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ACTUALITATE

Guvernul nu dã
banii necesari

Drumului Craiova-Piteºti
nici în 2019

de deputat Ionuþ Stroe

Prin Proiectul de bu-
get propus, Guver-
nul PSD îi minte încã

o datã pe craioveni. Suma de
bani alocatã pentru Drumul
Expres Craiova-Piteºti este
pur ºi simplu praf în ochii ce-
lor care aºteaptã acest drum
modern de atâþia ani. În fiºa
de proiect de la Ministerul
Transporturilor, valoarea to-
talã aprobatã pentru DX12
Craiova este de
4.972.635.000 lei, repartiza-
tã pe doi ani. Cu toate aces-
tea, 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 parla-
mentari liberali, senatorul
Mario Ovidiu Oprea ºi de-
putatul Nicolae Giugea, am
depus un amendament la
Proiectul de buget, prin care
cerem de urgenþã dublarea
fondurilor pentru drumul
Craiova-Piteºti, prin supli-
mentarea creditelor bugeta-
re cu suma de 251.825.000
lei. Numai aºa vom putea da
ºansa începerii efective a lu-
crãrilor 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 ofi-
cial 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 in-
teresaþi exclusiv de specta-
colul 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 aver-
tizat cã noi, craiovenii, sun-
tem minþiþi cu nonºalanþã în
privinþa construcþiei acestui
vital proiect de infrastructu-
rã. ªi atunci, ca ºi acum, par-
lamentarii PSD de Dolj ne-
au minþit cã lucrãrile vor fi
demarate imediat. Anul tre-
cut, amendamentul prin care
ceream suplimentarea fondu-
rilor pentru Craiova-Piteºti
mi-a fost respins de majori-
tatea PSD-ALDE ºi, foarte
probabil, anul acesta se va în-
tâmpla la fel.

Destinaþia sumelor alocate
prin bugetul de stat nu este
precizatã clar, însã, din infor-
maþiile 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 cu-
vinte, PSD vrea sã se laude
cu demararea proiectului, dar
alocã bani doar pentru a aran-
ja niºte mici afaceri cu des-
pãgubiri. 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 se-
diul Prefecturii Dolj pentru
douã din cele patru tronsoa-
ne din drumul expres: oare
conþin clauze de penalizare
pentru întârzieri, atât din par-
tea 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 rãs-
puns, ca un minim gest de
transparenþã!

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

Preºedintele 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 dezvol-
tare a infrastructurii de apã ºi
apã uzatã din Dolj. „Am parcurs
un nou pas semnificativ în de-
rularea unuia dintre cele mai
ample demersuri care vor fi im-
plementate cu fonduri europe-
ne, proiectul regional de dezvol-
tare a infrastructurii de apã ºi
apã uzatã din Dolj, cu o valoare

estimatã la aproximativ 434 de
milioane de euro. Ne asumãm
un rol foarte important ºi aici mã
refer la faptul cã instituþia noas-
trã va opera exproprierile atât
în Dolj, cât ºi în Gorj, conform
unei hotãrâri adoptate tot astãzi
de cãtre colegii din judeþul în-
vecinat. Vorbim despre o supra-
faþã totalã de aproape 217 hec-
tare, situatã pe raza a 16 unitãþi
administrativ-teritoriale, pro-
prietarii care deþin terenuri pe
traseul noii conducte urmând sã
primeascã o justã despãgubire”,
a spus Prioteasa.

Conform proiectului, corido-
rul de expropriere cuprinde 16
localitãþi din Dolj ºi Gorj. Lo-
calitãþile din Dolj prin care va
trece magistrala de apã sunt:
Craiova, ªimnicu de Sus, Iºal-
niþa, Almãj, Filiaºi, Brãdeºti ºi
Coþofenii din Faþã, iar cele din
judeþul Gorj sunt: Þânþãreni,
Rovinari, Plopºoru, Calnic, Tis-
mana, Godineºti, Brãneºti, Bãl-
teni ºi Teleºti. Lungimea cori-
dorului de expropriere este de
123,4 kilometri, zona de protec-
þie este de 21,20 de metri, iar
suprafaþa care va trebui expro-
priatã ajunge la 263 de hectare.

„Suntem conºtienþi cã nu va fi
o acþiune uºoarã, însã avem con-
vingerea cã vom depãºi toate
obstacolele, aºa cum am fãcut-
o ºi pânã în prezent, într-o ex-
celentã relaþie de colaborare,
alãturi de Primãria Municipiu-
lui Craiova, alãturi de Compa-
nia 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 rea-
bilitarea conductei pe o lungi-
me de 27,4 kilometri, extinde-
rea ei cu o lungime de 96,4 ki-
lometri, 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 eta-
pã a Master Planului pentru apã
ºi evacuarea apelor uzate, cu o
valoare totalã de 434.595.564
de euro, inclusiv TVA.
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de Cosmin Pretorian

Radu Marinescu, unul
dintre cei mai respecta-
bili ºi respectaþi avocaþi

din cadrul Baroului Dolj, mem-
bru în Consiliul de conducere
al acestei instituþii vitale pentru
orice stat ce se doreºte a fi de-
mocratic, 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 adec-
vat al activitãþii colegilor care
asigurã asistenþã judiciarã din
oficiu.(...) O astfel de activitate
necesitã însã o remuneraþie pu-
blicã corespunzãtoare. Apãrarea
asta obligatorie! Acum, un co-
leg «din oficiu» o face, venind
termen de termen, de câte ori
este solicitat, pentru onorarii de-
rizorii, stabilite printr-un proto-
col din anul 2015 între Uniunea
Naþionalã a Barourilor din Ro-
mânia (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 câ-
teva runde de nogocieri pe
aceastã temã, Ministerul Justi-
þiei s-a dovedit de neînduplecat:
„Din pãcate, dialogul pãrþilor a
eºuat pânã în prezent. Un com-
promis rezonabil nu a putut fi
obþinut. Solidaritatea profesio-
nalã 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 puter-
nicã, statul de drept este în pe-
ricol. În faþa exceselor autoritã-
þii, cum multe au fost recent
devoalate, avocatul este antido-
tul care asigurã restabilirea echi-
librului firesc. El nu trebuie ui-
tat ºi nici munca sa nu trebuie
plasatã în sfera derizoriului.

Guvernul României a fãcut

Sătui să fSătui să fSătui să fSătui să fSătui să fie plătiţi de sie plătiţi de sie plătiţi de sie plătiţi de sie plătiţi de stttttatul ratul ratul ratul ratul român în bătomân în bătomân în bătomân în bătomân în bătaie de joc, membriiaie de joc, membriiaie de joc, membriiaie de joc, membriiaie de joc, membrii
BarBarBarBarBaroului Doloului Doloului Doloului Doloului Dolj au intrj au intrj au intrj au intrj au intrat în sălile de judecată purat în sălile de judecată purat în sălile de judecată purat în sălile de judecată purat în sălile de judecată purtând o bandertând o bandertând o bandertând o bandertând o banderolă albăolă albăolă albăolă albăolă albă

le a avocaturii, se va putea asi-
gura standardul de calitate ºi
eficienþã al practicii profesiona-
le, necesar protejãrii drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale ale
cetãþenilor. 

De aceea sper ca acest pro-
test sã rãmânã un singular aver-
tisment cã, fãrã o avocaturã res-
pectatã, nu vom avea un stat de
drept autentic ºi sigur. Cu aceas-
tã speranþã în suflet, de mâine
(n.red. luni, 11.02.2018), voi
purta, alãturi de colegii mei,
banderola albã a avertismentu-
lui public“, a subliniat Radu
Marinescu.

multe pentru categorii profesi-
onale însemnate; salarizarea
unitarã a adus creºteri deosebi-
te ale veniturilor medicilor, pro-
fesorilor, personalului din admi-
nistraþie ºi multor altor catego-
rii. Cred cã dorinþa legitimã de
prosperitate a tuturor cetãþeni-
lor, reflectatã în politicile publi-
ce recente, trebuie sã se canali-
zeze ºi spre justa remunerare a
activitãþii impuse de lege unor
avocaþi în interes cetãþenesc.
Interesul public este ca activi-
tatea lor sã fie eficientã ºi, co-
relativ, corect rãsplãtitã“.

Tocmai pentru a atinge aces-
te deziderate, la începutul sãp-
tãmânii, Marinescu ºi-a îndem-
nat colegii din Baroul Dolj sã
intre în sãlile de judecatã pur-
tând pe una dintre mânecile ro-
belor o banderolã albã. „Cred cu
tãrie cã doar printr-o reformã
profundã a acestei profesii, re-
alizatã prin uniunea de perspec-
tivã ºi acþiune a decidenþilor
profesionali ºi a celor politici,
exprimatã în legislaþie moder-
nã, adecvatã importanþei socia-
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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 motive-
le pentru care depozitele neconforme nu mai
primesc autorizaþie de funcþionare. Gropile
ecologice sunt prevãzute cu instalaþii de capta-
re 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.

PPPPPoliţia, Jandaroliţia, Jandaroliţia, Jandaroliţia, Jandaroliţia, Jandarmeria şi ISU vmeria şi ISU vmeria şi ISU vmeria şi ISU vmeria şi ISU vor patror patror patror patror patrulaulaulaulaula
pe lângă spe lângă spe lângă spe lângă spe lângă stttttaţia de gunoi incandescentă a SC Uaţia de gunoi incandescentă a SC Uaţia de gunoi incandescentă a SC Uaţia de gunoi incandescentă a SC Uaţia de gunoi incandescentă a SC Urrrrrbanbanbanbanban

de Marielena Popa

Urban cere
douã luni pentru
a cãra deºeurile
sortate

Potrivit unui anunþ al Pre-
fecturii Vâlcea, SC Ur-
ban a solicitat o prioadã

de douã luni pentru a transporta
deºeurile sortate cãtre gropi de
gunoi autorizate din þarã. Deo-
camdatã, nici Garda de Mediu
ºi nici Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã nu au anunþat nicio sanc-
þiune în acest caz. Iatã comuni-
catul Instituþiei Prefectului: ”În
ultima lunã, la staþia de sortare
a deºeurilor din Stolniceni, apar-
þinând SC Urban SA au avut loc
3 incendii de micã ºi medie in-
tensitate, care prin degajarea de
fum au constituit o problemã
pentru sãnãtatea locuitorilor din
zonã.

În aceste condiþii, prefectul
judeþului Vâlcea, domnul Flo-
rian Marin, a organizat la sediul
instituþiei, în dupã amiaza zilei
de 11 februarie 2019, începând
cu ora 14.00, o întâlnire de lu-
cru pe tema prezentatã, la care
au participat conducerile socie-
tãþii Urban SA, conducerile
Gãrzii de Mediu Vâlcea, Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului

Vâlcea, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Vâlcea, In-
spectoratului Judeþean de Poli-
þie Vâlcea, Inspectoratului Ju-
deþean de Jandarmi Vâlcea ºi
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Vâlcea.

În cadrul discuþiilor, prefec-
tul judeþului Vâlcea, domnul
Florian Marin, a solicitat tutu-
ror celor prezenþi sã fie luate
mãsurile prevãzute de legisla-
þia în vigoare, în aºa fel încât
incendiile în zonã sã fie, pe
mãsura posibilitãþilor, preveni-
te ori limitate ca intensitate ºi
întindere, iar disconfortul creat
cetãþenilor din proximitatea sta-
þiei sã fie unul redus.

Operatorul de salubritate a
solicitat un termen de cca. 2 luni
de zile, pânã la care sã realize-
ze în mod intensificat transpor-
tul deºeurilor sortate cãtre gropi
de gunoi autorizate din þarã.

În acest timp, zona va fi su-
pravegheatã de echipaje ale IPJ
ºi IJJ Vâlcea, iar lucrãtorii ISU
Vâlcea vor verifica staþia perio-
dic, pentru preîntâmpinarea in-
cendiilor.

Totodatã, potrivit competen-
þelor legale, atât Direcþia de Sã-
nãtate Publicã cât ºi Garda de
Mediu vor realiza o monitori-
zare a zonei, urmând a lua po-
trivit constatãrilor mãsurile pre-
vãzute de lege”, se aratã în do-
cumentul citat.
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Î
n urma unei discuþii cu
liderul PSD Liviu Drag-
nea, am luat hotãrârea sã

îmi retrag candidatura pentru
funcþia de vicepremier ºi mi-
nistru al Dezvoltãrii. Un atac
la CCR înseamnã o perioadã
de cel puþin o lunã ºi jumãta-
te de aºteptare, perioadã în
care activitatea guvernamen-
talã ar avea în continuare de
suferit prin absenþa din gu-
vern 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 gu-
vernamentalã, dar sunt con-
vinsã cã, aºa cum am reuºit
sã deblochez proiecte mari de
infrastructurã localã în man-
datul de primar sau sã pun în
aplicare aproape tot progra-
mul de guvernare pentru Mi-
nistrul Muncii, aº fi reuºit sã
deblochez proiecte mari de
infrastructurã localã, regio-
nalã ºi naþionalã în cadrul
ministerelor unde PSD m-a
nominalizat. Îmi voi continua
mandatul de deputat PSD de

Dolj, unde am fost aleasã cu
60 la sutã din voturi ºi îmi
voi respecta promisiunile fã-
cute în campania electoralã
alegãtorilor mei. Le mulþu-
mesc tuturor colegilor din
CEx care m-au votat în una-
nimitate pentru aceste dem-
nitãþi ºi, în special, lui Liviu
Dragnea ºi doamnei prim-
ministru 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 parti-
dului care a câºtigat alegeri-
le parlamentare, renunþând la
blocarea Guvernului Româ-
niei prin încãlcarea repetatã
a legilor ºi Constituþiei, în
condiþiile în care personajul
care i-a provocat atâta îngri-
jorare dispare din ecuaþie.

Lia Olguþa Vasilescu,
deputat PSD de Dolj
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de Virgil Dumitrescu

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 geogra-
fice din România, a cunoscut
artiºti, scriitori ºi a stabilit re-
laþii 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 dove-
deºte „un excelent poet al co-
pilãriei, al resurecþiei care re-
creeazã lumea; e ºi un poet al
misterului cosmic, al tainei ºi
«fireºtii ordini», al dimensiu-
nii morale care ordoneazã”.
Din poeziile (multe aranjate pe
portativ) dedicate mamei, ve-
trei pãrinteºti, cuprinderii de
þarã, mare sau mai puþin mare,
unitarã sau segmentatã, dragos-
tei ºi morþii, deopotrivã, se poa-
te alcãtui o antologie de pus în
ramã. De ce nu ºi la ranã. E
adevãrat, poeme ca „Fãptura
mamei” ºi „Pãdure, verde pã-
dure” (aviz curioºilor) cer lo-
vituri de maestru în ceea ce pri-
veºte 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 Naþi-
onal „Steaua României” în
grad de Mare Cruce.

P entru cã sãptãmâna
aceasta, pe 14 februa-
rie, ar fi împlinit 84 de

ani. Pentru cã a militat ca lim-
ba românã sã devinã limba ofi-
cialã a Republicii Moldova, iar
grafia latinã sã ia locul chirili-
celor. Pentru cã ne-a lãsat moº-
tenire fraza care poate întoar-
ce glonþul în zbor: „Dacã visul
unora a fost ori este sã ajungã
în Cosmos, eu viaþa întreagã
am visat sã trec Prutul”. Pen-
tru cã în spiritualitatea emines-
cianã ºi-a regãsit pulsul crea-
þiei 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 lis-
ta candidaþilor la Premiul No-
bel pentru Literaturã. Sã nu fi
fost el în poezie la înãlþimea lui
Bob Dylan, iar în ce priveºte
rezistenþa prin culturã la înãl-
þimea Hertei Muller? Existã în
masiva (pe alocuri ºi contro-
versata) 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 pu-
tut înþelege juriul filtrant de la-
ureaþi Nobel pentru literaturã.
Despre volumul „Numele tãu”
(1968) s-a spus în critica lite-
rarã cã este cea mai originalã
apariþie poeticã. Drept urmare,
a devenit obiect de studiu la
cursurile universitare de litera-
turã naþionalã contemporanã.
Gãsim aici poeme dedicate lui
Mihai Eminescu, Tudor Ar-

Redactor-ºef:
COSMIN PRETORIAN

Redactori-ºefi adjuncþi:
MARIELENA POPA

DAN OLTEANU

Secretar de Redacþie:
VIOREL PÎRLIGRAS

Editor coordonator:
VIRGIL DUMITRESCU

Director Marketing Publicitate:
ADELA PRETORIAN

ªef departament Difuzare:
Delia Ghiluþã

Potrivit art. 206 CP, responsabilita-
tea juridicã pentru conþinutul articolu-
lui aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi persona-
litãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.

Cod ISSN: 1842-2896

Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL

Tiparul:
PRODCOM

Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj

Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea

Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34

Telefon: 0350429812
Marielena Popa

Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313

Slatina
Mihaela Bobaru

13 - 19 februarie 2019 www.indiscret.ro

c    nexiuni

Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1

Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro

indiscretinoltenia@gmail.com

6
POLITICÃ

De ce Grigore Vieru

„Legea Bugetului de stat pe
anul 2019, în forma propusã de
Guvernul PSD, prevede finan-
þarea a doar douã din cele ºase
tronsoane ale autostrãzii Sibiu-
Piteºti. Pe cale de consecinþã,
parlamentarul liberal Cristian
Buican a depus o serie de amen-
damente prin care solicitã finan-
þarea tuturor tronsoanelor auto-
strãzii 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 Româ-
nia, demonstreazã faptul cã re-
prezentanþii PSD continuã sã
tergiverseze autostrada Sibiu-
Piteºti”, potrivit unui comuni-
cat  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 Proiec-
tarea ºi execuþia lucrãrilor pen-
tru construcþia Autostrãzii Sibiu
- Piteºti, Secþiunea 4: Tigveni -
Curtea de Argeº, suplimentarea
cu  14.000 mii lei a sumei pre-
vãzute la Anexa 3/24/22, Capi-
tol 8401, Grupa/titlul 58, Arti-
col 03,  pentru proiectul Revi-
zuire/actualizare Studiu de fe-
zabilitate pentru autostrada Si-
biu-Piteºti, secþiunile 2 ºi 3
(completarea studiilor geotehni-
ce), precum ºi alocarea sumei
de 10.000 mii lei pentru elabo-
rarea documentaþiilor tehnico -
economice aferente obiectivu-
lui de investiþii Autostrada Si-
biu-Piteºti, Secþiunea 6: Drum
de legãturã autostrada Sibiu-Pi-
teºti (Tigveni) ºi municipiul
Râmnicu Vâlcea. Prin depune-
rea acestor amendamente, depu-
tatul Cristian Buican demon-
streazã, încã o datã, cã reprezen-
tanþii PNL sunt singurii care
susþin constant proiectul auto-
strãzii Sibiu-Piteºti, prin asigu-
rarea unei finanþãri corespunzã-
toare a acestui important obiec-

tiv de investiþii”, se mai aratã în
documentul  amintit.

„În ciuda faptului cã auto-
strada Sibiu-Piteºti este o prio-
ritate naþionalã absolutã în
materie de construcþie de auto-
strãzi, Guvernul PSD propune
un Buget ce finanþeazã doar 2
din cele 6 tronsoane ale auto-
strãzii. Vãzând acest lucru, am
depus o serie de amendamente
pentru finanþarea tuturor tron-
soanelor, 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 singu-
rul partid politic din România
ce susþinem constant acest
tronson de autostradã. Sper ca
parlamentarii de Vâlcea, indi-
ferent de coloratura lor politi-
cã, sã nu susþinã o Lege a Bu-
getului care sã nu finanþeze
toate cele 6 secþiuni ale auto-
strãzii Sibiu-Piteºti. În caz con-
trar, vor fi pãrtaºi la subdezvol-
tarea judeþului Vâlcea”, a de-
clarat preºedintele PNL Vâl-
cea, deputatul Cristian Buican.
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de Cosmin Pretorian

De 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 in-
frastructurii în România. Sun-
tem o asociaþie de drept privat,
fãrã scop patrimonial, non-pro-
fit, non-guvernamentalã ºi apo-
liticã. Misiunea Asociaþiei Pro
Infrastructura este de a susþine
ºi promova dezvoltarea infras-
tructurii ca factor cheie în obþi-
nerea prosperitãþii ºi creºterii
sustenabile a României. Orga-

nizaþia este un vehicul de repre-
zentare a intereselor societãþii
civile, scopul nostru având un
caracter informativ ºi analitic“,
se menþioneazã pe web-site-ul
ONG-ului.

Ei bine, aceastã plãpândã or-
ganizaþie reuºeºte ceea ce nici
mãcar un mijloc media din Ro-
mânia nu a mai fãcut vreodatã:
o monitorizare strictã a tuturor
operaþiunilor Companiei, fie cã
este vorba de procese de obþi-
nere a avizelor, fie cã vorbim
despre execuþie lucrãri la dru-
muri ºi cãi ferate, ºi o estimare
în majoritatea cazurilor ºocant
de realistã a promisiunilor ºi
termenelor avansate de repre-
zentanþii CNAIR sau de cei ai
Ministerului Transporturilor.
Nu de puþine ori, previziunile

specialiºtilor asociaþiei au spul-
berat minciunile guvernanþilor,
indiferent de tabãra politicã din
care aceºtia au fãcut parte. La
începutul acestei sãptãmâni, pe
pagina oficialã a Pro Infrastruc-
tura de pe una dintre reþelele de
socializare, a fost postat un scurt
comunicat de presã menit a de-
monta promisiunile avântate ale
politicienilor aflaþi acum la pu-
tere, promisiuni la baza cãrora
stau estimãrile nesimþit de opti-
miste ale aºa-ziºilor specialiºti
ai CNAIR.

«Dupã Cãlin Popescu Tãricea-
nu sãptãmâna trecutã, astãzi
epidemia de minciunã sfruntatã
vãrsatã de CNAIR ºi preluatã
fãrã niciun fel de filtru de “lide-
rii” politici face o nouã victimã:
Rovana Plumb, “ministrul” in-

terimar al Transporturilor. La
dezbaterea bugetului de stat,
Rovana Plumb promite fãrã res-
ponsabilitate, 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 inau-
gurarea inclusiv a unor tronsoa-
ne unde nici nu s-au început lu-
crãrile în teren, iar termenele
contractuale de proiectare ºi exe-
cuþie sunt de 19 luni (A3 Borº-
Biharia), 24 luni (A3 Râºnov-
Cristian) sau 3 ani (A7 Centura
Bacãu ºi DX12 Craiova-Slati-
na). Se va întâmpla ceva la final
de 2019 când, EVIDENT, decla-
raþiile sforãitoare de acum se vor
dovedi cã sunt doar promisiuni
pentru naivi, dezinformãri gro-
solane ºi minciuni gogonate?

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 Aso-
ciaþia Pro Infrastructura de pe
Facebook.

Poate vã întrebaþi de ce am da
crezare acestei postãri... Douã
sunt motivele care ne îndreptã-
þesc sã o facem. Primul, ºi cel
mai elocvent, este acela cã ºi
anii trecuþi Asociaþia a fãcut pre-
viziuni 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 obþi-
nut. Al doilea argument, unul
simplu ºi plin de bun simþ: or-
ganizaþia nu are culoare politi-
cã, nu e nici liberalã, nici use-
ristã, nici socialistã. Este doar
realistã! O calitate care lipseºte
în prezent clasei politice româ-
neºti, de la stânga la dreapta...
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D incolo de disputele
politice inerente, ori
ce om de bunã credin-

þã îºi dã seama cã proiectul de
buget pe 2019 marcheazã pro-
grese evidente faþã de anii tre-
cuþi.

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 econo-
micã 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 pen-
tru a exista spaþiu fiscal care sã
anihileze orice  eventual risc.

Proiectul de buget care, ia-
tã, a trecut de comisiile parla-
mentare mizeazã pe creºterea
echilibratã a investiþiilor ºi
aduce plusuri importante pe
zonele strategice ale dezvoltã-
rii: sãnãtate, educaþie, infras-
tructurã.

Anul 2019 trebuie sã fie un
an al investiþiilor.Viziunea in-
vestiþionalã este, pe de o par-
te, însoþitã, în planul resurse-
lor, de sume mai mari faþã de
anul trecut. Este, în al doilea
rând, echilibratã pe regiuni,
fiecare regiune  a þãrii bucu-
rându-se de sume importante.

Sãnãtatea, educaþia ºi infras-
tructura sunt, aºa cum preci-
zam mai sus,  domenii priori-
tare pentru Guvernul Româ-
niei în 2019. Astfel, suma alo-
catã sãnãtãþii a fost majoratã cu
cca. 6 miliarde faþã de 2018,
ceea ce înseamnã o creºtere de
12%. Pentru educaþie s-au alo-
cat suplimentar de la bugetul
de stat, comparativ cu anul
2018, cca. 9,8 miliarde lei,
pentru acoperirea creºterilor
salariale ºi pentru investiþii.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Ministerul Transporturilor va
primi 6 miliarde lei în plus,
adicã cu 75% în plus faþã de-
 anul 2018, ceea ce creeazã
premise pentru un an foarte
bun în materia infrastructurii.

În acelaºi timp, bugetele lo-
cale vor primi alocãri record
de 47,9 miliarde lei, cu 20%
mai mari decât cele din 2018.
La nivel local, pentru Consi-
liile Judeþene se propune o
creºtere de la 250 lei/locuitor
la 450 lei/locuitor. În privinþa
bugetelor locale, plafonul mi-
nim pentru primãriile de mu-
nicipiu 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 compa-
rativ cu 2018). În cazul primã-
riilor 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 septem-
brie 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  trebu-
ie subliniat faptul cã bugetul
de pensii este pe excedent (un
plus de 0,2% din PIB), datori-
tã transferului de contribuþii.

Salariul minim garantat în
platã va creºte în mod diferen-
þiat. La 2.080 lei, faþã de 1.900
lei anul trecut, la 2.300 lei pen-
tru persoanele cu studii supe-
rioare ºi minimum un an ve-
chime, la 3.000 de lei pentru
persoanele angajate în secto-
rul firmelor cu minimum 80%
cifra de afaceri în sectorul con-
strucþiilor.

Doar dacã am privi aceste
date ºi am înþelege cã Româ-
nia este pe drumul corect. Ro-
mânii pot avea încredere.

Un buget  bun
pentru România

Pu
bl

ic
ita

te

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

Registrul Auto Român a
verificat, anul trecut,
din punct de vedere teh-

nic, în trafic, 67.807 vehicule,
în toatã þara. În urma controa-
lelor s-a constatat cã aproape
jumãtate dintre acestea erau ne-
conforme. Cele mai multe pro-
bleme au fost descoperite la in-
stalaþia electricã de iluminare ºi
semnalizare, sistemul de redu-
cere a emisiilor poluante, punþi,
jante, anvelope ºi suspensie, vi-
zibilitate, precum ºi la sisteme-
le de frânare ºi direcþie. Mai
mult, 2,34% dintre vehicule pre-
zentau probleme legate de in-
specþia tehnicã periodicã: ITP
fals, expirat sau anulat.

În ceea ce priveºte judeþul
Dolj, au fost verificate 2.261 de

ContrContrContrContrControalele RAR pictoalele RAR pictoalele RAR pictoalele RAR pictoalele RAR pictează un tează un tează un tează un tează un ta-a-a-a-a-
blou sumbrblou sumbrblou sumbrblou sumbrblou sumbru pe şoselele Ru pe şoselele Ru pe şoselele Ru pe şoselele Ru pe şoselele Românieiomânieiomânieiomânieiomâniei

Zeci de mii de autoturisme
- calamitãþi pe patru roþi

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 contraven-
þionale, au fost retrase 728 de
certificate de înmatriculare ºi
reþinute 146 permise de condu-
cere. Reprezentanþii Registrului
Auto Român reamintesc faptul
cã, în situaþia în care una dintre

mãsurile luate a fost reþinerea
certificatului de înmatriculare,
acesta poate fi redobândit nu-
mai dupã efectuarea unei in-
specþii tehnice specifice la re-
prezentanþele RAR din þarã.

„Rezultatele controalelor des-
fãºurate în trafic nu reflectã sta-
rea generalã a parcului auto din
România, deoarece echipajele
mixte RAR-Poliþie opresc pen-
tru verificare doar acele vehi-
cule care sunt susceptibile de a
prezenta defecþiuni“, se aratã
într-un comunicat al RAR.
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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 cur-
te! S-au alocat bani în bugetul
din acest an pentru ca toate ºco-
lile din România sã asigure
condiþii optime pentru elevi. La

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 re-
þeaua de apã ºi de fosa septi-
cã”, a punctat Lavinia Cra-
ioveanu. Senatorul doljean a
precizat cã bugetul alocat
Ministerului Educaþiei Naþi-
onale pentru anul 2019 va fi
cu 46,7% mai mare decât cel
pe care ministerul l-a avut
anul trecut.

începutul anului 2018, erau
2.600 de ºcoli cu toaletã în cur-
te. La începutul acestui an, au
mai rãmas 1.460 de ºcoli în
aceastã situaþie deoarece 1.140
de ºcoli au beneficiat de fon-
duri prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã (PNDL)
pentru soluþionarea acestei pro-
bleme”, a declarat senatorul
PSD de Dolj, Lavinia Craio-
veanu. „Vor fi cumpãrate con-
tainere sanitare moderne, care
vor fi legate de clãdirea princi-
palã printr-un culoar. Ministe-
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Radu Preda, senator PSD de
Dolj, a afirmat recent cã, în
ciuda previziunilor sumbre

aruncate pe piaþã de cãtre adversa-
rii din Opoziþie, realitatea economi-
cã demonstreazã cã mãsurile social-
democraþilor funcþioneazã ºi pro-
duc rezultate concrete. „Politica de
relaxare fiscalã a guvernului PSD-
ALDE a dat roade. În pofida scã-
derii TVA, de la 24 la 19%, a im-
pozitului pe venit, de la 16% la
10%, a TVA redus la 5% la alimen-
te 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“.

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



„Nu pot sã neg cã n-am in-
tervenit, cã e prea evident”,
punctând, „atac speculativ
slab... sau l-am anihilat devre-
me“, a declarat Mugur Isãres-
cu la briefingul de presã care a
urmat ºedinþei de politicã mo-
netarã, din 7 februarie, unde s-
a decis menþinerea dobânzii-
cheie la 2,5%.

„Float, managed float, în-
seamnã a pluti. Vasul plutea ºi
vine un þãcãnit ºi începe sã-l
zguduie aºa!”, a spus guverna-
torul BNR despre efectele ne-
gative ale Ordonanþei 114.

La începutul acestei sãptã-
mâni, rãzboiul PSD-ALDE vs
BNR s-a înteþit, iar dl Isãrescu
a afirmat cã „anul trecut, cur-
sul de schimb a fost foarte sta-
bil. 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 guver-
natorul BNR, Mugur Isãrescu,
la prezentarea raportului asu-
pra inflaþiei.

„Dacã vor ca românii sã trã-
iascã mai bine, sã vinã cu un
OUG sã trãiascã românii ca în
Germania”, a mai spus dl Isã-
rescu.

În acelaºi timp, INS a anun-
þat 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 me-
dia a coborât la 4,7437 lei.

Media dolarului a urcat de la
4,1547 la 4,1969 lei, sub im-
pactul aprecierii monedei ame-
ricane faþã de cea europeanã.

Moneda elveþianã s-a apre-
ciat de la 1,144 pânã la 1,131
franci/euro, iar cursul a cres-
cut de la 4,1507 la 4,1843 lei.

Dl Isãrescu a asemuit RO-
BOR 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
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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.

creditul constã în a reduce in-
flaþia, a mãri credibilitatea în
economia româneascã, a termi-
na rãzboiul acesta inutil cu sis-
temul bancar, a închide odatã
ostilizarea aceasta a populaþiei
contra bãncilor - nu foloseºte
nimãnui. Îmi voi ruga colegii
sã prezentãm cifrele adevãra-
te, cã pe cifre mincinoase nu
poþi sã faci nimic - scoþi cã sunt
profituri foarte mari... Nu mer-
ge aºa”.

În piaþa monetarã indicii
ROBOR au cunoscut la sfârºi-
tul intervalului schimbãri mi-
nore, dupã ce BNR a majorat
prognoza de inflaþie pentru
2019 cu 0,1 puncte procentua-
le, 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 rate-
lor la creditele ipotecare, a scã-
zut 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 comer-
ciale 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 re-
cesiune tehnicã ºi scãderea pro-
ducþiei industriale a Germaniei,
au reprezentat tot atâtea moti-
ve de scãdere a euro de la
1,1461 pânã la 1,1268 dolari.

Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a crescut spectacu-
los la finalul perioadei la pes-
te 3.630 dolari.

Analiza cuprinde
perioada 5 – 11 februarie
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Mugur
Isãrescu a

recunoscut
intervenþia
BNR pentru
protejarea

leului

Alege-þi destinaþia de va-
canþã la Târgul de Tu-
rism al Olteniei ºi poþi

beneficia de reduceri substanþi-
ale la pachete turistice achiziþi-
onate! Evenimentul debuteazã
pe 8 martie 2019, la Centrul
Multifuncþional Craiova, iar vi-
zitatorii vor avea parte de 3 zile
de oferte speciale.

* Prestige Tours, alãturi de 7
agenþii de turism partenere, a
pregãtit oferte speciale cu redu-
ceri Early Booking, dar ºi mul-
te 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 pleca-
re 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 Multi-
funcþional Craiova, zbor anco-
rat cu  balonul cu aer cald - un
mijloc inedit ºi eficient de pro-
movare, publicitate, reclama de
afaceri pentru cei interesaþi.

* Pe urmele dinozaurilor...  
Vino împreunã cu copilul tãu

la Centrul Multifuncþional Cra-
iova în perioada 8-10 martie ºi
descoperiþi secretele din preis-
torie!  Dino Parc Râºnov, sin-
gurul parc tematic de dinozauri
din România, vã aºteaptã cu in-
formaþii ºi surprize

* Grand Hotel Minerva Re-
sort & Spa  k Afrodita Resort &
Spa k  Diana Resort vã invitã
sã descoperiþi în Bãile Hercu-
lane rafinamentul, ospitalitatea
ºi confortul

* Nu vor lipsi prezentãri de
locaþii nou-deschise, degustãri
specifice anumitor zone turisti-
ce, momente artistice care sã
trezeascã interesul pentru anu-
mite destinaþii.

Concomitent cu ediþia a IV-a
a Târgului de Turism al Olteniei,-
 se va desfãºura Horeca Expo Ol-
tenia ed. III – expoziþie de echi-
pamente pentru sectoarele hore-
ca, panificaþie ºi cofetãrie.

În perioada 8-1În perioada 8-1În perioada 8-1În perioada 8-1În perioada 8-10 mar0 mar0 mar0 mar0 martie 20tie 20tie 20tie 20tie 20111119, la Cr9, la Cr9, la Cr9, la Cr9, la Craioaioaioaioaiovvvvvaaaaa

* Horeca Expo Oltenia orga-
nizeazã concursul anului, dedi-
cat producãtorilor din segmen-
tul  panificaþie ºi cofetãrie ce se
va desfãºura pe data de 9 mar-
tie 2019

* Nu vor lipsi cooking show-
uri organizate de chefi celebri,
demonstraþii de servire ºi de-
gustare a vinului, bartending ºi
barista.

Campania de promovare a
evenimentelor va cuprinde: cam-
panii la radio (în cele cinci jude-
þe ale Olteniei, dar ºi judeþele
Argeº ºi Caraº Severin), televi-
ziuni locale, ziare, dar ºi on-line,
prin platforme de social media
ºi site-uri specializate, afiºe, fly-
ere, 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 princi-
pal al celor douã evenimente
este Selgros România.

Intrarea vizitatorilor va fi li-
berã!

Program Târg:
Vineri: 10.00 – 18.00
Sâmbãtã: 10.00 – 18.00
Duminicã: 10.00 – 16.00.
Locaþie: Centrul Multifuncþi-

onal 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!
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«Compania Naþionalã de In-
vestiþii a anunþat cã în data de 4
martie 2019 va da ordinul de
începere a lucrãrilor la obiecti-
vul „Construire salã de sport
ºcolarã la Liceul Antim Ivirea-
nul”. Investiþia este finanþatã de
la bugetul de stat, antrepreno-
rul selectat de C.N.I. este aso-
cierea SC Pegani Construct
SRL ºi SC Arhinet SRL, supra-
faþa construitã este de 1.046 mp,
iar cea desfãºuratã este de 1.270
mp. Primãria municipiului

Râmnicu Vâlcea:
Încep lucrãrile

la  sala de sport
a Liceului Sanitar
„Antim Ivireanul”

Râmnicu Vâlcea va avea în sar-
cinã doar racordarea la utilitãþi
a viitoarei sãli de sport ºi deru-
larea lucrãrilor de sistematiza-
re verticalã. În prezent, cei pes-
te 1.000 de elevi de la Liceul
Sanitar „Antim Ivireanul” au la
dispoziþie pentru activitatea
sportivã un spaþiu complet ina-
decvat, constând în douã came-
re care totalizeazã câþiva zeci de
metri pãtraþi», a anunþat muni-
cipalitatea într-un comunicat
remis presei.

O propunere legisla-
tivã 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 fores-
tiere care deservesc
fondul forestier
naþional din admi-
nistrarea Regiei
Naþionale a Pãduri-
lor-Romsilva în cea
a unitãþii administra-
tiv-teritoriale ºi a
consiliilor locale.
Senatul este prima
Camerã sesizatã,
Camera Deputaþilor
având rolul de for
decizional.

„Drumurile forestiere, cãi-
le ferate forestiere ºi lucrãri-
le 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-

þionale a Pãdurilor-Romsilva, în
domeniul public al unor unitãþi
administrativ-teritoriale ºi ad-
ministrarea consiliilor locale ale
acestora se stabilesc prin hotã-
râre a Guvernului la cererea
Consiliului General al Munici-
piului Bucureºti, dupã caz. Pre-
vederile se aplicã ºi drumurilor
forestiere, lucrãrilor de corecta-
re a torenþilor ºi terenurilor fo-
restiere aferente acestora care
deservesc în totalitate fondul
forestier proprietate publicã a
statului ºi zonele turistice ºi de
agrement situate în perimetrul
unei unitãþi administrativ-terito-
riale”, prevede articolul 2 din
proiectul legislativ.

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

Propunerea legislativã pen-
tru modificarea art.2 din Le-
gea nr.192/2010 privind tre-
cerea unor drumuri forestie-
re, a cãilor ferate forestiere ºi
a lucrãrilor de corectare a to-
renþilor din domeniul public
al statului ºi din administra-
rea Regiei Naþionale a Pãdu-
rilor - Romsilva în domeniul
public al unor unitãþi admi-
nistrativ- teritoriale ºi în ad-
ministrarea consiliilor locale
ale acestora, a fost adoptatã
de senatori cu 90 de voturi
„pentru” ºi 12 voturi „împo-
trivã”.

„Având în vedere cã la ni-
vel naþional sunt tot mai mul-
te drumuri forestiere care de-
servesc 100% fondul fores-
tier naþional proprietate pu-
blicã ºi în acelaºi timp zone-
le turistice ºi de agrement ale
unor unitãþi administrativ-te-
ritoriale, prin propunerea le-
gislativã permitem ca aceste
drumuri forestiere, cu lucrã-
rile de artã ºi corectate a to-
renþilor, sã treacã în domeniul
public al unitãþilor adminis-
trativ- teritoriale, în vederea
dezvoltãrii ºi modernizãrii
acestora”, susþin iniþiatorii în
expunerea de motive a actu-
lui normativ.Eugen Neaþã
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Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exte-
rioare 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 concu-
renþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), pre-
cum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un im-
portant centru de aprovizionare a populaþiei.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00

Duminicã 09.00 - 14.00

Consiliul Judeþean Dolj
ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi

Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj, împreunã cu Centrul
„Aripi de Luminã“ al Arhiepis-
copiei Craiovei, redeschid ate-
lierele de muzicã ºi de creaþie
popularã, în perioada 15 februa-
rie - 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 dez-

vãluie copiilor frumuseþea satu-
lui tradiþional doljean, iar ate-
lierul „Sã ne împrietenim cu
muzica“ îi familiarizeazã cu
pianul, cu notele muzicale, îi
iniþiazã în teoria muzicii ºi sol-
fegiu.

Parteneriatul Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale
Dolj cu centre sociale din cadrul
Arhiepiscopiei Craiovei a fost
demarat în anul 2015, împreu-
nã cu voluntari ai Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii
din Craiova.

La Galeriile „Cromatic”,
creaþie popularã ºi
armonie muzicalã
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Proiectul, derulat de
Fundaþia Romanian
Angeal Appeal în
parteneriat cu CJ Dolj
ºi autoritãþile naþiona-
le, va fi urmat de alte
investiþii destinate
unitãþii medicale, a
anunþat Ion Prioteasa,
ºeful administraþiei
judeþene.

de Nicuºor Fota

Investiþia de aproximativ
800.000 de euro realizatã
în incinta Spitalului de

Pneumoftiziologie de la Leam-
na a însemnat construirea unui
corp de clãdire pe locul unor
vechi magazii aflate în stare de
degradare ºi dotarea acestuia
corespunzãtoare pentru a func-
þiona ca un  centru destinat pa-
cienþilor cei mai vulnerabili ai
unitãþii medicale, cei cu tuber-
culozã multidrog rezistentã.  Fi-
nanþarea a fost asiguratã de Fon-
dul Global de Luptã împotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei ºi
Malariei – organism internaþio-
nal înfiinþat la iniþiativa ONU –
, prin intermediul Fundaþiei
„Romanian Angel Appeal”.
Proiectul a fost demarat în 2016,
lucrãrile efective începând în
toamna anului 2017. Prin deru-
larea acestui demers, a fost con-
struit un nou corp de clãdire, cu
o suprafaþã de aproape 550 de
metri pãtraþi, destinat în exclu-
sivitate Centrului TB-MDR,
imobil prevãzut cu saloane pen-
tru pacienþi, cu o capacitate de
19 paturi, toate dispunând de
grup sanitar propriu, cu spaþii

pentru medici ºi asistente, pre-
cum ºi cu vestiare destinate ca-
drelor 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 Leam-
na, aflatã în subordinea admi-
nistraþiei judeþene, va beneficia
pe viitor de atenþia ºi de finan-
þarea necesarã din bugetul jude-
þean. «Astãzi, am marcat reuºi-
ta unui proiect de importanþã
naþionalã, derulat în parteneriat
de Consiliul Judeþean Dolj,
Fundaþia „Romanian Angel
Appeal” ºi Spitalul de Pneu-
moftiziologie Leamna, cu sus-
þinerea oferitã de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Institutul de Pneu-
moftiziologie „Marius Nasta”.
Aceastã colaborare s-a materi-
alizat în realizarea unei investi-
þii de aproape 800.000 de euro
pentru crearea, la Leamna, a
unui centru destinat îngrijirii pa-
cienþilor cu tuberculozã multi-
drog rezistentã (TB-MDR), al
treilea cu acest profil din întrea-
ga þarã. În paralel, ne pregãtim
sã realizãm, cu finanþare din
bugetul propriu al Consiliului
Judeþean Dolj, o investiþie de
amploare, cu valoarea de apro-
ximativ 3 milioane de euro, care
va contribui în mod semnifica-
tiv la îmbunãtãþirea condiþiilor
pentru desfãºurarea actului me-
dical la Spitalul de Pneumofti-
ziologie 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 standar-
de moderne cu echipamente ºi
aparaturã medicalã a unitãþii.
„Vorbim de cel mai mare furni-
zor de servicii medicale de
pneumologie din Oltenia, cu
peste 150 de paturi, unde sunt
trataþi inclusiv pacienþi din ju-

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 clã-
dire, de aproximativ 1.100 de
metri pãtraþi. Ne gândim, de
asemenea, având în vedere spe-
cificul acestei unitãþi medicale
ºi situaþia în care se aflã pacien-

þii, sã asigurãm ºi o dotare co-
respunzãtoare, sã încercãm sã
aducem aici aparatura medica-
lã cât mai completã, astfel în-
cât, orice fel de nevoi ar avea
pacienþii, acestea sã poatã fi re-
zolvate aici, fãrã a mai fi nevo-
ie de deplasarea acestora în alte
unitãþi medicale, evitând astfel
riscurile rãspândirii microbi-
lor”, a mai spus Ion Prioteasa.
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Din pãcate, este un su-
biect extrem de mo-
dern ºi la fel de neplã-

cut. Odatã cu vestea cã ai fost
dat afarã, încep grijile, teme-
rile… nesiguranþa, panica, tea-
ma… 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 ci-
neva se regãseºte în situaþia
asta, toata energia este canali-
zata spre „ce fac eu acum?”,
„unde mã duc?”, „cum mã
descurc?”

Aceasta este societatea mo-
dernã. ªi în ea, nesiguranþa lo-
cului de muncã este o trãsãtu-
rã esenþialã. Probabil cã neno-
rocirea nu ar fi atât de mare
dacã nu ai avea copil, credite,
leasing-uri, întreþinere ºi mul-
te altele. Însã trebuie sã ºtii cã
viaþa ta nu se terminã aici. Via-
þa ta poate cã de abia începe.
Aºadar, sã îþi vorbesc despre
concediere.

Ce este
concedierea?

Concedierea este o modali-
tate de încetare a contractului
de muncã, din iniþiativa Anga-
jatorului (firmei, patronului)
pentru motive ce þin sau nu þin
de persoana salariatului pre-
cum motive colective sau in-
dividuale (reorganizare, vin-
dere, lichidare societate, fali-
ment etc.).

Aºadar, deºi sunt una ºi ace-
eaºi instituþie, am sã mã refer
distinct la a da afarã ºi a fi con-
cediat. 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 aba-
teri repetate de la regulile de
disciplinã a muncii ori de la cele
stabilite prin contractul indivi-
dual de muncã, contractul co-
lectiv de muncã aplicabil sau
regulamentul intern, ca sancþi-
une disciplinarã;

b) în cazul în care salariatul
este arestat preventiv pentru o
perioadã mai mare de 60 de zile,
în condiþiile Codului de proce-
durã penalã;

c) în cazul în care, prin deci-
zie a organelor competente de
expertizã medicalã, se constatã
inaptitudinea fizicã ºi/sau psi-
hicã a salariatului, fapt ce nu
permite acestuia sã îºi îndepli-
neascã atribuþiile corespunzã-
toare 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 moti-
ve care nu þin de persoana sala-
riatului reprezintã încetarea

contractului individual de mun-
cã, determinatã de desfiinþarea
locului de muncã ocupat de sa-
lariat, 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 serioa-
sã, dintre cele prevãzute la alin.
(1).

Art. 66
Concedierea pentru motive

care nu þin de persoana salaria-
tului poate fi individualã sau
colectivã.

Ce trebuie sã ºtii
dacã ai fost dat
afarã pentru abatere
disciplinarã?

Ei bine… în aceastã catego-
rie se gãsesc cele mai multe si-
tuaþii 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 pen-
tru post, fie cã eºti o ameninþa-
re la adresa lui, adevãratele
motive de dat afarã sunt multe
ºi de neînþeles uneori. Dar efec-
tul lor este acelaºi. Eºti liber!

Nu conteazã niciodatã moti-
vul real (certuri, antipatii, beþe
în roate), ci cum înfãptuieºte
patronul concedierea ta. Aici
este adevãrata esenþã a lucruri-
lor.

Aºadar:
1. Nimeni nu te poate da afa-

rã pentru motive de abatere dis-
ciplinarã repetatã sau gravã
dacã nu s-au respectat condiþii-
le art. 263, s.u. din Codul Mun-
cii, 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 tre-
cut mai mult de 6 luni.

2. Constituie abatere gravã
acea faptã a salariatului, sãvâr-
ºitã cu vinovãþie (n.m. adicã AI
ªTIUT, AI FÃCUT ºi AI VRUT
SÃ FACI fapta ºi sã obþii rezul-
tatele ei, ex. ªtiai cã, dacã strici
un xerox, activitatea nu se mai
poate desfãºura normal, ai vrut
sã îl strici ºi l-ai stricat intenþio-
nat), care produce o tulburare
importantã în activitatea anga-
jatorului, fãcând imposibilã
continuarea raporturilor de
muncã.

3. Caracterul grav al abaterii
disciplinare, care justificã darea
ta afarã, se apreciazã în funcþie
de consecinþele faptei, pregãti-
rea ºi experienþa salariatului în
cauzã, rezultând din toate ele-
mentele de fapt ºi de drept care
au dus la un prejudiciu ce nu ar
putea fi recuperat decât simbo-
lic, prin darea ta afarã.

4. Angajatorul este cel îndrep-
tãþit sã aprecieze gravitatea fap-
tei, însã, pentru transparenþã,
este OK sã fie definitã ºi prin
Regulamentul de Ordine Inte-
rioarã. (n.m. nu este obligatorie
definirea gravitãþii faptei, deci
nu poate fi motiv de disputã).

5. Desfacerea disciplinarã a
contractului individual de mun-
cã 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 te-
mei al desfacerii contractului de
muncã, abaterea gravã, ca fap-
tã unicã, trebuie sã fie prevãzu-
tã cu acest efect într-o dispozi-
þie legalã. Prin urmare, în lipsa
temeiului legal (Regulament de
Ordine Interioarã, Contract Co-
lectiv de muncã, Contract de
muncã, fiºã a postului, codul
muncii, º.a.m.d.), nu poate ope-
ra o atare decizie.

7. Pot fi temei al desfacerii
disciplinare a contractului de
munca: încãlcarea programului
de lucru, producerea de preju-
dicii angajatorului, insubordo-
narea, neglijenþa, concurenþa
neloialã, nepregãtirea profesio-

nalã fizicã sau psihicã, nein-
tegrarea în colectiv, starea de
arest, întârzierea repetatã la
serviciu, lipsa repetatã de la
serviciu, neîndeplinirea ordi-
nului de detaºare etc. În juris-
prudenþã au fost calificate
drept abateri apte sã atragã
desfacerea contractului de
muncã, urmãtoarele fapte:

– întârzierea repetatã la ser-
viciu;

– absenþele repetate ºi ne-
motivate de la serviciu;

– refuzul de a se subordo-
na;

– concurenþa neloialã;
– neglijenþa în serviciu.
8. Abaterile grave nu sunt

enumerate de Codul muncii,
însã pot fi stabilite prin con-
tractele colective de muncã ºi
prin regulamentele interne,
fiºe ale postului, contracte de
muncã, acte adiþionale º.a.m.d.

9. Având în vedere dispozi-
þiile art. 265 alin. (2), care con-
sacrã 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 re-
petãrii comportamentului an-
gajatului.

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 or-
ganele de expertizã medicalã
constatã cã menþinerea salaria-
tului este contraindicatã întru-
cât i-ar afecta sãnãtatea.

11. Necorespunderea profe-
sionalã, la care se referã art.
61 lit. d) din Codul muncii,
presupune fie necunoaºterea,
fie cunoaºterea neîndestulã-
toare a normelor unei meserii,
profesii sau activitãþi, fie cã
dupã trecerea unui timp acor-
dat salariatul nu a promovat un
examen, nu a obþinut un
atestat, un certificat º.a.m.d.

12. Concedierea pentru ne-
corespundere profesionalã nu
este condiþionatã de produce-
rea unui prejudiciu pentru an-
gajator.

13. Beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj, având în ve-
dere cã încetarea contractului
individual de muncã nu este
imputabilã salariatului, sala-
riaþii daþi afara în temeiul art.
61 lit. c), d).

Avocat Marius
Vicenþiu Coltuc
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

10 victorii ºi 5 egaluri nu de-
monstreazã cât sunt ei de for-
þoºi, ci cât de pricãjit e campio-
natul, care s-a nivelat de sus în
jos. Indiscutabil, CFR Cluj rã-
mâne principala candidatã la ti-
tlu. Dispune de jucãtori solizi,
care ºtiu sã punã osul ºi mai ºtiu
cã ratarea titlului le-ar goli car-
durile. Devis Mangia constru-
ieºte, meticulos, de cum a venit
în inima Olteniei. Când a func-
þionat atacul, a blufat apãrarea
ºi invers, dacã nu amândouã. Ei
bine, compartimentele s-au
echilibrat, stilul echipei a rãmas
unul ofensiv, spectaculos, spe-
cific locului. Odatã cu acest 2-
0 administrat fãrã echivoc lide-
rului, distanþat în prezent la trei
puncte de FCSB ºi la cinci de
Universitatea, trupei lui Mangia
nu i se mai permite sã divaghe-
ze în bãtãlia pentru supremaþie.
Are potenþial, are sprijin, are
public. „M-am simþit în altã
lume”, a declarat Adrian Cris-
tea în freamãtul noii arene „Ion
Oblemenco”. Ar mai rãmâne,
credem, douã condiþii de înde-
plinit. Sã începem cu cea mai
grea dintre ele: un arbitraj co-
rect (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 nãra-
vul de a cãlca în strãchini când
ne e lumea mai dragã. Iar „rãs-
plata” se ºtie, Europa cu ale ei.
Nu intrãm bine, cã ieºim pe uºa
din  dos.

Oltenii au toate motivele
sã exulte. CSU Craio-
va  a spart-o în douã pe

CFR Cluj, campioana en titre ºi
liderul Ligii I. Duminicã, pe
„Ion Oblemenco”, în faþa a pes-
te 25.000 de suflete, tabela s-a
închis la 2-0 (1-0), marcatori
Adrian Cristea (’14) ºi Elvir
Koljic (’78). În Gruia, picãturi-
le de ploaie sunt mai zgomotoa-
se decât galeria.

„Viºiniii” (lipsiþi de aportul
lui Þucudean) s-au gândit sã ne
ia tare încã din start. S-au apã-
rat sus, au fãcut uz de pasa lun-
gã, ºi-au creat ocazii, au ratat.
Deºi mai puþin decât cu Her-
mannstadt, când au risipit, im-
pardonabil, 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 au-
gur pentru italian. Portughezul
ºi-a povãþuit elevii sã constru-
iascã mai mult din spate ºi sã
experimenteze pe contraataac.
La o astfel de tentativã a ieºit
ceva de cascadorii râsului. Pi-
gliacelli degajeazã cât poate,
Lang bâlbâie mingea, iar Kol-
jic preia ºi trimite peste neferi-
citul Arlauskis ieºit dintre bu-
turi. Aºa ceva mai vezi doar în
ligile inferioare ºi nici acolo.
Faptul cã exmatriculaþii lui Du-
delange au înºirat ca pe sârmã

Testul CFR, trecut cu brio
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Pe 14 februarie, de la
ora 17.30, Sala  Poli-
valentã din Craiova

va fi gazda derby-ului Olte-
niei 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 fe-
bruarie, dar a fost amânat  din
cauza programului  aglome-
rat pe care formaþia din Cra-
iova l-a avut ca urmare a par-
ticipãrii 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 si-
tueazã pe  primul loc în cla-

sament (42 de puncte), în timp
ce SCM Craiova se aflã pe po-
ziþia a opta (18 puncte).  Întâl-
nirea  va conta,  pentru cã fie-
care dintre cele douã formaþii îºi
doreºte sã acumuleze cât mai
multe puncte, din motive dife-
rite. Pentru SCM Râmnicu Vâl-
cea, un succes la Craiova  ar fi
foarte important, în primul rând
prin asigurarea punctelor care
sã permitã menþinerea distanþei
în faþa singurei contracandida-
te pentru câºtigarea campiona-
tului, CSM Bucureºti. De cea-
laltã parte, craiovencele au mare
nevoie de puncte în  tentativa
de a ocupa din nou un loc frun-
taº în clasament, loc care sã le
permitã ºi în viitorul sezon par-
ticiparea în cupele europene. Nu
în ultimul rând, echipa gazã
vrea sã spele ruºinea înfrânge-
rii 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 Du-
mitrescu, a recunoscut într-
o conferinþã de presã valoa-
rea indiscutabilã a vâlcence-
lor, dar a declarat  cã aces-
tora nu le va fi uºor în me-
ciul de pe 14 februarie:
„Vâlcencele au câºtigat toa-
te 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 29-25
CSM Slatina – CSU Cluj-Napoca 36-31
HC Zalãu – CSM Galaþi 36-25
Minaur Baia Mare – HC Dunãrea Brãila 26-21
CSM Bucureºti – Corona Braºov 38-27
SCM Gloria Buzãu a stat

CSM Roman s-a retras din campionat, prin urmare toate rezultatele i-au
fost anulate.
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Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºti-
lor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi  de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant  - Salã 1- 80 de locuri

      - Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în  camerã.

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

+40350525060
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Apavil, facem
ºi noi o revizie?

Pe strada „Daniil Iones-
cu” din Râmnicu Vâlcea,
apa rece de la robinet este
neagrã ºi plinã de impuritãþi.
Revoltat, un locatar a postat
aceste imagini, luni, 11 fe-
bruarie. Bine ar fi ca stima-
bilul 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?

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 na-
þional, de imporanþã funda-
mentalã pentru afacerile lor.
Oare, „cui trebuie” ãsta a
dus toþi banii la partid? Sau
ºi-a îmbogãþit colecþia de
tablouri?

A scris Doamne-
Doamne la DNA?

Cãlugãriþele de la Mãnãs-
tirea Mamu, comuna Lun-
geºti, i-ar fi fãcut plângere
primarului Tiberiu Costea, la

DNA, din cauza unui zid de
sprijin pentru lãcaºul de cult
pe care îl considerã ampla-
sat în neregulã. Mãnãstirea
Mamu este ctitorie a domni-
torului Constantin Brânco-
veanu ºi cuprinde patru ob-
iective: biserica „Sfântul Ni-
colae” (1696-1699), biserica
bolniþã de lemn „Sfânta Trei-
me” (1833), ruine chilii ºi zid
de incintã, care dateazã de la
sfârºitul secolului al XVII-
lea.

O afacere
care nu dã greº...

Se pare cã una dintre cele
mai bogate familii din nor-
dul judeþului Vâlcea, Iulia-
na ºi Mihai Moise, din Cã-
limãneºti, ºi-ar fi extins afa-
cerile 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 urmã-
toarele servicii: transport
sicrie intern ºi internaþional,
îmbãlsãmare, capac frigori-
fic, catering, pachete, po-
meni, coroane, jerbe. Plãþi-
le se pot face ºi dupã înca-
sarea ajutorului de înmor-
mântare (Casa de Asigurãri
de Sãnãtate ºi Casa de Pen-
sii). Serviciile sunt oferite
NON STOP. Preþuri mici.
Oferim maximã seriozitate.
Relaþii la telefon (...).
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Vâlceanul Bogdan Ma-
tei, ministrul tineretului
ºi sportului, a comis o

gafã colosalã marþi, la dezbate-
rile pe comisii pentru buget. În-
trebat dacã informaþiile referitoa-
re la diminuarea indemnizaþiilor
pentru sportivii olimpici pot fi
confirmate ºi de doamna Pesca-
ru, 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

Ministerului  Tineretului ºi Spor-
tului ºi era chiar în stânga sa. Ima-
ginile au fost publicate ºi comen-
tate de Victor Ponta.

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

„Vã uitaþi la acest filmuleþ în
care Ministrul Tineretului ºi
Sportului (nu ºtie nimeni cum îl
cheamã) este întrebat dacã ºtie

cã s-au tãiat banii de la indem-
nizaþiile sportivilor olimpici ºi
dacã informaþiile pot fi confir-
mate 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.
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