri, 16 ianuarie, o acþiune prin
care au fost dãruite ghetuþe elevilor romi proveniþi din familii
cu situaþie financiarã precarã
din localitatea Lungeºti.
„Mulþi dintre aceºti copii,
pentru cã nu au îmbrãcãminte
adecvatã sezonului rece, se
aflau în risc de abandon ºcolar.
Încercãm prin proiectele sociale pe care le desfãºurãm în comunitãþi sã sprijinim familiile
sãrace, oferindu-le alimente ºi
îmbrãcãminte”, a precizat pãrintele Nicolae Dorin Buda.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Soluþii salariale pentru
mineri ºi energeticieni

D

pentru mineri ºi energeticieni.
O iniþiativã a colegilor din
ALDE Gorj (mai exact a preºedintelui organizaþiei Ion
Iordache), iniþiativã pe care
o susþin în calitate de parlamentar ºi vicepreºedinte al
ALDE, vine sã propunã o
soluþie complementarã care
ar asigura un nivel decent al
veniturilor lucrãtorilor din
sector.
Astfel, iniþiativa colegilor
din Gorj propune conducerii centrale a partidului o modificare a articolului 66, alin.
10 din OG 114/2018 prin
care angajaþilor din companiile care produc energie pe
bazã de cãrbune sã li se acorde aceleaºi facilitãþi fiscale
ca ºi celor din construcþii.
O soluþie foarte bunã care
ar duce la o creºtere suplimentarã a mediei salariale
pentru mineri ºi energeticieni
de peste 23%.
Aceastã propunere va fi
discutatã spre adoptare în
prima ºedinþã a Coaliþiei de
guvernare.
Susþinerea ei de cãtre toþi
parlamentarii PSD-ALDE ar
genera venituri cu adevãrat
decente pentru angajaþii
Complexului Energetic Oltenia, ceea ce ar aduce stabilitate în acestor sector atât de
important.

Publicitate

e la începutul participãrii sale la guvernare, ALDE a aºezat
miza pe îndeplinirea cu responsabilitate a obligaþiilor
ministeriale ce îi revin.
Indiferent de ministerul pe
care îl gestioneazã, ALDE
atacã direct problemele care
se ivesc în încercarea de a
gãsi cele mai bune soluþii
pentru domeniul respectiv.
Nu o datã parlamentarii
ALDE s-au implicat în iniþierea ºi susþinerea unor mãsuri
în plan legislativ care s-au
dovedit viabile.
Aºa se întâmplã ºi în cazul
crizei din Complexul Energetic Oltenia (CEO). Ministrul ALDE Anton Anton a
mers imediat în Gorj pentru
a discuta deschis cu salariaþii din energie ºi cu reprezentanþii Complexului Energetic
Oltenia (CEO), pe fondul
tensiunilor dintre conducerea
complexului ºi angajaþi. Obiectivul declarat – stingerea
conflictului ºi reintrarea în
normalitate în acest sector
strategic al economiei româneºti de care depinde calitatea vieþii atâtor români.
O primã mãsurã a fost propusã de ministrul Anton Anton - scutirea companiei de
taxa de 2% din cifra de afaceri. Aceasta ar genera o
creºtere de 14% a salariilor

23 - 29 ianuarie 2019
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Eliza Peþa-ªtefãnescu, deputat PSD de
Dolj: „Creºterea salariului minim brut
ºi introducerea celui minim diferenþiat
aratã cã PSD se þine, din nou, de cuvânt”
Salariul minim brut
în România a crescut, de la 1 ianuarie,
la 2.080 de lei ºi, în
plus de acest lucru,
cei care au ocupaþii
ce necesitã studii
superioare ºi cel
puþin un an vechime
în domeniul acestora vor avea un
salariu minim diferenþiat de 2.350 de
lei. Creºterea valorii
salariului minim
brut este încã o
mãsurã importantã
luatã de Ministerul
Muncii ºi Justiþiei
Sociale, încã de pe
vremea în care
acesta era condus
de Lia Olguþa Vasilescu, dupã cum a
explicat deputatul
PSD de Dolj, Eliza
Peþa-ªtefãnescu.

nisterului Muncii ºi Justiþiei Sociale, prin implicarea fostului
ministru, Lia Olguþa Vasilescu.
„Iatã cã încã un pas important
asumat prin Programul de Guvernare al Partidului Social
Democrat a fost fãcut la începutul acestui an, dovadã cã lucrurile care le-au fost promise
românilor nu întârzie sã aparã.
Creºterea salariului minim brut
va aduce beneficii unui numãr
de peste 1 milion de români ºi
este o mãsurã extrem de beneficã pentru cetãþenii României,
care meritã salarii mai mari ºi
condiþii de trai mai bune. Graþie fostului ministru al muncii,
Lia Olguþa Vasilescu, românii
trãiesc la standarde mai bune,
indiferent de categoria socialã
din care fac parte”, a punctat
deputatul PSD de Dolj, Eliza
Peþa-ªtefãnescu, membru în
Comisia de muncã ºi protecþie
socialã a Camerei Deputaþilor.
Pe lângã creºterea salariului
minim brut, de la 1 ianuarie s-a
introdus ºi un salariu minim
brut diferenþiat. Este vorba despre persoanele care ocupã
funcþii ce necesitã studii superioare, dacã acestea au o vechime în muncã de cel puþin un an.
Valoarea salariului minim brut
diferenþiat este de 2.350 de lei
lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în
medie pe lunã, reprezentând
14,044 lei/orã.

R

omânii au, începând
cu data de 1 ianuarie, un salariu minim
brut de 2.080 de lei, faþã de
1.900 de lei, cât era valoarea
acestuia pânã la finele anului
trecut. Creºterea vine ca urmare a respectãrii încã a unei
mãsuri din Programul de Guvernare al PSD, în cadrul Mi-
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„Salariul minim diferenþiat
vine în ajutorul celor care lucreazã de cel puþin un an în
domeniul în care ºi-au realizat studiile. Este un mod prin
care statul înþelege sã îi rãsplãteascã pe aceºtia, dar ºi sã
îi încurajeze sã îºi gãseascã
un loc de muncã exact pe
specializarea pe care o au. Pe
de altã parte, este foarte posibil ca angajatorii sã îºi gãseascã mai uºor forþã de
muncã specializatã, îndeosebi din rândul absolvenþilor
de facultãþi, odatã cu acest
stimul pentru cei cu studii superioare. Aºadar, creºterea
salariului minim brut ºi introducerea celui minim diferenþiat aratã cã PSD se þine, din
nou, de cuvânt”, a mai explicat deputatul PSD de Dolj,
Eliza Peþa-ªtefãnescu, membru în Comisia de muncã ºi
protecþie socialã a Camerei
Deputaþilor.
Conform primului ministru Viorica Dãncilã, majorarea salariului minim brut pe
þarã reprezintã o creºtere de
9,47%, iar salariul minim
brut diferenþiat este echivalentul unei creºteri de
23,68%. Circa 1,4 milioane
de angajaþi vor beneficia de
majorarea salariului minim
brut, dintre aceºtia 350.000
având studii superioare.
Conform Programului de
Guvernare, salariul minim
net va creºte anual cu câte
aproximativ 100 de lei pânã
în anul 2020.

Vâlcea: Cod galben de ninsori,
Prefectura solicitã mãsuri autoritãþilor locale
Instituþia Prefectului
Judeþului Vâlcea
informeazã cã Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a emis
pentru perioada
22.01.2019, ora 16:00
– 23.01.2019, ora
10.00, o atenþionare
COD GALBEN valabilã
ºi pentru judeþul
Vâlcea, prin care sunt
prognozate ninsori
moderate cantitativ ºi
strat nou de zãpadã,
intensificãri temporare ale vântului, precipitaþii mixte ºi polei.
www.indiscret.ro

„Având în vedere fenomenele meteo prognozate, Instituþia
Prefectului solicitã ca, la nivelul Comitetelor Locale pentru
Situaþii de Urgenþã din judeþul
Vâlcea, sã fie dispuse mãsurile
care se impun pentru prevenirea ºi diminuarea unor situaþii
deosebite, în special prin monitorizarea zonelor critice.
Totodatã, vor fi dispuse mãsuri pentru:
z deszãpezirea drumurilor de
interes public local;
z sprijinirea agenþilor economici în desfãºurarea corespunzãtoare a activitãþii, astfel încât sã
fie asiguratã aprovizionarea localitãþii cu produse de strictã necesitate ºi furnizarea serviciilor de

utilitãþi publice (alimentare cu
apã, gaze, energie electricã);
z eliminarea sau reducerea
riscului de deces prin hipotermie pentru categoriile de per-

soane vulnerabile (persoane
fãrã adãpost, persoane vârstnice singure, copii singuri etc);
z îndepãrtarea þurþurilor de pe
clãdiri ºi care pot reprezenta un

pericol pentru cetãþeni ºi pentru autovehiculele parcate.
În vederea asigurãrii intervenþiei prompte în zonele critice, va fi menþinut contactul permanent cu operatorii de distribuþie a energiei electrice, pentru ca echipele de intervenþie sã
intervinã în mod operativ.
De asemenea, responsabilitatea privind gestionarea unor
evenimente deosebite, anunþarea acestora sau informarea cu
privire la producerea unei situaþii de urgenþã pe raza localitãþilor, revin în sarcina Comitetelor Locale pentru Situaþii de
Urgenþã”, anunþã Prefectura
Vâlcea printr-un comunicat al
prefectului Florian Marin.
23 - 29 ianuarie 2019
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Exclusiv! Cea mai veche culã din România,
cula Greceanu, de la Mãldãreºti, judeþul Vâlcea,
ridicatã pe vremea lui Mihai Viteazul ºi transformatã de peste 50 de ani în muzeu, a fost închisã de la 1 ianuarie 2019. Motivul? Consiliul
Judeþean Vâlcea susþine cã nu are banii necesari pentru a cumpãra imobilul de la actualii
proprietari. În plus, în 2018, nici nu le-a plãtit
acestora chiria de 5.000 de lei pe lunã. Prin
urmare, cei care deþin cula au scos-o la vânzare
ºi au somat CJ Vâlcea sã nu o mai foloseascã
în regim de muzeu.
de Marielena Popa

Banii pentru
cumpãrarea clãdirii
au fost deturnaþi
Cula - interior

Cula - interior

ntr-o þarã în care banii pentru culturã au ajuns la nivel de mãrunþiº, iar prioritãþile financiare se concentreazã pe veniturile clientelei politice, la Mãldãreºti-Vâlcea se
pierde una dintre clãdirile simbol ale culturii româneºti. Cu
origini în secolul al XVI-lea,
cula Greceanu, monument istoric de clasã A, face parte din
Complexul Muzeal Mãldãreºti,
alãturi de cula Duca ºi casa
memorialã I. Gh. Duca. În anul
2008, autoritãþile judeþului au
ajuns la o înþelegere cu actualii
proprietari, care au fost de acord
sã dea sub închiriere cula Greceanu cãtre Consiliul Judeþean
Vâlcea. În 2015, statul a renunþat la dreptul de preempþiune
asupra clãdirii. Nu înainte de a
fi alocat CJ Vâlcea, în mandatul lui Ion Cîlea, 10 miliarde lei
vechi, contribuþie la cumpãrarea imobilului. Numai cã banii,
odatã ajunºi, s-au cheltuit pe…
drumuri.

Î

Vicepreºedinte CJ:
„Am fost somaþi
sã nu mai folosim
cula dacã nu suntem
în stare sã plãtim
chiria”

Filmãri la Aferim (2014)
23 - 29 ianuarie 2019

Adrian Buºu, vicepreºedinte
al CJ Vâlcea, dã de înþeles cã
situaþia este fãrã ieºire: „Proprietarii ne-au somat, prin casa
de avocaturã a familiei, sã nu
mai folosim cula dacã nu suntem în stare sã plãtim chiria sau
sã cumpãrãm clãdirea. Chiria nu
s-a plãtit de anul trecut, noi am
încercat sã obþinem bani prin
Ministerul Culturii pentru a
achiziþiona imobilul, profitând
ºi de alocãrile de fonduri în an
centenar. Însã, în septembrie, ni
s-a spus cã nu sunt resurse cu
aceastã destinaþie. Actualii proprietari cer 400.000 de euro,
bani pe care nu îi avem”, spune
Buºu.

Un arhitect
american de origine
românã ar dori
sã cumpere cula
Potrivit unor surse, un arhitect de origine românã din America ar dori sã cumpere cula.
Poate locui în ea, o poate transforma în cârciumã ori în orice
altceva. Sau, cine ºtie, va veni
cu o altã viziune ºi va atrage
publicul la muzeu, aºa cum românii nu sunt în stare sã o facã.
În mod cert, conform legii privind protejarea monumentelor
istorice, clãdirea nu poate fi dãrâmatã ºi nici nu îi poate fi modificatã arhitectura. Claudiu
Tulugea, directorul Muzeului
Judeþean Vâlcea, spune cã obiectele pe care le adãposteºte
cula Greceanu, majoritatea, de
foarte mare valoare, vor fi mutate în cula Duca. „Vom dezafecta o camerã în cula Duca ºi
vom muta acolo tot patrimoniul
din cula Greceanu, deoarece ne
aparþine”.

De la turn de
apãrare, la decor
pentru film de Oscar
Istoria culei Greceanu începe în secolul al XVI-lea, când
Nan Paharnicul construieºte un
turn de apãrare. Nepotul sãu,
Tudor Maldãr, oºtean al lui Tudor Vladimirescu, adaugã spre
sfârºitul secolului al XVIII-lea
restul construcþiei. În acele vremuri, culele erau ridicate ca
mãsurã de apãrare împotriva incursiunilor turceºti, dar ºi a cetelor de haiduci. În decursul
anilor, cula a trecut prin zestre
de la familia Mãldãrescu la familia Greceanu. Ajunsã în proprietatea familiei Greceanu, a
avut parte de o restaurare minuþioasã fãcutã de inginerul Nicolae Greceanu ºi soþia sa, pictoriþa Olga Greceanu. Între anii
1929 ºi 1934, cei doi au mobilat încãperile, le-au înnobilat cu
fresce, tablouri, cu multe obiecte de mare valoare, punând bazele unui muzeu de artã feudalã în care au investit bani, timp
ºi talent artistic. Comuniºtii au
transformat însã clãdirea într-un
gostat ºi au dispus vânzarea

www.indiscret.ro
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Vâlcea: S-a pus lacãtul pe
cea mai veche culã-muzeu
din România
obiectelor care se aflau în interior. Astfel, patul în care se spune cã a dormit Iancu Jianu în
trecerea lui de la Horezu spre
Drãgãºani a fost vândut unui
localnic pentru suma de 150 lei
plãtibili în 12 rate. În urma numeroaselor memorii trimise de
ultimul proprietar, Nicolae Greceanu, pe adresa Ministerului
Gospodãririi ºi la Comisia monumentelor istorice din aceea
vreme, autoritãþile comuniste au
permis un muzeu de etnografie.
Începând din 1967, cula Greceanu, restauratã, a fost deschisã publicului. Dupã restaurare,
culele Greceanu ºi Duca de la
Mãldãreºti au fost folosite ºi ca
decoruri pentru turnarea filmelor Neînfricaþii (serial TV

www.indiscret.ro

nedifuzat, 1969), Drumul oaselor (1980), Iancu Jianu, haiducul (1981), Trandafirul galben (1982) ºi Aferim, care a câºtigat în 2015 premiul „Ursul de
Argint” ºi care a fost propus
pentru Oscar.
Dupã un lung ºir de procese,
început în 2001, prin Decizia
civilã din 23 octombrie 2007,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a dispus restituirea în naturã
a imobilului „Cula Greceanu“
cu anexe, construcþii ºi teren
aferent, medicului Mileta Anghel Greceanu, fiica adoptivã a
ultimei descendente a Grecenilor, Olga Greceanu, care în anul
1978 i-a lãsat prin testament
proprietãþile din Bucureºti ºi
„alte proprietãþi“.

23 - 29 ianuarie 2019

Concert
folcloric de
Ziua Unirii,
la Consiliul
Judeþean
Vâlcea

J

oi, 24 ianuarie 2019, de la
ora 16.00, în Sala Mare a
Consiliului Judeþean Vâlcea are loc un concert folcloric
extraordinar dedicat împlinirii a
160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Concertul este
organizat de Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale al
Consiliului Judeþean Vâlcea.
Vor concerta 19 soliºti, printre
care Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Geta Postolache, Gheorghe Nucã, Ana-Maria Iorga,
Mioara Raica etc., acompaniaþi
de Orchestra Rapsodia Vâlceanã, dirijor Nicolae Caliu.

DNA organizeazã
la Râmnicu Vâlcea Cupa
,,Generaþia Anticorupþie”
cu liceeni
„Luni, 28 ianuarie 2019, începând cu ora 9.00,
la Colegiul Energetic Rm. Vâlcea se dã startul competiþiei sportive de minifotbal mixt liceu «Cupa Generaþia Anticorupþie» 2019.
Aflatã la a doua ediþie, competiþia se înscrie
în ºirul activitãþilor preventiv-educative
derulate în baza parteneriatului încheiat între
Direcþia Generalã Anticorupþie - Serviciul
Judeþean Anticorupþie Vâlcea ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Vâlcea, având ca scop
promovarea unei conduite active împotriva
corupþiei”, informeazã DNA prin intermediul
unui comunicat.

D

mesajele anticorupþie, pe parcursul derulãrii competiþiei
elevii vor primi întrebãri ce
vizeazã competenþa DGA,
riscurile ºi consecinþele rezultate ca urmare a sãvârºirii
unor fapte de corupþie, cunoaºterea ºi punerea în aplicare a principiilor educaþiei
bazate pe respectarea valorilor morale ale societãþii, necesitatea adoptãrii unui comportament de respingere a corupþiei, urmând ca rãspunsurile corecte sã fie premiate.
Finala ºi festivitatea de premiere vor avea loc în data de
30 ianuarie 2019.
Câºtigãtorii competiþiei vor
fi recompensaþi cu diplome,
cupe, medalii, dar ºi cu alte
materiale promoþionale personalizate”, se mai aratã în
acest comunicat.

Publicitate

ocumentul citat precizeazã cã la Cupa
,,Generaþia Anticorupþie” 2019 s-au înscris 100
de elevi din clasele a X-a ºi
a XI-a aparinând urmãtoarelor unitãi ’colare din Râmnicu Vâlcea: Colegiul Naþional
,,Alexandru Lahovari”, Colegiul Naþional ,,Mircea cel Bãtrân”, Colegiul Naþional de
Informaticã ”Matei Basarab”, Colegiul Energetic, Liceul Forestier, Liceul Tehnologic ,,General Magheru”,
Liceul Tehnologic „Cãpitan
Nicolae Pleºoianu”, Liceul
de Arte, la care se adaugã Liceul „George Þãrnea” Bãbeni
ºi Liceul ”Gheorghe Surdu”
Brezoi.
„În vederea atingerii obiectivelor propuse de cãtre organizatori ºi pentru a promova
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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.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00 Sâmbãtã 09.00 - 16.00 Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Muzeul Olteniei gãzduieºte
acþiunea culturalã „24 ianuarie 1859,
Unirea Principatelor Române”

S

ecþia de istorie-arheologie din cadrul Muzeului
Olteniei Craiova organizeazã miercuri, 23 ianuarie
2019, începând cu ora 10:00, la
Sala de conferinþe a secþiei, acþiunea culturalã „24 ianuarie
1859, Unirea Principatelor Române”, coordonatã de muzeograf Claudia Suru.
La eveniment, participanþii vor
avea ocazia sã vizioneze un film
documentar despre Unirea Principatelor în timpul lui Alexandru
Ioan Cuza, apoi un fragment din
piesa de teatru ”Povestea Unirii”.
La final, toþi participanþii se vor
prinde în Hora Unirii!
De asemenea, începând cu
ora 13.00, Secþia de istorie-arheologie va primi vizita elevilor de la ªcoala Gimnazialã
Teasc, coordonaþi de prof. Livia Velcovici, care vor beneficia de un tur tematic în cadrul
cãruia specialiºtii secþiei le vor
prezenta evenimentele ce au dus
la Actul de la 24 ianuarie 1859.
În holul central al Secþiei de
istorie-arheologie, va fi amplasat un modul expoziþional dedicat împlinirii a 160 de ani de
la Unirea Principatelor Româ-

ne, ce va reuni o selecþie de documente valoroase, aflate în
patrimoniul muzeului.
Vor fi etalate piese care vorbesc despre evenimente specifice Unirii Principatelor Române, respectiv: Imnul lui Matei
Millo, închinat Unirii Þãrilor
Române (piesa a intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei în
anul 198, graþie amabilitãþii
acad. Mihnea Gheorghiu.), „Calendaru istoricu ºi popularu alu
Principatelor-Unite cu prevestirile vestitului astronumu anticu KAZAMIA, ºi o mulþime de
alte materii interesante, amusante ºi istorice; poesii ºi anecdote pe anulu bisectu 1860, Libraru - Editoru George Ioanid
(Tipografia Mitropolitului Nifon) Bucuresci, 1860”, o planºã ce prezintã Europa în 1860
ºi este sub forma unui tabel
având cinci rubrici pe coloane
printre care: Suveranii.; Populaþiunea în anul 1860; Îmmulþire în populaþiune; Teritoriu.
Imnul lui Matei Millo, închinat Unirii Þãrilor Române, a
fost cântat pe scena Teatrului
Naþional cu ocazia numirii ca
„Prinþ” a lui Alexandru Ioan I,
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în ianuarie 1859. Acest „manifest” a fost tipãrit de C.A. Rosetti ºi difuzat de partida unionistã. Matei Millo (1814-1896)
a fost dramaturg ºi actor, unul
din creatorii teatrului românesc,
ce a susþinut cu tãrie unirea
moldovenilor ºi valahilor.
De asemenea, „Calendaru istoricu ºi popularu alu Principatelor-Unite cu prevestirile vestitului astronumu anticu KAZAMIA, ºi o mulþime de alte materii interesante, amusante ºi istorice; poesii ºi anecdote pe
anulu bisectu 1860, are douã
coperte (originale) ce cuprind
gravuri, iar din cuprins amintim: Despre reforma kalendarului în 1582; Epoci remarkabile
sam hronologia; Despre regentulm anului Bisektm 1860; Pashalia pentru anulm bisektm
1860 de zille 366; Plekarea poºtilorm din kapitalã; Însemnare
de tîrgurile celle mai remarkabile din þarrã; Kalendaru de petrecere; Prescurtare de istoria
bisericei armenesci; Poesii diverse, ºi scene din 1848; Câteva portrete a le eroilor romani.,
Trad. Din „Romania” de Vaillant, [J. A.]; Anecdote diverse.

Constructorul italian al Centrului „Brâncuºi“,
obligat de instanþã sã achite CJ Dolj peste 4 milioane de euro

C

onsiliul Judeþean Dolj a
câºtigat acþiunea declanºatã în instanþã împotriva societãþii San Giorgio
Appalti SRL, liderul asocierii
care ºi-a adjudecat iniþial, în
anul 2015, lucrãrile pentru realizarea Centrului Internaþional
„Constantin Brâncuºi“, dar care
a înregistrat întârzieri nejustificat de mari în execuþie pânã la
data încetãrii contractului, în
noiembrie 2016.
Preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, a precizat cã, prin
hotãrârea definitivã pronunþatã
de Curtea de Apel Craiova în
acest dosar, Consiliul Judeþean
urmeazã sã primeascã o sumã
semnificativã, estimatã pânã în
prezent la peste 4 milioane de
euro. „Aceastã decizie reprezintã o justã reparaþie pentru un
episod care ne-a creat numeroase dificultãþi. Consiliul Judeþean
Dolj a iniþiat proiectul pentru
realizarea Centrului Internaþional «Constantin Brâncuºi»
printr-un program finanþat din
fonduri europene.
Din cauza nerespectãrii termenelor de execuþie de cãtre
www.indiscret.ro

constructorii care au câºtigat
iniþial licitaþia pentru contractul
de lucrãri, am fost puºi în situaþia fãrã precedent de a nu mai
putea beneficia de finanþarea
nerambursabilã, care reprezenta jumãtate din valoarea investiþiei. Sã amintim doar cã asocierea de firme îºi asumase cã
va finaliza proiectul pânã în
martie 2016, ori în noiembrie
2016, atunci când a încetat contractul, îl realizase doar în proporþie de 6 la sutã.
Desigur cã, datã fiind însemnãtatea acestui obiectiv cultural ºi turistic, CJ Dolj nu putea
decât sã continue demersul, cu
finanþare asiguratã din surse
proprii. Iatã cã acum, prin decizia Curþii de Apel Craiova,
urmeazã sã recuperãm suma
pierdutã din fonduri europene,
care depãºeºte 3 milioane de
euro. În plus, instanþa ne-a acordat ºi dreptul la dobânzi legale
aplicate la valoarea neexecutatã din contract, dobânzi calculate de specialiºtii noºtri la peste un milion de euro pânã în
prezent, deoarece ele vor curge
pânã la achitarea efectivã.

Meritã întreaga apreciere colegii noºtri care au asigurat reprezentarea CJ Dolj în instanþã,

precum ºi cei care ºi-au oferit
toatã susþinerea, contribuind cu
informaþii la argumentarea cauzei. Datoritã lor, o sumã considerabilã urmeazã sã se întoarcã în bugetul instituþiei“, a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.
Potrivit hotãrârii pronunþate
de Curtea de Apel Craiova, societatea San Giorgio Appalti
SRL este obligatã „la plata sumei de 14.631.813,63 lei, cu titlu de daune interese“, precum
ºi „la plata dobânzii legale aferente sumei de 24.292.366,52

lei începând cu data de
07.11.2016 ºi pânã la data efectivã a plãþii“.
Proiectul Centrului Internaþional „Constantin Brâncuºi“ prevede cã acesta se va întinde pe
o suprafaþã latã de 17 metri ºi
lungã de 70 de metri, va avea
douã ateliere de discurs, o salã
de atelier, o salã de spectacole
ºi o salã de expoziþii. Forma
construcþiei va fi o reinterpretare a operelor lui Constantin
Brâncuºi, va avea formã ovoidã, iar la interior va avea pasãrea mãiastrã.
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Ce poþi într-adevãr
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S

cãderea abruptã a încrederii mediului economic în cel politic, la
care se adaugã creºterea cererii comerciale, importatorii
pregãtindu-se sã achite contravaloarea importurilor fãcute în
noiembrie ºi decembrie, au pus
presiune pe raportul euro/leu.
Cursul euro a atins un nou
maxim istoric. Unul ceva mai
special, având în vedere cã a
fost depãºit în premierã pragul
de 4,7 lei, media urcând de la
4,6975 la 4,7081 lei, mai sus
cu aproape 0,95% comparativ
cu finalul lui 2018.
Vinerea trecutã, pe pieþele
internaþionale a fost atins un
maxim de 4,709 lei, astfel cã
ieri tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,07 ºi 4,0716 lei.
Cotaþiile de la ora 14:00 se plasau în jurul valorii de 4,715 lei,
ceea ce lasã spaþiu pentru continuarea procesului de depreciere a leului.
Deprecierea leului s-a reflectat la nivelul caselor de schimb
bancare. Cel mai ridicat curs
la vânzare de 4,7750 lei îl practicau BCR ºi Raiffeisen Bank.
Ele erau urmate de OTP Bank
ºi BRD care vindeau euro la
4,7740 lei. Cel mai mic curs de
vânzare era practicat de Alpha
Bank – 4,7290 lei.
Media dolarului american a
urcat de la 4,1192 la 4,1377 lei.
Cotaþiile creºteau la 4,129 –
4,147 lei.
Moneda elveþianã continuã
sã se deprecieze uºor pe pieþele
internaþionale, la 1,13 – 1,135
franci/euro, iar media ei a crescut de la 4,1441 la 4,1501 lei.
Deprecierea leului va conduce la creºterea preþurilor, evoluþie care se va reflecta în nive-

lul inflaþiei, implicit în valoarea dobânzilor interbancare.
Astfel, scãderile înregistrate de
indicii ROBOR în ultimele
sãptãmâni au dispãrut ieri.
Indicele ROBOR la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a crescut de la 2,93
la 2,97%. Indicele la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de
la 3,22 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 sãrit
de la 3,34 la 3,39%, iar cel la
12 luni a crescut de la 3,45 la
3,49%.
Dacã leul se depreciazã constant, în schimb monedele din
regiune se apreciau faþã de
euro. Cea polonezã se tranzacþiona între 4,284 – 4,296 zloþi,
iar cea maghiarã fluctua în culoarul 317,6 – 318,5 forinþi.
Volatilitatea perechii euro/
dolar se limita ieri la 1,1361 –
1,1390 dolari. Investitorii se
arãtau prudenþi în condiþiile în
care pieþele americane erau
închise cu prilejul Zilei în care
se comemoreazã Martin Luther King Jr, în timp ce administraþia americanã continua
sã fie închisã („shutdown”),
cea mai lungã perioadã din istorie, iar modul în care se va
rezolva Brexit-ul rãmâne o necunoscutã.
Indicele Bitcoin calculat de
Bloomberg cobora ieri la
prânz la 3.525 dolari.
Sunt folosite date
ºi informaþii disponibile
pânã la ora 14:00

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.
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Poþi negocia perioada pentru
care angajezi creditul, poþi sã
negociezi ºi anumite aspecte legate de dobândã. Chiar dacã nu
vor reduce dobânda la cât vrem
noi, se poate obþine, totuºi, prin
negociere, un nivel mai scãzut.
Dupã aceea, sunt anumite
clauze care se referã la rambursarea anticipatã. Acest comision variazã între 1% ºi 5%. Vã
daþi seama cã nu este acelaºi
lucru dacã dai 1% sau 5% ºi
atunci începi o discuþie. ªi dacã
nu se ajunge la o înþelegere cu
banca respectivã, se poate adresa unei alte bãnci. În general,
bãncile au devenit mai conºtiente ºi ºi-au dat seama cã un client
trebuie analizat sub toate aspectele. Aparent, poþi sã crezi cã
este un client foarte bun, solvabil, dar realitatea sã nu concorde cu aparenþa.
Dacã bãncile nu permit negocierea tuturor clauzelor contractuale, atunci acest aspect ar
putea fi vãzut, în sine, ca o
“clauzã abuzivã”. Calificarea ca
abuziv al comportamentului
bãncilor este determinatã de caracterul nenegociat al contractelor de credit împreunã cu lipsa
de informaþii, limbajul prolix
sau, ºi mai grav, dezinformarea
consumatorilor. Astfel, nu orice fel de comisioane sunt abuzive, ci acelea care nu sunt menþionate în contract sau sunt menþionate într-un mod înºelãtor.
Mai exact, cele care nu prevãd
partea din credit sau unitatea de
timp la care se raporteazã, precum ºi cele care nu au o contraprestaþie realã din partea bãncii.
1. În multe cazuri (inclusiv
cele care sunt acum pe rolul instanþelor), ofertele de creditare
din perioada 2005-2008 conþineau aceastã precizare: dacã
destinatarul ofertei ar intenþiona sã negocieze contractele preformulate, atunci trebuie sã ºtie
cã va putea fi obligat la plata unui comision. În mod aparent,
o astfel de precizare îºi gãseºte
o justificare în faptul cã banca
pregãteºte aceste contracte preformulate ca produse financiare care sunt puse pe piaþã numai dupã o prealabilã avizare a
acestor produse de cãtre BNR.
Odatã obþinutã aceastã avizare, „produsele financiare” sunt
introduse în sistemul informatic
al bãncii, fiind imposibil de modificat în concret fãrã o modificare a întregului sistem informatic al bãncii. Aparent, avem de-a
face cu un cost suplimentar, pe
care banca trebuie sã îl obþinã de
la cineva, mai precis, de la cel

care are proasta idee de a cere
negocierea contractului.
Bun, dar oare mai putem
vorbi în mod serios, în aceste
condiþii, de proba negocierii,
sarcinã care revine, conform art.
4 alin. 3 din Legea nr. 193/2000
privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesioniºþi ºi consumatori, profesionistului care intenþioneazã sã
rãstoarne prezumþia lipsei negocierii în contractele pre-formulate (adeziune)?
De remarcat aici cã, în susþinerea soluþiei din decizia citatã,
comentariul dnei Þãndãreanu
conþine ºi referinþe la o decizie a
ÎCCJ, irevocabilã, defavorabilã
bãncii (decizia din noiembrie
2012, dosar nr. 10464/799/
2010). ªi aceastã speþã are o soluþie foarte interesantã (pe lângã
multe altele) : „art. 4 alin. 3 din
Legea nr. 193/2000 instituie o
prezumþie relativã a caracterului
ne-negociat al clauzelor în cazul
contractelor preformulate, prezumþie ce poate fi înlãturatã doar
prin dovadã scrisã, fãcutã de profesionist, a caracterului negociat
al contractului ori al unor clauze
ale acestuia”.
Aºadar, prezumþia de lipsã a
negocierii nu poate fi rãsturnatã cu interogatoriul, martorii,
expertizã etc., aceste probe fiind inadmisibile în litigiile care
se poartã asupra caracterului
abuziv al unor clauze inserate
în contractele pre-formulate ale
profesioniºtilor cu consumatorii lor. Prezumþia de lipsã a negocierii nu poate fi rãsturnatã
nici cu contra-prezumþii sau cu
speculaþii la limita logicii, dupã
care, dacã un consumator a putut alege între trei oferte, înseamnã cã a existat negociere.
În decizia Curþii de Apel Craiova se aratã cã „modalitatea în
care banca ºi-a rezervat dreptul
de a ajusta rata dobânzii nu poate transforma contractul de credit într-un contract aleatoriu
pentru consumator”. Într-adevãr, contractul de credit bancar
este un contract comutativ, în
care pãrþile îºi cunosc sau îºi pot
cunoaºte cu precizie drepturile ºi obligaþiile, de la data semnãrii sale ºi pânã la finalul sãu.
Contractul de credit bancar de
retail nu este un instrument financiar derivat din care partea
tare sã câºtige, iar partea slabã
sã piardã (mai mult sau mai puþin), în funcþie de „evenimente
semnificative ale pieþei financiare” sau de „conjuncturi”. ªi
în orice caz, contractul nu poate fi aleatoriu pentru o parte
(client) ºi comutativ pentru altã
parte (bancã).
De asemenea, decizia citatã
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mai statueazã cã „motivele care
sã îndreptãþeascã banca sã ajusteze rata dobânzii nu pot fi arãtate ulterior, nici în scris, nici
verbal” (ele trebuie arãtate în
contract, în mod clar ºi uºor inteligibil - n.n., Gh. P.).
2. În decizia citatã s-a considerat, în argumentarea soluþiei
de respingere a excepþiei de prescripþie a acþiunii (N.B.: unele
bãnci considerã în apãrãrile lor
cã sancþiunea pentru clauzele
abuzive este nulitatea relativã,
prescriptibilã în 3 ani, ºi nu nulitatea absolutã, imprescriptibilã), cã aceste clauze, odatã ce li
s-a constatat caracterul abuziv,
sunt lovite de nulitate absolutã,
din moment ce normele care le
reglementeazã sunt de ordine
publicã. Dar, în plus, decizia
citatã statueazã cã, dacã se constatã nulitatea absolutã a unor
clauze dintr-un contract concret,
atunci soluþia se impune, erga
omnes, tuturor contractelor preformulate conþinând acele clauze abuzive – tip. Textul art. 13,
coroborat cu art. 6 din Legea
193/2000, în forma sa iniþialã,
duce la aceastã concluzie.
Argumentul este sustenabil,
întrucât art. 6 din Legea nr. 193/
2000 dispune cã, dacã o clauzã
este constatatã ca fiind abuzivã,
atunci acea clauzã este lipsitã de
efecte faþã de consumator. Nu
este vorba de consumatorul
concret (reclamantul din acþiunea directã în instanþã, consumatorul vizat de ANPC în emiterea procesului-verbal de constatare a caracterului abuziv al
clauzelor din contractul punctual al consumatorului, intervenientul în procesul contravenþional declanºat prin plângerea
profesionistului etc.).
Este vorba de consumatorul
generic, de toþi consumatorii, de
oricare dintre consumatori. Este
normal sã fie aºa, întrucât suntem în prezenþa unor contracte
pre-formulate, cu clauze-tip,
introduse în circuitul juridic de
profesionist, cu „adresã” la orice consumator care s-ar putea
afla în relaþii contractuale cu
profesionistul. Conceptul iniþial însuºi al acestei legi ºi al acestei reguli, concept provenit din
Directiva 93/13, duce la aceastã concluzie: odatã ce o instanþã s-a pronunþat în sensul cã o
clauzã este abuzivã, toate clauzele-tip din contractele pre-formulate ale unui profesionist,
clauze identice cu cea constatatã ca fiind abuzivã, sunt lipsite de efecte faþã de consumator.
Mai precis, faþã de toþi consumatorii aflaþi în aceeaºi situaþie
cu reclamantul câºtigãtor.
C.A. Coltuc
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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SCM Râmnicu Vâlcea
a bãtut Gloria Bistriþa
ºi a bifat cea de-a 12-a
victorie consecutivã
în ligã
În prezenþa a circa
2.000 de fani aflaþi în
Sala ”Traian”, SCM
Rm. Vâlcea a continuat duminicã, 20
ianuarie, parcursul
fãrã greºealã, câºtigând cel de-al 12-lea
meci al sezonului în
faþa Gloriei Bistriþa
(28-23).

F

etele antrenate de Florentin Pera au încheiat cu bine ultima partidã a turului Ligii Naþionale,

deºi ardelencele au avut o prestaþie extrem de dinamicã, mai
ales în prima reprizã. Gloria a
ºi condus cu 4-1, dar vâlcencele au refãcut rapid diferenþa ºi
din minutul 11 au trecut la conducere. S-a încheiat 11-9 la pauzã, dar în partea a doua SCM
a mãrit constant diferenþa pânã
la 7 goluri, partida terminându-se cu un avantaj de 5 goluri
pentru echipa din Râmnicu Vâlcea. Astfel, vâlcencele au bifat
cel de-al 12-lea succes consecutiv ºi au refãcut diferenþa de
trei puncte faþã de campioana
CSM Bucureºti, pe care o vor

întâlni abia peste 5 etape, în
13 martie.

SCM RM. VÂLCEA
28

z Glibko 10, Da Silva 5,
Bãcãoanu 4, Lopez 4, Fraga
Fernadez 3, Vasileuskaia 1,
Floricã 1. Antrenor: Florentin Pera

GLORIA BISTRIÞA
23

z Dincã 6, Pristãviþa 5, A.
Rodriguez 4, Elisei 3, Raþiu
2, Paraschiv 2, Bloj 1. Antrenor: Horaþiu Paºca

Încãlzirea de iarnã

u mai e timp cine ºtie
cât. Odatã cu intrarea în
Fãurar, se va relua campionatul Ligii I. Deocamdatã,
echipele se antreneazã prin Turcia, Spania. Fac încãlzirea de
iarnã. ªi mai fac ceva: se peticesc dupã buget ºi pretenþii.
Într-un altfel de fotbal i se spune „mercato”. Scorurile din
amicale, deºi nu pe acestea se
pune accentul, spun ºi ele ceva.
Cum se integreazã noile achiziþii, cum se miºcã echipele în
general, ce inventeazã antrenorii. În primele meciuri, disputate în Antalya, CSU Craiova a
învins pe Adana Demispor (liga
a 2-a, Turcia) cu 2-1. Tânãrul
Valentin Mihãilã a înscris un
golazo. A debutat cu gol Andrei
Cristea. În primãvarã, atacantul
va împlini 35 de ani, dar uite cã
se þine ca pe vremea când preºedintele þãrii îi înmâna, în
2006, medalia Meritul Sportiv
clasa a II-a cu baretã. Categoric, Andrei Cristea este, ºi în
opinia lui Devis Mangia, „soluþia potrivitã”. Oltenii au mai
învins cu 3-0 pe Vorskla Poltava (locul 5 în prima ligã ucraineanã), marcatori Mitriþã, Koljic ºi A. Cristea, din penalty.
Mitriþã, pentru care AC Torino
ar fi gata sã elibereze 5 milioane de euro, rãmâne pe loc pânã
în varã. Dacã l-ar fi cerut Juventus, n-ar fi zis „nu”. Ce fac teamurile de pe flancuri? ªi ele, de
la bine-n sus. CFR Cluj a scos
1-1 cu FC Zurich. Un egal cât o
victorie, dacã avem în vedere cã
elveþienii au prins „primãvara
europeanã” în Europa League,
unde vor da piept cu Napoli.

Campioana en titre remizase
înainte cu Vorskla: 0-0. Tot remizã albã, ca iarna, ºi în amicalul FCSB – FC Luzern, de la
Marbella, primul meci al lui
Mihai Teja pe banca vicecampioanei. Alt egal: 2-2 cu Shanghai Shenhua. Noile tricouri
sunt cele îmbrãcate de Florentin Matei, Adrian Stoian (nu e
nicio confuzie!) ºi Ion Hora.
Becali: „Ei, la asta lucreazã
Teja, la unghiurile de pasare,
trasee de joc. Pãi, dacã nu faci
7-8 pase la o fazã, înseamnã cã
nu te miºti pe teren”. Tare! Nu
v-aþi fi gândit, prin natura lucrurilor, cã viºiniii de sub Gruia
vor avea în roº-albaºtri ºi albalbaºtri un umãr comun pentru
a fi rãsturnaþi. Lui Mangia i-ar
surâde ºi un schimb de locuri
cu Teja, dar tot acolo ajunge,
în Europa League. Ne exprimãm pentru a mia oarã un
„off”, pe care ºi Gicã Popescu
ºi Gicã Hagi au apãsat cu nãduf. ªi nu e particula auxiliarã
de la „play”. E accesul din ce
în ce mai zigzagat la calificãri
ºi, prin asta, la imagine ºi bani.
Îngreunat cu mâna noastrã,
poate singura mânã de lucru
care funcþioneazã în România.
Nu e o noutate. Gimnastica femininã, acolo unde am fãcut
revoluþie cu prima notã de 10
în lume, a ajuns o umbrã.
Handbalul masculin era predat
pe vremuri de Gaþu, Moser,
Penu. Astãzi, la mondial, joacã Islanda, Croaþia, Ungaria. ªi
tot aºa. Juniorii ãºtia în galben,
ai lui Mirel, sã ne mai dezgheþe sufletele. Aºteptãm vara ca
pe pâinea caldã.
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Indiscreþii
de Vâlcea
Conducerea centralã a
ALDE ar fi anulat decizia
Biroului Politic interimar
Vâlcea (în traducere Biroul
Þache Lovin), care îl exclusese din partid pe profesorul Remus Grigorescu, preºedinte al ALDE Râmnicu
Vâlcea. Cã bine zicea cine
zicea: „Nu mor caii când vor
câinii”.

Cazul Ayan Mutu,
din ce în ce
mai grav
Se vorbeºte din ce în ce
mai insistent despre mãsluirea unor documente în cazul Ayan Valentin Mutu,
bãieþelul aflat în moarte cerebralã la Bucureºti, dupã
ce a stat internat trei zile la

Spitalul Judeþean Vâlcea.
Dar sã aºteptãm concluziile anchetelor în desfãºurare. Sã sperãm cã anchetele
astea nu vor confirma zicala româneascã „Vrei sã ascunzi ceva, faci o anchetã”.
Între timp, dinspre Bucureºti vin veºti proaste în
privinþa stãrii de sãnãtate a
copilului.

Primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutãu, a declarat cã lucrãrile de
modernizare a Arenelor „Traian” ar putea fi
încheiate la sfârºitul
lunii august a.c. Conform edilului, într-una
din clãdiri va funcþiona
Direcþia de impozite ºi
taxe locale.

Probleme…
Muzeul de arme medievale ºi animale împãiate de la
Centrul expoziþional Seaca
nu a putut fi deschis în perioada preconizatã, din cauza problemelor cu încãlzirea spaþiului. Nicio surprizã, au mai fost anulate niºte
evenimente de notorietate
din acelaºi motiv! Se aude
însã cã neajunsul a fost remediat ºi, la finele lunii februarie, muzeul va fi accesibil publicului.

de Marielena Popa
„Sper sã încheiem modernizarea Arenelor «Traian» pânã la
sfârºitul lunii august, în aºa fel
încât atunci sã facem ºi deschiderea oficialã. Acolo vor fi mutate toate birourile destinate impozitelor ºi taxelor locale, împreunã cu arhiva aferentã. Vor fi
spaþii moderne atât pentru cetãþeni, cât ºi pentru angajaþi. La
etaj, se amenajeazã spaþii pentru
întâlniri culturale ºi va exista ºi
o cafenea”. Edilul a mai afirmat
cã municipalitatea a urgentat demersurile pentru preluarea Sãlii
Polivalente din administrarea
Ministerului Tineretului ºi Sportului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea ºi
sperã ca acest transfer sã se facã
în maximum douã luni.

+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

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.
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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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Totuºi, la ALDE
nu mor caii
când vor câinii

Primarul Gutãu anunþã cã locuitorii
Râmnicului îºi vor plãti impozitele
ºi taxele la Arenele „Traian”

