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ACTUALITATE
de deputat Ionuþ Stroe

Guvernul nu dã
banii necesari
Drumului Craiova-Piteºti
nici în 2019

P

Încep exproprierile
pentru aducþiunea
de apã
Isvarna - Craiova

Consilierii judeþeni au
aprobat marþi, 12
februarie, în cadrul
unei ºedinþe extraordinare, declanºarea
procedurii de expropriere pentru terenurile situate pe coridorul
celui de-al doilea fir
de aducþiune a apei
Isvarna – Craiova,
unul dintre cele mai
importante proiecte
realizate în judeþul
Dolj.

P

reºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, a declarat cã
a fost nevoie de o astfel
de întâlnire de îndatã pentru a
asigura derularea în condiþii
optime a proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi
apã uzatã din Dolj. „Am parcurs
un nou pas semnificativ în derularea unuia dintre cele mai
ample demersuri care vor fi implementate cu fonduri europene, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi
apã uzatã din Dolj, cu o valoare
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estimatã la aproximativ 434 de
milioane de euro. Ne asumãm
un rol foarte important ºi aici mã
refer la faptul cã instituþia noastrã va opera exproprierile atât
în Dolj, cât ºi în Gorj, conform
unei hotãrâri adoptate tot astãzi
de cãtre colegii din judeþul învecinat. Vorbim despre o suprafaþã totalã de aproape 217 hectare, situatã pe raza a 16 unitãþi
administrativ-teritoriale, proprietarii care deþin terenuri pe
traseul noii conducte urmând sã
primeascã o justã despãgubire”,
a spus Prioteasa.
Conform proiectului, coridorul de expropriere cuprinde 16
localitãþi din Dolj ºi Gorj. Localitãþile din Dolj prin care va
trece magistrala de apã sunt:
Craiova, ªimnicu de Sus, Iºalniþa, Almãj, Filiaºi, Brãdeºti ºi
Coþofenii din Faþã, iar cele din
judeþul Gorj sunt: Þânþãreni,
Rovinari, Plopºoru, Calnic, Tismana, Godineºti, Brãneºti, Bãlteni ºi Teleºti. Lungimea coridorului de expropriere este de
123,4 kilometri, zona de protecþie este de 21,20 de metri, iar
suprafaþa care va trebui expropriatã ajunge la 263 de hectare.

„Suntem conºtienþi cã nu va fi
o acþiune uºoarã, însã avem convingerea cã vom depãºi toate
obstacolele, aºa cum am fãcuto ºi pânã în prezent, într-o excelentã relaþie de colaborare,
alãturi de Primãria Municipiului Craiova, alãturi de Compania de Apã «Oltenia», dar ºi cu
sprijinul colegilor noºtri din
Parlamentul României, al
doamnei deputat Lia Olguþa
Vasilescu ºi chiar al doamnei
prim-ministru Viorica Dãncilã“,
a mai spus preºedintele CJ Dolj.
Valoarea totalã a investiþiei
pentru cel de-al doilea fir de
aducþiune Isvarna – Craiova
este de 128.457.897 de euro,
reprezentând cheltuieli cu reabilitarea conductei pe o lungime de 27,4 kilometri, extinderea ei cu o lungime de 96,4 kilometri, precum ºi amenajarea
incintei de captare la Isvarna ºi
a noii staþii de hipoclorit.
Proiectul privind realizarea
aducþiunii de apã de la Isvarna
face parte din cea de-a doua etapã a Master Planului pentru apã
ºi evacuarea apelor uzate, cu o
valoare totalã de 434.595.564
de euro, inclusiv TVA.

rin Proiectul de buget propus, Guvernul PSD îi minte încã
o datã pe craioveni. Suma de
bani alocatã pentru Drumul
Expres Craiova-Piteºti este
pur ºi simplu praf în ochii celor care aºteaptã acest drum
modern de atâþia ani. În fiºa
de proiect de la Ministerul
Transporturilor, valoarea totalã aprobatã pentru DX12
Craiova
este
de
4.972.635.000 lei, repartizatã pe doi ani. Cu toate acestea, pentru anul 2019, suma
alocatã de la bugetul de stat
este de numai 248.175.000
lei, adicã 4,99% din necesar.
Bãtaia de joc este limpede!
Împreunã cu colegii parlamentari liberali, senatorul
Mario Ovidiu Oprea ºi deputatul Nicolae Giugea, am
depus un amendament la
Proiectul de buget, prin care
cerem de urgenþã dublarea
fondurilor pentru drumul
Craiova-Piteºti, prin suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 251.825.000
lei. Numai aºa vom putea da
ºansa începerii efective a lucrãrilor încã de anul acesta.
Pentru restul de 95% din
bani, Guvernul spune cã se
bazeazã pe Fondul European
de Dezvoltare Regionala
(FEDR). Dar, surprizã!, la
Bruxelles nu s-a depus nicio
solicitare sau document oficial în acest sens. Cifrele
spun aºadar un adevãr pe
care guvernanþii vor cu tot
dinadinsul sã îl ascundã: în
2019, în ciuda promisiunilor,
PSD nu are de gând sã punã
nici mãcar o lopatã de asfalt
pe drumul expres! Ei sunt interesaþi exclusiv de spectacolul mediatic, aºa cum au
fãcut-o ºi anul trecut, tot cu

prilejul adoptãrii bugetului.
A nu se uita faptul cã
atunci, ca ºi acum, am avertizat cã noi, craiovenii, suntem minþiþi cu nonºalanþã în
privinþa construcþiei acestui
vital proiect de infrastructurã. ªi atunci, ca ºi acum, parlamentarii PSD de Dolj neau minþit cã lucrãrile vor fi
demarate imediat. Anul trecut, amendamentul prin care
ceream suplimentarea fondurilor pentru Craiova-Piteºti
mi-a fost respins de majoritatea PSD-ALDE ºi, foarte
probabil, anul acesta se va întâmpla la fel.
Destinaþia sumelor alocate
prin bugetul de stat nu este
precizatã clar, însã, din informaþiile pe care am putut sã
le strâng, se pare cã banii sunt
alocaþi de Guvern pentru unii
proprietari ale cãror terenuri
vor fi expropriate. Cu alte cuvinte, PSD vrea sã se laude
cu demararea proiectului, dar
alocã bani doar pentru a aranja niºte mici afaceri cu despãgubiri. Vã rog sã reþineþi
acest punct de vedere ºi sã
verificãm la sfârºitul anului
dacã faptele îmi dau sau nu
dreptate.
Ar fi interesant de vãzut
exact ce conþin contractele
semnate cu atâta fast la sediul Prefecturii Dolj pentru
douã din cele patru tronsoane din drumul expres: oare
conþin clauze de penalizare
pentru întârzieri, atât din partea firmei constructoare, cât
ºi din partea statului român?
Va da cineva socotealã dacã
ºi la sfârºitul lui 2019 vom
avea tot un drum pe hârtie ºi
nimic în realitate? Solicit din
partea semnatarilor un rãspuns, ca un minim gest de
transparenþã!
www.indiscret.ro
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Avocatul Radu Marinescu,
Sătui să ffie
ie plătiţi de sstt atul rromân
omân în băt
aie de joc, membrii
bătaie
Bar
oului Dol
at în sălile de judecată pur
tând o bander
olă albă
Baroului
Doljj au intr
intrat
purtând
banderolă

Avocatul Radu Marinescu,
alãturi de colegii sãi într-un
protest simbolic
SPECIAL

de Cosmin Pretorian

R

adu Marinescu, unul
dintre cei mai respectabili ºi respectaþi avocaþi
din cadrul Baroului Dolj, membru în Consiliul de conducere
al acestei instituþii vitale pentru
orice stat ce se doreºte a fi democratic, a luat poziþie faþã de
modul mizer în care sunt plãtiþi
colegii de breaslã care asigurã
asistenþa juridicã obligatorie
prin lege.
„(...) Protestul s-a nãscut din
necesitatea acutã de asigurare ºi
meninere a unui standard adecvat al activitãþii colegilor care
asigurã asistenþã judiciarã din
oficiu.(...) O astfel de activitate
necesitã însã o remuneraþie publicã corespunzãtoare. Apãrarea
asta obligatorie! Acum, un coleg «din oficiu» o face, venind
termen de termen, de câte ori
este solicitat, pentru onorarii derizorii, stabilite printr-un protocol din anul 2015 între Uniunea
Naþionalã a Barourilor din România (UNBR) ºi Ministerul
Justiþiei. Undeva între 150 ºi
450 de lei net pentru un proces.
(...)“, a scris Radu Marinescu
într-o postare publicã pe una
dintre reþelele de socializare. El
a explicat cã, deºi au existat câteva runde de nogocieri pe
aceastã temã, Ministerul Justiþiei s-a dovedit de neînduplecat:
„Din pãcate, dialogul pãrþilor a
eºuat pânã în prezent. Un compromis rezonabil nu a putut fi
obþinut. Solidaritatea profesionalã ne impune sã fim alãturi de
colegii noºtri care încearcã sã îºi
facã datoria în condiþiile unei
acute subfinanþãri. (...) Gestul
avocaþilor este un semnal de
alarmã. Fãrã o avocaturã puternicã, statul de drept este în pericol. În faþa exceselor autoritãþii, cum multe au fost recent
devoalate, avocatul este antidotul care asigurã restabilirea echilibrului firesc. El nu trebuie uitat ºi nici munca sa nu trebuie
plasatã în sfera derizoriului.
Guvernul României a fãcut
www.indiscret.ro

multe pentru categorii profesionale însemnate; salarizarea
unitarã a adus creºteri deosebite ale veniturilor medicilor, profesorilor, personalului din administraþie ºi multor altor categorii. Cred cã dorinþa legitimã de
prosperitate a tuturor cetãþenilor, reflectatã în politicile publice recente, trebuie sã se canalizeze ºi spre justa remunerare a
activitãþii impuse de lege unor
avocaþi în interes cetãþenesc.
Interesul public este ca activitatea lor sã fie eficientã ºi, corelativ, corect rãsplãtitã“.
Tocmai pentru a atinge aceste deziderate, la începutul sãptãmânii, Marinescu ºi-a îndemnat colegii din Baroul Dolj sã
intre în sãlile de judecatã purtând pe una dintre mânecile robelor o banderolã albã. „Cred cu
tãrie cã doar printr-o reformã
profundã a acestei profesii, realizatã prin uniunea de perspectivã ºi acþiune a decidenþilor
profesionali ºi a celor politici,
exprimatã în legislaþie modernã, adecvatã importanþei socia-

le a avocaturii, se va putea asigura standardul de calitate ºi
eficienþã al practicii profesionale, necesar protejãrii drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor.
De aceea sper ca acest protest sã rãmânã un singular avertisment cã, fãrã o avocaturã respectatã, nu vom avea un stat de
drept autentic ºi sigur. Cu aceastã speranþã în suflet, de mâine
(n.red. luni, 11.02.2018), voi
purta, alãturi de colegii mei,
banderola albã a avertismentului public“, a subliniat Radu
Marinescu.
13 - 19 februarie 2019
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Râmnicu Vâlcea –
afaceri puturoase

Staþia de sortare a gunoiului de la Stolniceni,
care aparþine operatorului de salubritate SC
Urban SA ºi la care în ultima lunã au avut loc
trei incendii,va fi supravegheatã de echipaje ale
Poliþiei, Jandarmeriei ºi ale ISU Vâlcea. Mãsura
a fost stabilitã de cãtre Prefectura Vâlcea, ca
urmare a reclamaþiilor celor care locuiesc în
zonã, dar ºi a semnalelor din mass-media.
Potrivit publicaþiei online Gazeta Vâlceanã,
”deºeurile erau de mult depozitate acolo, nu
cum susþine Urban SA, cã acestea sunt doar
sortate, nu depozitate. Gazul metan care este
motivul autoaprinderii apare în timp, nu în
câteva zile câte sunt necesare procesului de
sortare. Riscul incendiilor este unul din motivele pentru care depozitele neconforme nu mai
primesc autorizaþie de funcþionare. Gropile
ecologice sunt prevãzute cu instalaþii de captare a gazului metan. În lipsa acestor instalaþii,
riscul incendiilor este foarte mare”, avertizeazã
jurnaliºtii de la gazetavalceana.ro. La staþia de
sortare Stolniceni sunt transportate deºeuri
menajere din municipiul Râmnicu Vâlcea.
de Marielena Popa

Urban cere
douã luni pentru
a cãra deºeurile
sortate

P

Publicitate

otrivit unui anunþ al Prefecturii Vâlcea, SC Urban a solicitat o prioadã
de douã luni pentru a transporta
deºeurile sortate cãtre gropi de
gunoi autorizate din þarã. Deocamdatã, nici Garda de Mediu
ºi nici Direcþia de Sãnãtate Publicã nu au anunþat nicio sancþiune în acest caz. Iatã comunicatul Instituþiei Prefectului: ”În
ultima lunã, la staþia de sortare
a deºeurilor din Stolniceni, aparþinând SC Urban SA au avut loc
3 incendii de micã ºi medie intensitate, care prin degajarea de
fum au constituit o problemã
pentru sãnãtatea locuitorilor din
zonã.
În aceste condiþii, prefectul
judeþului Vâlcea, domnul Florian Marin, a organizat la sediul
instituþiei, în dupã amiaza zilei
de 11 februarie 2019, începând
cu ora 14.00, o întâlnire de lucru pe tema prezentatã, la care
au participat conducerile societãþii Urban SA, conducerile
Gãrzii de Mediu Vâlcea, Agenþiei pentru Protecþia Mediului
13 - 19 februarie 2019

Vâlcea, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Vâlcea, Inspectoratului Judeþean de Poliþie Vâlcea, Inspectoratului Judeþean de Jandarmi Vâlcea ºi
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Vâlcea.
În cadrul discuþiilor, prefectul judeþului Vâlcea, domnul
Florian Marin, a solicitat tuturor celor prezenþi sã fie luate
mãsurile prevãzute de legislaþia în vigoare, în aºa fel încât
incendiile în zonã sã fie, pe
mãsura posibilitãþilor, prevenite ori limitate ca intensitate ºi
întindere, iar disconfortul creat
cetãþenilor din proximitatea staþiei sã fie unul redus.
Operatorul de salubritate a
solicitat un termen de cca. 2 luni
de zile, pânã la care sã realizeze în mod intensificat transportul deºeurilor sortate cãtre gropi
de gunoi autorizate din þarã.
În acest timp, zona va fi supravegheatã de echipaje ale IPJ
ºi IJJ Vâlcea, iar lucrãtorii ISU
Vâlcea vor verifica staþia periodic, pentru preîntâmpinarea incendiilor.
Totodatã, potrivit competenþelor legale, atât Direcþia de Sãnãtate Publicã cât ºi Garda de
Mediu vor realiza o monitorizare a zonei, urmând a lua potrivit constatãrilor mãsurile prevãzute de lege”, se aratã în documentul citat.
www.indiscret.ro

Olguþa Vasilescu: „Am luat hotãrârea 5
sã îmi retrag candidatura pentru POLITICÃ
funcþia de vicepremier ºi ministru
al Dezvoltãrii. Nu am fãcut o mizã personalã
din accederea într-o funcþie guvernamentalã”

Î
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Dolj, unde am fost aleasã cu
60 la sutã din voturi ºi îmi
voi respecta promisiunile fãcute în campania electoralã
alegãtorilor mei. Le mulþumesc tuturor colegilor din
CEx care m-au votat în unanimitate pentru aceste demnitãþi ºi, în special, lui Liviu
Dragnea ºi doamnei primministru Viorica Dancilã
care m-a propus ºi cu care,
într-o formulã sau alta, voi
colabora ºi în continuare
pentru proiectele pe care mi
le-am asumat în campania
electoralã din 2016. Sper cã
preºedintele Klaus Johannis
va numi URGENT viitoarea
nominalizare pentru funcþia
de ministru din partea partidului care a câºtigat alegerile parlamentare, renunþând la
blocarea Guvernului României prin încãlcarea repetatã
a legilor ºi Constituþiei, în
condiþiile în care personajul
care i-a provocat atâta îngrijorare dispare din ecuaþie.
Lia Olguþa Vasilescu,
deputat PSD de Dolj

Publicitate

n urma unei discuþii cu
liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotãrârea sã
îmi retrag candidatura pentru
funcþia de vicepremier ºi ministru al Dezvoltãrii. Un atac
la CCR înseamnã o perioadã
de cel puþin o lunã ºi jumãtate de aºteptare, perioadã în
care activitatea guvernamentalã ar avea în continuare de
suferit prin absenþa din guvern a unui ministru cu un
portofoliu important, exact în
perioada în care România
deþine preºedinþia UE. Nu am
fãcut o mizã personalã din
accederea într-o funcþie guvernamentalã, dar sunt convinsã cã, aºa cum am reuºit
sã deblochez proiecte mari de
infrastructurã localã în mandatul de primar sau sã pun în
aplicare aproape tot programul de guvernare pentru Ministrul Muncii, aº fi reuºit sã
deblochez proiecte mari de
infrastructurã localã, regionalã ºi naþionalã în cadrul
ministerelor unde PSD m-a
nominalizat. Îmi voi continua
mandatul de deputat PSD de

13 - 19 februarie 2019
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POLITICÃ

De ce Grigore Vieru

entru cã sãptãmâna
aceasta, pe 14 februarie, ar fi împlinit 84 de
ani. Pentru cã a militat ca limba românã sã devinã limba oficialã a Republicii Moldova, iar
grafia latinã sã ia locul chirilicelor. Pentru cã ne-a lãsat moºtenire fraza care poate întoarce glonþul în zbor: „Dacã visul
unora a fost ori este sã ajungã
în Cosmos, eu viaþa întreagã
am visat sã trec Prutul”. Pentru cã în spiritualitatea eminescianã ºi-a regãsit pulsul creaþiei ºi tihna. Pentru cã a fost ºi
rãmâne un mare poet român.
Academia Românã l-a propus,
în 1992, candidat la Premiul
Nobel pentru Pace, dar nimeni
nu s-a gândit sã-l treacã pe lista candidaþilor la Premiul Nobel pentru Literaturã. Sã nu fi
fost el în poezie la înãlþimea lui
Bob Dylan, iar în ce priveºte
rezistenþa prin culturã la înãlþimea Hertei Muller? Existã în
masiva (pe alocuri ºi controversata) bibliografie despre
Grigore Vieru o definiþie care
îi întruchipeazã destinul: „Poet
pe Golgota Basarabiei”. Nu
ºtiu cât a înþeles din asta juriul
care selecteazã premiaþii Nobel
pentru pace ºi nici cât ar fi putut înþelege juriul filtrant de laureaþi Nobel pentru literaturã.
Despre volumul „Numele tãu”
(1968) s-a spus în critica literarã cã este cea mai originalã
apariþie poeticã. Drept urmare,
a devenit obiect de studiu la
cursurile universitare de literaturã naþionalã contemporanã.
Gãsim aici poeme dedicate lui
Mihai Eminescu, Tudor Ar-

ghezi, Nicolae Labiº, Lucian
Blaga, Marin Sorescu, Adrian
Pãunescu, Tudor Gheorghe º.a.
Visul sãu de a trece Prutul s-a
materializat în 1973, apoi în
1974, când a vizitat principale
aºezãri urbane ºi zone geografice din România, a cunoscut
artiºti, scriitori ºi a stabilit relaþii culturale. În Oltenia s-a
simþit ca acasã. De la literatura
pentru copii, pe care i-a deprins
cu abecedarul, pânã la ceea ce
au semnificat „Rãdãcina de
foc”, „Metafora albastrã” ºi
„Taina care mã apãrã” (doar
câteva din titlurile volumelor
sale), Grigore Vieru se dovedeºte „un excelent poet al copilãriei, al resurecþiei care recreeazã lumea; e ºi un poet al
misterului cosmic, al tainei ºi
«fireºtii ordini», al dimensiunii morale care ordoneazã”.
Din poeziile (multe aranjate pe
portativ) dedicate mamei, vetrei pãrinteºti, cuprinderii de
þarã, mare sau mai puþin mare,
unitarã sau segmentatã, dragostei ºi morþii, deopotrivã, se poate alcãtui o antologie de pus în
ramã. De ce nu ºi la ranã. E
adevãrat, poeme ca „Fãptura
mamei” ºi „Pãdure, verde pãdure” (aviz curioºilor) cer lovituri de maestru în ceea ce priveºte reglajul atât de sensibil
între „a traduce” ºi „a trãda”
textul. Grigore Vieru a murit la
18 ianuarie 2009. Odihneºte în
Cimitirul Central din Chiºinãu.
Epitaful ales: „Sunt iarbã. Mai
simplu nu pot”. A fost decorat
post-mortem cu Ordinul Naþional „Steaua României” în
grad de Mare Cruce.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
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Liberalul Cristian
Buican propune
introducerea în Legea
Bugetului a finanþãrii
tuturor tronsoanelor
autostrãzii Sibiu-Piteºti
„Legea Bugetului de stat pe
anul 2019, în forma propusã de
Guvernul PSD, prevede finanþarea a doar douã din cele ºase
tronsoane ale autostrãzii SibiuPiteºti. Pe cale de consecinþã,
parlamentarul liberal Cristian
Buican a depus o serie de amendamente prin care solicitã finanþarea tuturor tronsoanelor autostrãzii Sibiu-Piteºti. Faptul cã în
Legea Bugetului de Stat pe anul
2019 apar cu finanþare doar
tronsoanele 1 ºi 5 ale celei mai
aºteptate autostrãzi din România, demonstreazã faptul cã reprezentanþii PSD continuã sã
tergiverseze autostrada SibiuPiteºti”, potrivit unui comunicat al PNL Vâlcea.

Apel cãtre toþi
parlamentarii
vâlceni pentru
susþinerea acestei
propuneri
„Prin amendamentele depuse
la Legea Bugetului de Stat pe
anul 2019, parlamentarul libe-

ral solicitã alocarea sumei de
189.024 mii lei pentru Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor pentru construcþia Autostrãzii Sibiu
- Piteºti, Secþiunea 4: Tigveni Curtea de Argeº, suplimentarea
cu 14.000 mii lei a sumei prevãzute la Anexa 3/24/22, Capitol 8401, Grupa/titlul 58, Articol 03, pentru proiectul Revizuire/actualizare Studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteºti, secþiunile 2 ºi 3
(completarea studiilor geotehnice), precum ºi alocarea sumei
de 10.000 mii lei pentru elaborarea documentaþiilor tehnico economice aferente obiectivului de investiþii Autostrada Sibiu-Piteºti, Secþiunea 6: Drum
de legãturã autostrada Sibiu-Piteºti (Tigveni) ºi municipiul
Râmnicu Vâlcea. Prin depunerea acestor amendamente, deputatul Cristian Buican demonstreazã, încã o datã, cã reprezentanþii PNL sunt singurii care
susþin constant proiectul autostrãzii Sibiu-Piteºti, prin asigurarea unei finanþãri corespunzãtoare a acestui important obiec-

tiv de investiþii”, se mai aratã în
documentul amintit.
„În ciuda faptului cã autostrada Sibiu-Piteºti este o prioritate naþionalã absolutã în
materie de construcþie de autostrãzi, Guvernul PSD propune
un Buget ce finanþeazã doar 2
din cele 6 tronsoane ale autostrãzii. Vãzând acest lucru, am
depus o serie de amendamente
pentru finanþarea tuturor tronsoanelor, pentru cã doar aºa ne
putem asigura cã vom avea o
autostradã completã, care va
asigura ºansa unei dezvoltãri
durabile judeþului Vâlcea. Noi,
cei de la PNL, suntem singurul partid politic din România
ce susþinem constant acest
tronson de autostradã. Sper ca
parlamentarii de Vâlcea, indiferent de coloratura lor politicã, sã nu susþinã o Lege a Bugetului care sã nu finanþeze
toate cele 6 secþiuni ale autostrãzii Sibiu-Piteºti. În caz contrar, vor fi pãrtaºi la subdezvoltarea judeþului Vâlcea”, a declarat preºedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
www.indiscret.ro

„Pro Infrastructura”
ridiculizeazã
Cabinetul Dãncilã
de Cosmin Pretorian

D

e ani buni, Ministerul
Transporturilor (MT) ºi
Compania Naþionalã de
Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) s-au ales cu o
„belea“ pe cap: Asociaþia Pro
Infrastructura. „Reprezentãm
societatea civilã ºi acþionãm
pentru a aduce transparenþã ºi
promptitudine în dezvoltarea infrastructurii în România. Suntem o asociaþie de drept privat,
fãrã scop patrimonial, non-profit, non-guvernamentalã ºi apoliticã. Misiunea Asociaþiei Pro
Infrastructura este de a susþine
ºi promova dezvoltarea infrastructurii ca factor cheie în obþinerea prosperitãþii ºi creºterii
sustenabile a României. Orga-

www.indiscret.ro

nizaþia este un vehicul de reprezentare a intereselor societãþii
civile, scopul nostru având un
caracter informativ ºi analitic“,
se menþioneazã pe web-site-ul
ONG-ului.
Ei bine, aceastã plãpândã organizaþie reuºeºte ceea ce nici
mãcar un mijloc media din România nu a mai fãcut vreodatã:
o monitorizare strictã a tuturor
operaþiunilor Companiei, fie cã
este vorba de procese de obþinere a avizelor, fie cã vorbim
despre execuþie lucrãri la drumuri ºi cãi ferate, ºi o estimare
în majoritatea cazurilor ºocant
de realistã a promisiunilor ºi
termenelor avansate de reprezentanþii CNAIR sau de cei ai
Ministerului Transporturilor.
Nu de puþine ori, previziunile

specialiºtilor asociaþiei au spulberat minciunile guvernanþilor,
indiferent de tabãra politicã din
care aceºtia au fãcut parte. La
începutul acestei sãptãmâni, pe
pagina oficialã a Pro Infrastructura de pe una dintre reþelele de
socializare, a fost postat un scurt
comunicat de presã menit a demonta promisiunile avântate ale
politicienilor aflaþi acum la putere, promisiuni la baza cãrora
stau estimãrile nesimþit de optimiste ale aºa-ziºilor specialiºti
ai CNAIR.
«Dupã Cãlin Popescu Tãriceanu sãptãmâna trecutã, astãzi
epidemia de minciunã sfruntatã
vãrsatã de CNAIR ºi preluatã
fãrã niciun fel de filtru de “liderii” politici face o nouã victimã:
Rovana Plumb, “ministrul” in-

terimar al Transporturilor. La
dezbaterea bugetului de stat,
Rovana Plumb promite fãrã responsabilitate, fãrã ruºine ºi fãrã
sã gândeascã: “Pentru anul 2019,
vom putea sã dãm în trafic în
ceea ce priveºte autostrãzile 180
de kilometri”. Se promite inaugurarea inclusiv a unor tronsoane unde nici nu s-au început lucrãrile în teren, iar termenele
contractuale de proiectare ºi execuþie sunt de 19 luni (A3 BorºBiharia), 24 luni (A3 RâºnovCristian) sau 3 ani (A7 Centura
Bacãu ºi DX12 Craiova-Slatina). Se va întâmpla ceva la final
de 2019 când, EVIDENT, declaraþiile sforãitoare de acum se vor
dovedi cã sunt doar promisiuni
pentru naivi, dezinformãri grosolane ºi minciuni gogonate?
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ANALIZÃ

NU, NIMIC! Deoarece nimeni
nu-i trage la rãspundere pe aceºti
indivizi care nu au pic de jenã
sau limite ale bunului simþ. Aºa
cum am explicat în 8 ianuarie
scenariul realist ne indicã 43,28
km noi de autostradã în 2019, iar
cel foarte optimist 69,18 km”, se
aratã în postarea celor de la Asociaþia Pro Infrastructura de pe
Facebook.
Poate vã întrebaþi de ce am da
crezare acestei postãri... Douã
sunt motivele care ne îndreptãþesc sã o facem. Primul, ºi cel
mai elocvent, este acela cã ºi
anii trecuþi Asociaþia a fãcut previziuni cu privire la numãrul de
kilometri de autostradã care vor
fi inauguraþi ºi, de fiecare datã,
estimãrile acesteia au fost cu
mult mai realiste decât cele ale
politicienilor aflaþi în goanã
dupã capital politic ieftin obþinut. Al doilea argument, unul
simplu ºi plin de bun simþ: organizaþia nu are culoare politicã, nu e nici liberalã, nici useristã, nici socialistã. Este doar
realistã! O calitate care lipseºte
în prezent clasei politice româneºti, de la stânga la dreapta...
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Zeci de mii de autoturisme
- calamitãþi pe patru roþi

Aproape 3.500 de vehicule
verificate tehnic în trafic de
inspectorii RAR, în anul 2018,
prezentau pericol iminent de
accidente.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

R

vehicule, 37,99% dintre acestea
fiind neconforme din punct de
vedere tehnic, iar 231 de maºini
prezentau pericol iminent de
accident.
În urma controalelor mixte
desfãºurate de RAR ºi Poliþia
Rutierã, în anul 2018 au fost
aplicate 903 amenzi contravenþionale, au fost retrase 728 de
certificate de înmatriculare ºi
reþinute 146 permise de conducere. Reprezentanþii Registrului
Auto Român reamintesc faptul
cã, în situaþia în care una dintre

D

mãsurile luate a fost reþinerea
certificatului de înmatriculare,
acesta poate fi redobândit numai dupã efectuarea unei inspecþii tehnice specifice la reprezentanþele RAR din þarã.
„Rezultatele controalelor desfãºurate în trafic nu reflectã starea generalã a parcului auto din
România, deoarece echipajele
mixte RAR-Poliþie opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a
prezenta defecþiuni“, se aratã
într-un comunicat al RAR.

Publicitate

egistrul Auto Român a
verificat, anul trecut,
din punct de vedere tehnic, în trafic, 67.807 vehicule,
în toatã þara. În urma controalelor s-a constatat cã aproape
jumãtate dintre acestea erau neconforme. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalaþia electricã de iluminare ºi
semnalizare, sistemul de reducere a emisiilor poluante, punþi,
jante, anvelope ºi suspensie, vizibilitate, precum ºi la sistemele de frânare ºi direcþie. Mai
mult, 2,34% dintre vehicule prezentau probleme legate de inspecþia tehnicã periodicã: ITP
fals, expirat sau anulat.
În ceea ce priveºte judeþul
Dolj, au fost verificate 2.261 de
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Un buget bun
pentru România

incolo de disputele
politice inerente, ori
ce om de bunã credinþã îºi dã seama cã proiectul de
buget pe 2019 marcheazã progrese evidente faþã de anii trecuþi.
Un buget nu poate împãca pe
toatã lumea, însã principalul
merit al Proiectului de buget pe
acest an (un buget record de
peste 1.000 de miliarde de lei!)
este acela cã este un suport
solid pentru douã chestiuni
strategice: consolidarea economicã ºi creºterea veniturilor
cetãþenilor.
Mai mult decât atât, bugetul
este unul sustenabil. Noi, cei
din ALDE, am insistat mult
pentru încadrarea în acest an
într-o þintã de deficit mai micã
faþã de anul trecut, tocmai pentru a exista spaþiu fiscal care sã
anihileze orice eventual risc.
Proiectul de buget care, iatã, a trecut de comisiile parlamentare mizeazã pe creºterea
echilibratã a investiþiilor ºi
aduce plusuri importante pe
zonele strategice ale dezvoltãrii: sãnãtate, educaþie, infrastructurã.
Anul 2019 trebuie sã fie un
an al investiþiilor.Viziunea investiþionalã este, pe de o parte, însoþitã, în planul resurselor, de sume mai mari faþã de
anul trecut. Este, în al doilea
rând, echilibratã pe regiuni,
fiecare regiune a þãrii bucurându-se de sume importante.
Sãnãtatea, educaþia ºi infrastructura sunt, aºa cum precizam mai sus, domenii prioritare pentru Guvernul României în 2019. Astfel, suma alocatã sãnãtãþii a fost majoratã cu
cca. 6 miliarde faþã de 2018,
ceea ce înseamnã o creºtere de
12%. Pentru educaþie s-au alocat suplimentar de la bugetul
de stat, comparativ cu anul
2018, cca. 9,8 miliarde lei,
pentru acoperirea creºterilor
salariale ºi pentru investiþii.

Ministerul Transporturilor va
primi 6 miliarde lei în plus,
adicã cu 75% în plus faþã deanul 2018, ceea ce creeazã
premise pentru un an foarte
bun în materia infrastructurii.
În acelaºi timp, bugetele locale vor primi alocãri record
de 47,9 miliarde lei, cu 20%
mai mari decât cele din 2018.
La nivel local, pentru Consiliile Judeþene se propune o
creºtere de la 250 lei/locuitor
la 450 lei/locuitor. În privinþa
bugetelor locale, plafonul minim pentru primãriile de municipiu va fi de 12 milioane lei
(cu 7 milioane lei în plus faþã
de 2018). Bugetele primãriilor
de oraºe vor avea un plafon
minim de 6 milioane lei (cu 3
milioane lei mai mult comparativ cu 2018). În cazul primãriilor de comune, are loc o
creºtere a alocãrilor de la
750 lei/locuitor la 1.000 lei/
locuitor, iar plafonul minim va
fi de 2 milioane de lei, cu 1
milion mai mult faþã de 2018.
Anul 2019 va fi un an al
creºterii veniturilor românilor.
Punctul de pensie va creºte
cu 15% începând cu 1 septembrie 2019, de la 1.100 lei la
1.265 lei, iar pensia minimã cu 10%, de la 640 lei la 704
lei. În materia pensiilor trebuie subliniat faptul cã bugetul
de pensii este pe excedent (un
plus de 0,2% din PIB), datoritã transferului de contribuþii.
Salariul minim garantat în
platã va creºte în mod diferenþiat. La 2.080 lei, faþã de 1.900
lei anul trecut, la 2.300 lei pentru persoanele cu studii superioare ºi minimum un an vechime, la 3.000 de lei pentru
persoanele angajate în sectorul firmelor cu minimum 80%
cifra de afaceri în sectorul construcþiilor.
Doar dacã am privi aceste
date ºi am înþelege cã România este pe drumul corect. Românii pot avea încredere.

www.indiscret.ro
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Craioveanu:
„Nicio ºcoalã
din România
nu va mai avea
toaleta în curte!”
Senatorul PSD spune
cã elevii din aproape
1.500 de ºcoli fãrã
toalete vor avea
grupuri sanitare
decente pânã
la sfârºitul anului.
„Nicio ºcoalã din România
nu va mai avea toaleta în curte! S-au alocat bani în bugetul
din acest an pentru ca toate ºcolile din România sã asigure
condiþii optime pentru elevi. La

începutul anului 2018, erau
2.600 de ºcoli cu toaletã în curte. La începutul acestui an, au
mai rãmas 1.460 de ºcoli în
aceastã situaþie deoarece 1.140
de ºcoli au beneficiat de fonduri prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã (PNDL)
pentru soluþionarea acestei probleme”, a declarat senatorul
PSD de Dolj, Lavinia Craioveanu. „Vor fi cumpãrate containere sanitare moderne, care
vor fi legate de clãdirea principalã printr-un culoar. Ministe-

rul de Finanþe lucreazã la un
program de finanþare. Se vor
aloca undeva la 10.000 de
euro pentru fiecare ºcoalã.
Primãriile se vor ocupa de
proiect, de racordarea la reþeaua de apã ºi de fosa septicã”, a punctat Lavinia Craioveanu. Senatorul doljean a
precizat cã bugetul alocat
Ministerului Educaþiei Naþionale pentru anul 2019 va fi
cu 46,7% mai mare decât cel
pe care ministerul l-a avut
anul trecut.

Senatorul Radu Preda: „Politica de relaxare fiscalã
a guvernului PSD-ALDE a dat roade“

R

adu Preda, senator PSD de
Dolj, a afirmat recent cã, în
ciuda previziunilor sumbre
aruncate pe piaþã de cãtre adversarii din Opoziþie, realitatea economicã demonstreazã cã mãsurile socialdemocraþilor funcþioneazã ºi produc rezultate concrete. „Politica de
relaxare fiscalã a guvernului PSDALDE a dat roade. În pofida scãderii TVA, de la 24 la 19%, a impozitului pe venit, de la 16% la
10%, a TVA redus la 5% la alimente ºi în turism, a eliminãrii CASS
pentru pensiile mai mici de 2.000
de lei ºi a multor altor mãsuri de
reducere a fiscalitãþii, veniturile
bugetului general consolidat au
crescut cu 53,1%, în aceºti doi ani
ai guvernãrii PSD-ALDE ºi au
ajuns la 342,7 miliarde lei. E un fapt
care aruncã în derizoriu acuzaþiile
celor ca Dancã (Ionel Dancã,
n.red.) ori Cîþu (Florin Cîþu, n.red.),
incapabili de viziune constructivã,
beneficã românilor. Dacã ar fi dupã
mintea lor, impozitele ºi taxele ar
trebui sã creascã în România ºi sã
ajungã la fel ca-n Germania“.
www.indiscret.ro
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„Nu pot sã neg cã n-am intervenit, cã e prea evident”,
punctând, „atac speculativ
slab... sau l-am anihilat devreme“, a declarat Mugur Isãrescu la briefingul de presã care a
urmat ºedinþei de politicã monetarã, din 7 februarie, unde sa decis menþinerea dobânziicheie la 2,5%.
„Float, managed float, înseamnã a pluti. Vasul plutea ºi
vine un þãcãnit ºi începe sã-l
zguduie aºa!”, a spus guvernatorul BNR despre efectele negative ale Ordonanþei 114.
La începutul acestei sãptãmâni, rãzboiul PSD-ALDE vs
BNR s-a înteþit, iar dl Isãrescu
a afirmat cã „anul trecut, cursul de schimb a fost foarte stabil. Cu ajutorul lui, am pãstrat
anticipaþiile inflaþioniste. (...)
S-a sãrit la gâtul BNR în ceea
ce priveºte cursul valutar (...).
Au cerut sã fie cursul fix, asta
nu se poate”, a afirmat guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu,
la prezentarea raportului asupra inflaþiei.
„Dacã vor ca românii sã trãiascã mai bine, sã vinã cu un
OUG sã trãiascã românii ca în
Germania”, a mai spus dl Isãrescu.
În acelaºi timp, INS a anunþat cã deficitul comercial a
crescut anul trecut cu 15,13
miliarde euro, mai mult cu 2,1
miliarde euro comparativ cu
2017, evoluþie care va înteþi
presiunea pe cursul de schimb.
Cursul euro a scãzut de la
4,7440 la 4,7391 lei, pentru a
urca în 8 februarie la 4,7445
lei. La sfârºitul perioadei media a coborât la 4,7437 lei.
Media dolarului a urcat de la
4,1547 la 4,1969 lei, sub impactul aprecierii monedei americane faþã de cea europeanã.
Moneda elveþianã s-a apreciat de la 1,144 pânã la 1,131
franci/euro, iar cursul a crescut de la 4,1507 la 4,1843 lei.
Dl Isãrescu a asemuit ROBOR cu nevãzuþii teroriºti din
decembrie 89, „trage din toate
poziþiile, nu mai ºtii ce sã faci
cu el. Este posibil sã îi schimbi,
dar soluþia în sensul de a ieftini

În perioada 8-1
0 mar
tie 20
19, la Cr
aio
va
8-10
martie
201
Craio
aiov

Mugur
Isãrescu a
recunoscut
intervenþia
BNR pentru
protejarea
leului
creditul constã în a reduce inflaþia, a mãri credibilitatea în
economia româneascã, a termina rãzboiul acesta inutil cu sistemul bancar, a închide odatã
ostilizarea aceasta a populaþiei
contra bãncilor - nu foloseºte
nimãnui. Îmi voi ruga colegii
sã prezentãm cifrele adevãrate, cã pe cifre mincinoase nu
poþi sã faci nimic - scoþi cã sunt
profituri foarte mari... Nu merge aºa”.
În piaþa monetarã indicii
ROBOR au cunoscut la sfârºitul intervalului schimbãri minore, dupã ce BNR a majorat
prognoza de inflaþie pentru
2019 cu 0,1 puncte procentuale, la 3%. Estimarea pentru
2020 a fost scãzutã la 3,1%.
Indicele la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 3,10%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scãzut de la 3,30 la 3,29%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a scãzut
de la 3,44 la 3,43%, iar cel la
12 luni de la 3,51 la 3,50%.
Lipsa unui acord privind
Brexit-ul, intrarea Italiei în recesiune tehnicã ºi scãderea producþiei industriale a Germaniei,
au reprezentat tot atâtea motive de scãdere a euro de la
1,1461 pânã la 1,1268 dolari.
Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a crescut spectaculos la finalul perioadei la peste 3.630 dolari.
Analiza cuprinde
perioada 5 – 11 februarie

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.
13 - 19 februarie 2019

Târgul de turism
al Olteniei – cel mai
important eveniment
dedicat turismului
A

lege-þi destinaþia de vacanþã la Târgul de Turism al Olteniei ºi poþi
beneficia de reduceri substanþiale la pachete turistice achiziþionate! Evenimentul debuteazã
pe 8 martie 2019, la Centrul
Multifuncþional Craiova, iar vizitatorii vor avea parte de 3 zile
de oferte speciale.
* Prestige Tours, alãturi de 7
agenþii de turism partenere, a
pregãtit oferte speciale cu reduceri Early Booking, dar ºi multe alte surprize pentru vizitatori.
Amatorii de vacanþe au parte
de reduceri de pânã la 40% pe
perioada târgului, dar ºi oferte
speciale cãtre Antalya cu plecare din Craiova ºi nu numai.
*Aventura cu Balonul – un
nou produs de promovare!
Târgul de Turism al Olteniei
organizeazã în perioada 8-10
martie 2019, la Centrul Multifuncþional Craiova, zbor ancorat cu balonul cu aer cald - un
mijloc inedit ºi eficient de promovare, publicitate, reclama de
afaceri pentru cei interesaþi.
* Pe urmele dinozaurilor...
Vino împreunã cu copilul tãu
la Centrul Multifuncþional Craiova în perioada 8-10 martie ºi
descoperiþi secretele din preistorie! Dino Parc Râºnov, singurul parc tematic de dinozauri
din România, vã aºteaptã cu informaþii ºi surprize
* Grand Hotel Minerva Resort & Spa k Afrodita Resort &
Spa k Diana Resort vã invitã
sã descoperiþi în Bãile Herculane rafinamentul, ospitalitatea
ºi confortul
* Nu vor lipsi prezentãri de
locaþii nou-deschise, degustãri
specifice anumitor zone turistice, momente artistice care sã
trezeascã interesul pentru anumite destinaþii.
Concomitent cu ediþia a IV-a
a Târgului de Turism al Olteniei,se va desfãºura Horeca Expo Oltenia ed. III – expoziþie de echipamente pentru sectoarele horeca, panificaþie ºi cofetãrie.

* Horeca Expo Oltenia organizeazã concursul anului, dedicat producãtorilor din segmentul panificaþie ºi cofetãrie ce se
va desfãºura pe data de 9 martie 2019
* Nu vor lipsi cooking showuri organizate de chefi celebri,
demonstraþii de servire ºi degustare a vinului, bartending ºi
barista.
Campania de promovare a
evenimentelor va cuprinde: campanii la radio (în cele cinci judeþe ale Olteniei, dar ºi judeþele
Argeº ºi Caraº Severin), televiziuni locale, ziare, dar ºi on-line,
prin platforme de social media
ºi site-uri specializate, afiºe, flyere, newslettere, comunicate de
presã, menite sã atragã un numãr
cât mai mare de vizitatori.

Sponsor al evenimentului Horeca Expo Oltenia este PPD
România, iar partenerul principal al celor douã evenimente
este Selgros România.
Intrarea vizitatorilor va fi liberã!

Program Târg:
Vineri: 10.00 – 18.00
Sâmbãtã: 10.00 – 18.00
Duminicã: 10.00 – 16.00.
Locaþie: Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26
Detalii privind organizarea
celor douã evenimente gãsiþi pe:
www.targdeturismoltenia.ro ºi
www.horecaexpooltenia.ro.
Pagini de facebook: Târgul
de Turism al Olteniei ºi Horeca
EXPO Oltenia!
www.indiscret.ro

Drumurile forestiere trec 11
ACTUALITATE
din administrarea Romsilva
în cea a consiliilor locale
O propunere legislativã printre ai cãrei
iniþiatori se aflã ºi
deputatul PSD de
Vâlcea, Eugen
Neaþã, a trecut
recent de votul
Senatului. Proiectul
modificã Legea 192/
2010 în sensul
trecerii drumurilor ºi
cãilor ferate forestiere care deservesc
fondul forestier
naþional din administrarea Regiei
Naþionale a Pãdurilor-Romsilva în cea
a unitãþii administrativ-teritoriale ºi a
consiliilor locale.
Senatul este prima
Camerã sesizatã,
Camera Deputaþilor
având rolul de for
decizional.
„Drumurile forestiere, cãile ferate forestiere ºi lucrãrile de corectare a torenþilor,
precum ºi terenurile aferente
acestora, care fac obiectul
trecerii, cu titlu gratuit, din
domeniul public al statului ºi
din administrarea Regiei Na-

Iniþiatorii
proiectului sunt
deputaþii PSD
Eugen Neaþã,
Neculai Iftimie ºi
Mihai Weber

þionale a Pãdurilor-Romsilva, în
domeniul public al unor unitãþi
administrativ-teritoriale ºi administrarea consiliilor locale ale
acestora se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului la cererea
Consiliului General al Municipiului Bucureºti, dupã caz. Prevederile se aplicã ºi drumurilor
forestiere, lucrãrilor de corectare a torenþilor ºi terenurilor forestiere aferente acestora care
deservesc în totalitate fondul
forestier proprietate publicã a
statului ºi zonele turistice ºi de
agrement situate în perimetrul
unei unitãþi administrativ-teritoriale”, prevede articolul 2 din
proiectul legislativ.

Eugen Neaþã

Propunerea legislativã pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cãilor ferate forestiere ºi
a lucrãrilor de corectare a torenþilor din domeniul public
al statului ºi din administrarea Regiei Naþionale a Pãdurilor - Romsilva în domeniul
public al unor unitãþi administrativ- teritoriale ºi în administrarea consiliilor locale
ale acestora, a fost adoptatã
de senatori cu 90 de voturi
„pentru” ºi 12 voturi „împotrivã”.
„Având în vedere cã la nivel naþional sunt tot mai multe drumuri forestiere care deservesc 100% fondul forestier naþional proprietate publicã ºi în acelaºi timp zonele turistice ºi de agrement ale
unor unitãþi administrativ-teritoriale, prin propunerea legislativã permitem ca aceste
drumuri forestiere, cu lucrãrile de artã ºi corectate a torenþilor, sã treacã în domeniul
public al unitãþilor administrativ- teritoriale, în vederea
dezvoltãrii ºi modernizãrii
acestora”, susþin iniþiatorii în
expunerea de motive a actului normativ.

Râmnicu Vâlcea:
Încep lucrãrile
la sala de sport
a Liceului Sanitar
„Antim Ivireanul”
«Compania Naþionalã de Investiþii a anunþat cã în data de 4
martie 2019 va da ordinul de
începere a lucrãrilor la obiectivul „Construire salã de sport
ºcolarã la Liceul Antim Ivireanul”. Investiþia este finanþatã de
la bugetul de stat, antreprenorul selectat de C.N.I. este asocierea SC Pegani Construct
SRL ºi SC Arhinet SRL, suprafaþa construitã este de 1.046 mp,
iar cea desfãºuratã este de 1.270
mp. Primãria municipiului
www.indiscret.ro

Râmnicu Vâlcea va avea în sarcinã doar racordarea la utilitãþi
a viitoarei sãli de sport ºi derularea lucrãrilor de sistematizare verticalã. În prezent, cei peste 1.000 de elevi de la Liceul
Sanitar „Antim Ivireanul” au la
dispoziþie pentru activitatea
sportivã un spaþiu complet inadecvat, constând în douã camere care totalizeazã câþiva zeci de
metri pãtraþi», a anunþat municipalitatea într-un comunicat
remis presei.
13 - 19 februarie 2019
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ACTUALITATE

La Galeriile „Cromatic”,
creaþie popularã ºi
armonie muzicalã

C

onsiliul Judeþean Dolj
ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, împreunã cu Centrul
„Aripi de Luminã“ al Arhiepiscopiei Craiovei, redeschid atelierele de muzicã ºi de creaþie
popularã, în perioada 15 februarie - 7 iunie 2019.
Cele douã ateliere, „Ca la
þarã“ ºi „Sã ne împrietenim cu
muzica“, se vor desfãºura de
douã ori pe lunã, în zilele de
vineri, în intervalul orar 14:00
- 16:00, la Galeriile „Cromatic“
ale Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea

Culturii Tradiþionale Dolj.
Atelierul „Ca la þarã“ le dezvãluie copiilor frumuseþea satului tradiþional doljean, iar atelierul „Sã ne împrietenim cu
muzica“ îi familiarizeazã cu
pianul, cu notele muzicale, îi
iniþiazã în teoria muzicii ºi solfegiu.
Parteneriatul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj cu centre sociale din cadrul
Arhiepiscopiei Craiovei a fost
demarat în anul 2015, împreunã cu voluntari ai Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii
din Craiova.

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.

Publicitate

Publicitate

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.

13 - 19 februarie 2019

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

Centrul TB-MDR, al treilea 13
din þarã, inaugurat la ADMINISTRAÞIE
Spitalul de la Leamna
Proiectul, derulat de
Fundaþia Romanian
Angeal Appeal în
parteneriat cu CJ Dolj
ºi autoritãþile naþionale, va fi urmat de alte
investiþii destinate
unitãþii medicale, a
anunþat Ion Prioteasa,
ºeful administraþiei
judeþene.
de Nicuºor Fota

I

nvestiþia de aproximativ
800.000 de euro realizatã
în incinta Spitalului de
Pneumoftiziologie de la Leamna a însemnat construirea unui
corp de clãdire pe locul unor
vechi magazii aflate în stare de
degradare ºi dotarea acestuia
corespunzãtoare pentru a funcþiona ca un centru destinat pacienþilor cei mai vulnerabili ai
unitãþii medicale, cei cu tuberculozã multidrog rezistentã. Finanþarea a fost asiguratã de Fondul Global de Luptã împotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei ºi
Malariei – organism internaþional înfiinþat la iniþiativa ONU –
, prin intermediul Fundaþiei
„Romanian Angel Appeal”.
Proiectul a fost demarat în 2016,
lucrãrile efective începând în
toamna anului 2017. Prin derularea acestui demers, a fost construit un nou corp de clãdire, cu
o suprafaþã de aproape 550 de
metri pãtraþi, destinat în exclusivitate Centrului TB-MDR,
imobil prevãzut cu saloane pentru pacienþi, cu o capacitate de
19 paturi, toate dispunând de
grup sanitar propriu, cu spaþii

pentru medici ºi asistente, precum ºi cu vestiare destinate cadrelor medicale.

Prioteasa: Proiect
nou, de 3 milioane
de euro, la Leamna
Preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, a salutat finalizarea
investiþiei, anunþând în plus cã
unitatea medicalã de la Leamna, aflatã în subordinea administraþiei judeþene, va beneficia
pe viitor de atenþia ºi de finanþarea necesarã din bugetul judeþean. «Astãzi, am marcat reuºita unui proiect de importanþã
naþionalã, derulat în parteneriat
de Consiliul Judeþean Dolj,
Fundaþia „Romanian Angel
Appeal” ºi Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cu susþinerea oferitã de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.
Aceastã colaborare s-a materializat în realizarea unei investiþii de aproape 800.000 de euro
pentru crearea, la Leamna, a
unui centru destinat îngrijirii pacienþilor cu tuberculozã multidrog rezistentã (TB-MDR), al
treilea cu acest profil din întreaga þarã. În paralel, ne pregãtim
sã realizãm, cu finanþare din
bugetul propriu al Consiliului
Judeþean Dolj, o investiþie de
amploare, cu valoarea de aproximativ 3 milioane de euro, care
va contribui în mod semnificativ la îmbunãtãþirea condiþiilor
pentru desfãºurarea actului medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna”, a declarat
Ion Prioteasa.
Preºedintele Consiliului Ju-

deþean spune cã proiectul care
va fi implementat la Leamna va
însemna, pe lângã lucrãrile de
construcþii, ºi dotarea la standarde moderne cu echipamente ºi
aparaturã medicalã a unitãþii.
„Vorbim de cel mai mare furnizor de servicii medicale de
pneumologie din Oltenia, cu
peste 150 de paturi, unde sunt
trataþi inclusiv pacienþi din juwww.indiscret.ro

deþele învecinate. În cadrul
acestui proiect, ne propunem sã
modernizãm imobilele în care
se gãsesc spaþiile medicale ºi
cele administrative, precum ºi
sã construim un nou corp de clãdire, de aproximativ 1.100 de
metri pãtraþi. Ne gândim, de
asemenea, având în vedere specificul acestei unitãþi medicale
ºi situaþia în care se aflã pacien-

þii, sã asigurãm ºi o dotare corespunzãtoare, sã încercãm sã
aducem aici aparatura medicalã cât mai completã, astfel încât, orice fel de nevoi ar avea
pacienþii, acestea sã poatã fi rezolvate aici, fãrã a mai fi nevoie de deplasarea acestora în alte
unitãþi medicale, evitând astfel
riscurile rãspândirii microbilor”, a mai spus Ion Prioteasa.
13 - 19 februarie 2019

UTILE

D

in pãcate, este un subiect extrem de modern ºi la fel de neplãcut. Odatã cu vestea cã ai fost
dat afarã, încep grijile, temerile… nesiguranþa, panica, teama… pe moment viaþa ta pare
sfârºitã. ªi aºa uiþi cã ai ºi tu
niºte drepturi… ºi cã trebuie
sã þi le asiguri a fi respectate.
Însã, de fiecare datã când cineva se regãseºte în situaþia
asta, toata energia este canalizata spre „ce fac eu acum?”,
„unde mã duc?”, „cum mã
descurc?”
Aceasta este societatea modernã. ªi în ea, nesiguranþa locului de muncã este o trãsãturã esenþialã. Probabil cã nenorocirea nu ar fi atât de mare
dacã nu ai avea copil, credite,
leasing-uri, întreþinere ºi multe altele. Însã trebuie sã ºtii cã
viaþa ta nu se terminã aici. Viaþa ta poate cã de abia începe.
Aºadar, sã îþi vorbesc despre
concediere.

Ce este
concedierea?
Concedierea este o modalitate de încetare a contractului
de muncã, din iniþiativa Angajatorului (firmei, patronului)
pentru motive ce þin sau nu þin
de persoana salariatului precum motive colective sau individuale (reorganizare, vindere, lichidare societate, faliment etc.).
Aºadar, deºi sunt una ºi aceeaºi instituþie, am sã mã refer
distinct la a da afarã ºi a fi concediat. Deci… pentru motive
ce þin de salariat, am sã spun
„dat afarã”, iar pentru situaþia
cealaltã am sã mã refer la
„concediere”, ca sã fie înþelea-
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sa treaba mai bine.

Care sunt motivele
de concediere
(dat afarã)
þinând de persoana
salariatului?
Art. 61 din Codul Muncii
spune aºa:
Angajatorul poate dispune
concedierea pentru motive care
þin de persoana salariatului în
urmãtoarele situaþii:
a) în cazul în care salariatul a
sãvârºit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de
disciplinã a muncii ori de la cele
stabilite prin contractul individual de muncã, contractul colectiv de muncã aplicabil sau
regulamentul intern, ca sancþiune disciplinarã;
b) în cazul în care salariatul
este arestat preventiv pentru o
perioadã mai mare de 60 de zile,
în condiþiile Codului de procedurã penalã;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de
expertizã medicalã, se constatã
inaptitudinea fizicã ºi/sau psihicã a salariatului, fapt ce nu
permite acestuia sã îºi îndeplineascã atribuþiile corespunzãtoare locului de muncã ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu
corespunde profesional locului
de munca în care este încadrat.

Care sunt motivele
de concediere
þinând de persoana
angajatului?
Art. 65 din Codul Muncii
spune aºa:
(1) Concedierea pentru motive care nu þin de persoana salariatului reprezintã încetarea

contractului individual de muncã, determinatã de desfiinþarea
locului de muncã ocupat de salariat, ca urmare a dificultãþilor
economice, a transformãrilor
tehnologice sau a reorganizãrii
activitãþii.
(2) Desfiinþarea locului de
munca trebuie sã fie efectiva ºi
sã aibã o cauzã realã ºi serioasã, dintre cele prevãzute la alin.
(1).
Art. 66
Concedierea pentru motive
care nu þin de persoana salariatului poate fi individualã sau
colectivã.

Ce trebuie sã ºtii
dacã ai fost dat
afarã pentru abatere
disciplinarã?
Ei bine… în aceastã categorie se gãsesc cele mai multe situaþii de „dare afarã”. Fie cã nu
îi place ºefului freza ta, fie cã
nu se simte compatibil cu tine
sau nu eºti suficient de apt pentru post, fie cã eºti o ameninþare la adresa lui, adevãratele
motive de dat afarã sunt multe
ºi de neînþeles uneori. Dar efectul lor este acelaºi. Eºti liber!
Nu conteazã niciodatã motivul real (certuri, antipatii, beþe
în roate), ci cum înfãptuieºte
patronul concedierea ta. Aici
este adevãrata esenþã a lucrurilor.
Aºadar:
1. Nimeni nu te poate da afarã pentru motive de abatere disciplinarã repetatã sau gravã
dacã nu s-au respectat condiþiile art. 263, s.u. din Codul Muncii, adicã:
– nu þi s-a fãcut vreun referat
de sesizare cu privire la abateri;
– nu ai fost legal convocat la
comisia de disciplinã unde ºi s-

au învederat acuzãrile;
– nu þi s-au ascultat punctele
de vedere cu privire la abaterea
presupusã;
– nu au fost consemnate în
scris apãrãrile tale;
– ai mai fost sancþionat o datã
în ultimele 6 luni pentru aceeaºi
faptã ºi nu a intervenit alta nouã;
– sau, de la presupusa faptã
ºi pânã la concedierea ta au trecut mai mult de 6 luni.
2. Constituie abatere gravã
acea faptã a salariatului, sãvârºitã cu vinovãþie (n.m. adicã AI
ªTIUT, AI FÃCUT ºi AI VRUT
SÃ FACI fapta ºi sã obþii rezultatele ei, ex. ªtiai cã, dacã strici
un xerox, activitatea nu se mai
poate desfãºura normal, ai vrut
sã îl strici ºi l-ai stricat intenþionat), care produce o tulburare
importantã în activitatea angajatorului, fãcând imposibilã
continuarea raporturilor de
muncã.
3. Caracterul grav al abaterii
disciplinare, care justificã darea
ta afarã, se apreciazã în funcþie
de consecinþele faptei, pregãtirea ºi experienþa salariatului în
cauzã, rezultând din toate elementele de fapt ºi de drept care
au dus la un prejudiciu ce nu ar
putea fi recuperat decât simbolic, prin darea ta afarã.
4. Angajatorul este cel îndreptãþit sã aprecieze gravitatea faptei, însã, pentru transparenþã,
este OK sã fie definitã ºi prin
Regulamentul de Ordine Interioarã. (n.m. nu este obligatorie
definirea gravitãþii faptei, deci
nu poate fi motiv de disputã).
5. Desfacerea disciplinarã a
contractului individual de muncã este posibilã în douã situaþii,
astfel:
– când salariatul sãvârºeºte
abateri repetate de la disciplina
muncii;
– când salariatul sãvârºeºte o
abatere gravã de la disciplina
muncii.
6. Pentru a putea constitui temei al desfacerii contractului de
muncã, abaterea gravã, ca faptã unicã, trebuie sã fie prevãzutã cu acest efect într-o dispoziþie legalã. Prin urmare, în lipsa
temeiului legal (Regulament de
Ordine Interioarã, Contract Colectiv de muncã, Contract de
muncã, fiºã a postului, codul
muncii, º.a.m.d.), nu poate opera o atare decizie.
7. Pot fi temei al desfacerii
disciplinare a contractului de
munca: încãlcarea programului
de lucru, producerea de prejudicii angajatorului, insubordonarea, neglijenþa, concurenþa
neloialã, nepregãtirea profesio-
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Cum mã apãr dacã sunt salariat
faþã de
de angajator
angajator în
în 2019
2019
faþã

nalã fizicã sau psihicã, neintegrarea în colectiv, starea de
arest, întârzierea repetatã la
serviciu, lipsa repetatã de la
serviciu, neîndeplinirea ordinului de detaºare etc. În jurisprudenþã au fost calificate
drept abateri apte sã atragã
desfacerea contractului de
muncã, urmãtoarele fapte:
– întârzierea repetatã la serviciu;
– absenþele repetate ºi nemotivate de la serviciu;
– refuzul de a se subordona;
– concurenþa neloialã;
– neglijenþa în serviciu.
8. Abaterile grave nu sunt
enumerate de Codul muncii,
însã pot fi stabilite prin contractele colective de muncã ºi
prin regulamentele interne,
fiºe ale postului, contracte de
muncã, acte adiþionale º.a.m.d.
9. Având în vedere dispoziþiile art. 265 alin. (2), care consacrã principiul non bis in
idem (tradu. Nu de douã ori pe
acelaºi), rezultã cã prin abateri
repetate trebuie sã se aibã în
vedere numai abateri care nu
au mai fost sancþionate, dar
care conteazã la stabilirea repetãrii comportamentului angajatului.
10. Art. 61 lit. c) din Codul
muncii exclude incapacitatea
de muncã. Cu alte cuvinte,
inaptitudinea la care se referã
este limitatã: salariatul este apt
de muncã în general, însã organele de expertizã medicalã
constatã cã menþinerea salariatului este contraindicatã întrucât i-ar afecta sãnãtatea.
11. Necorespunderea profesionalã, la care se referã art.
61 lit. d) din Codul muncii,
presupune fie necunoaºterea,
fie cunoaºterea neîndestulãtoare a normelor unei meserii,
profesii sau activitãþi, fie cã
dupã trecerea unui timp acordat salariatul nu a promovat un
examen, nu a obþinut un
atestat, un certificat º.a.m.d.
12. Concedierea pentru necorespundere profesionalã nu
este condiþionatã de producerea unui prejudiciu pentru angajator.
13. Beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, având în vedere cã încetarea contractului
individual de muncã nu este
imputabilã salariatului, salariaþii daþi afara în temeiul art.
61 lit. c), d).
Avocat Marius
Vicenþiu Coltuc
www.indiscret.ro

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Testul CFR, trecut cu brio

O

Handbal

Joi, SCM Rm. Vâlcea
ºi SCM Craiova se
confruntã în Bãnie
P

e 14 februarie, de la
ora 17.30, Sala Polivalentã din Craiova
va fi gazda derby-ului Olteniei la handbal feminin. SCM
Craiova ºi SCM Râmnicu
Vâlcea se întâlnesc într-un
joc restanþã din cadrul etapei
a XV-a. Meciul trebuia sã se
dispute la începutul lunii februarie, dar a fost amânat din
cauza programului aglomerat pe care formaþia din Craiova l-a avut ca urmare a participãrii în grupele Cupei
EHF. Partida din Bãnie va fi
transmisã live pe TVR.

Un meci al
orgoliilor,
dar ºi al punctelor
Înaintea acestui meci,
SCM Râmnicu Vâlcea se situeazã pe primul loc în cla-

sament (42 de puncte), în timp
ce SCM Craiova se aflã pe poziþia a opta (18 puncte). Întâlnirea va conta, pentru cã fiecare dintre cele douã formaþii îºi
doreºte sã acumuleze cât mai
multe puncte, din motive diferite. Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, un succes la Craiova ar fi
foarte important, în primul rând
prin asigurarea punctelor care
sã permitã menþinerea distanþei
în faþa singurei contracandidate pentru câºtigarea campionatului, CSM Bucureºti. De cealaltã parte, craiovencele au mare
nevoie de puncte în tentativa
de a ocupa din nou un loc fruntaº în clasament, loc care sã le
permitã ºi în viitorul sezon participarea în cupele europene. Nu
în ultimul rând, echipa gazã
vrea sã spele ruºinea înfrângerii suferite la Râmnicu Vâlcea
în prima parte a sezonului.

Antrenorul secund
al SCM Craiova:
„Vâlcencele ocupã
meritat primul loc
în clasament”
Marþi, antrenorul secund
al SCM Craiova, Costin Dumitrescu, a recunoscut întro conferinþã de presã valoarea indiscutabilã a vâlcencelor, dar a declarat cã acestora nu le va fi uºor în meciul de pe 14 februarie:
„Vâlcencele au câºtigat toate meciurile din campionat,
ocupã meritat primul loc în
clasament, dar nu va fi uºor
pentru ele la Craiova. Dacã
vom câºtiga meciurile cu
Vâlcea ºi cele cu Cisnãdie,
venim acolo unde ne dorim
ºi unde lumea se aºteaptã sã
fim”.

Rezultatele etapei a XV-a
Gloria Bistriþa – Mãgura Cisnãdie
CSM Slatina – CSU Cluj-Napoca
HC Zalãu – CSM Galaþi
Minaur Baia Mare – HC Dunãrea Brãila
CSM Bucureºti – Corona Braºov
SCM Gloria Buzãu a stat

10 victorii ºi 5 egaluri nu demonstreazã cât sunt ei de forþoºi, ci cât de pricãjit e campionatul, care s-a nivelat de sus în
jos. Indiscutabil, CFR Cluj rãmâne principala candidatã la titlu. Dispune de jucãtori solizi,
care ºtiu sã punã osul ºi mai ºtiu
cã ratarea titlului le-ar goli cardurile. Devis Mangia construieºte, meticulos, de cum a venit
în inima Olteniei. Când a funcþionat atacul, a blufat apãrarea
ºi invers, dacã nu amândouã. Ei
bine, compartimentele s-au
echilibrat, stilul echipei a rãmas
unul ofensiv, spectaculos, specific locului. Odatã cu acest 20 administrat fãrã echivoc liderului, distanþat în prezent la trei
puncte de FCSB ºi la cinci de
Universitatea, trupei lui Mangia
nu i se mai permite sã divagheze în bãtãlia pentru supremaþie.
Are potenþial, are sprijin, are
public. „M-am simþit în altã
lume”, a declarat Adrian Cristea în freamãtul noii arene „Ion
Oblemenco”. Ar mai rãmâne,
credem, douã condiþii de îndeplinit. Sã începem cu cea mai
grea dintre ele: un arbitraj corect (fãrã supoziþii, fãrã teoria
conspiraþiei!). Apropo, bravo lui
Ovidiu Haþegan, care a condus,
duminicã, exemplar. A doua:
atenþie la proverb, „buturuga
migã rãstoarnã carul mare”. Nu
de alta, dar echipele noastre,
fluctuante ºi epatante, au nãravul de a cãlca în strãchini când
ne e lumea mai dragã. Iar „rãsplata” se ºtie, Europa cu ale ei.
Nu intrãm bine, cã ieºim pe uºa
din dos.
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CSM Roman s-a retras din campionat, prin urmare toate rezultatele i-au
fost anulate.
www.indiscret.ro

ltenii au toate motivele
sã exulte. CSU Craiova a spart-o în douã pe
CFR Cluj, campioana en titre ºi
liderul Ligii I. Duminicã, pe
„Ion Oblemenco”, în faþa a peste 25.000 de suflete, tabela s-a
închis la 2-0 (1-0), marcatori
Adrian Cristea (’14) ºi Elvir
Koljic (’78). În Gruia, picãturile de ploaie sunt mai zgomotoase decât galeria.
„Viºiniii” (lipsiþi de aportul
lui Þucudean) s-au gândit sã ne
ia tare încã din start. S-au apãrat sus, au fãcut uz de pasa lungã, ºi-au creat ocazii, au ratat.
Deºi mai puþin decât cu Hermannstadt, când au risipit, impardonabil, ocazie dupã ocazie.
La prima fazã electrizantã, cu
Mihãilã „motoretã” pe stânga,
a urmat o pasã din tuºã, iar noua
achiziþie a marcat în premierã.
Jos pãlãria, Devis Mangia.
Dupã care „alb-albaºtrii” devin
dilematici: sã mai încerce sau sã
þinã cu dinþii de scor, iar o parte
din public a început sã mârâie.
Pauza a fost un sfetnic prost
pentru Conceicao ºi de bun augur pentru italian. Portughezul
ºi-a povãþuit elevii sã construiascã mai mult din spate ºi sã
experimenteze pe contraataac.
La o astfel de tentativã a ieºit
ceva de cascadorii râsului. Pigliacelli degajeazã cât poate,
Lang bâlbâie mingea, iar Koljic preia ºi trimite peste nefericitul Arlauskis ieºit dintre buturi. Aºa ceva mai vezi doar în
ligile inferioare ºi nici acolo.
Faptul cã exmatriculaþii lui Dudelange au înºirat ca pe sârmã
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vâlcean alal tineretului
tineretului
Ministrul
Ministrul vâlcean
ºi sportului, gafã colosalã
la
la dezbaterea
dezbaterea pentru
pentru buget
buget

Indiscreþii
de Vâlcea

V

âlceanul Bogdan Matei, ministrul tineretului
ºi sportului, a comis o
gafã colosalã marþi, la dezbaterile pe comisii pentru buget. Întrebat dacã informaþiile referitoare la diminuarea indemnizaþiilor
pentru sportivii olimpici pot fi
confirmate ºi de doamna Pescaru, acesta s-a uitat derutat în jur
ºi a întrebat: „Cine este doamna
Pescaru?“. Doamna Pescaru e
secretar de stat în Ministerul de
Finanþe, s-a ocupat de bugetul

Au pus mânã
de la mânã pentru
liniºtea comunã
Câteva firme cu ºtaif din
Vâlcea ar fi pus mânã de la
mânã, ar fi adunat o sumã
astronomicã ºi ar fi dat-o
„cui trebuie”, pentru a-l
avansa pe un anume domn
într-o instituþie de nivel naþional, de imporanþã fundamentalã pentru afacerile lor.
Oare, „cui trebuie” ãsta a
dus toþi banii la partid? Sau
ºi-a îmbogãþit colecþia de
tablouri?

A scris DoamneDoamne la DNA?
Cãlugãriþele de la Mãnãstirea Mamu, comuna Lungeºti, i-ar fi fãcut plângere
primarului Tiberiu Costea, la
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„Vã uitaþi la acest filmuleþ în
care Ministrul Tineretului ºi
Sportului (nu ºtie nimeni cum îl
cheamã) este întrebat dacã ºtie

O afacere
care nu dã greº...
Se pare cã una dintre cele
mai bogate familii din nordul judeþului Vâlcea, Iuliana ºi Mihai Moise, din Cãlimãneºti, ºi-ar fi extins afacerile cu o firmã de Pompe
funebre. La cum se moare
în România, asta chiar este
o afacere! În presa localã a
apãrut urmãtorul anunþ:
Pompe funebre „La Moise”
din Cãlimãneºti oferã urmãtoarele servicii: transport
sicrie intern ºi internaþional,
îmbãlsãmare, capac frigorific, catering, pachete, pomeni, coroane, jerbe. Plãþile se pot face ºi dupã încasarea ajutorului de înmormântare (Casa de Asigurãri
de Sãnãtate ºi Casa de Pensii). Serviciile sunt oferite
NON STOP. Preþuri mici.
Oferim maximã seriozitate.
Relaþii la telefon (...).

+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.

Pensiunea Siva

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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Pe strada „Daniil Ionescu” din Râmnicu Vâlcea,
apa rece de la robinet este
neagrã ºi plinã de impuritãþi.
Revoltat, un locatar a postat
aceste imagini, luni, 11 februarie. Bine ar fi ca stimabilul Apavil sã îºi trimitã
acolo o echipã de verificare
a instalaþiilor de aducþiune.
Sau nu se poate din cauzã
cã acolo sunt din ce în ce
mai puþini specialiºti ºi mai
mulþi sinecuriºti?

„Vreþi sã înþelegeþi
în doar 10 secunde
cum se face Bugetul
României în 2019?”

cã s-au tãiat banii de la indemnizaþiile sportivilor olimpici ºi
dacã informaþiile pot fi confirmate de Doamna Secretar de
Stat Pescaru - (Doamna este
Secretarul de Stat pe Buget la
Ministerul de Finanþe încã din
2014 ºi este singurul om din
Guvern care ºtie cu adevãrat ce
înseamnã Buget) - Dl Ministru
habar nu are nici cine este
Doamna Pescaru - nici dacã are
sau nu bani de indemnizaþii!”, a
comentat fostul premier.

DNA, din cauza unui zid de
sprijin pentru lãcaºul de cult
pe care îl considerã amplasat în neregulã. Mãnãstirea
Mamu este ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu ºi cuprinde patru obiective: biserica „Sfântul Nicolae” (1696-1699), biserica
bolniþã de lemn „Sfânta Treime” (1833), ruine chilii ºi zid
de incintã, care dateazã de la
sfârºitul secolului al XVIIlea.

Publicitate

Apavil, facem
ºi noi o revizie?

Ministerului Tineretului ºi Sportului ºi era chiar în stânga sa. Imaginile au fost publicate ºi comentate de Victor Ponta.

