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Cifra de afaceri
a decanului Sãuleannu
s-a triplat în ultimii ani

2

Cu doar câteva zile înainte de adunarea generalã electivã a
Baroului Dolj, actualul decan, Lucian Bernd Sãuleanu, un
aspirant mai vechi la o carierã politicã prodigioasã, însã, cel
puþin pânã în prezent, doar un traseist politic obiºnuit, a
accelerat campania electoralã. Dezmorþeala bruscã a decanului este o consecinþã fireascã a modului în care contracandidaþii sãi, avocaþii Elena Oancea ºi Radu Marinescu, au
înþeles sã îºi facã profesionist o campanie electoralã ºi, din
„looseri“, aºa cum au fost denumiþi iniþial de apropiaþi ai
decanului, sã se transforme în „chalangers“ cu ºanse reale
de a câºtiga alegerile.
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Decanul Pãcãleanu,
noi fapte „de arme”
de Cosmin Pretorian

P

re judecãtoreascã din anul 2000
(vezi facsimil), Lucian Sãuleanu reprezenta interesele unei societãþi comerciale, intitulânduse consilier juridic, în timp ce,
la respectiva societate comercialã, actualul decan avea semnatã doar o „convenþie civilã de
prestãri de servicii” pentru
„consultanþã (nu reprezentare în
instanþã n.red.) drept comercial“. Dupã cum se observã din
cel de-al doilea facsimil, respectiva convenþie civilã nu era înregistratã la Inspectoratul Teritorial de Muncã, lucru absolut
obligatoriu conform normelor
legale în vigoare la acea vreme.
Dar, ca întotdeauna pentru „potentaþii” vremurilor, legea era,
de multe ori, facultativã, iar

„haiducia” era la putere în justiþia craioveanã.

Cifra de afaceri
a decanului
Sãuleannu s-a triplat
în ultimii ani
Revenind la prezentul mandat
de decan al avocatului Sãuleanu, dupã cum am mai precizat
sãptãmâna trecutã, prima dintre
promisiunile fãcute de actualul
decan electorilor în precedenta
campanie electoralã a fost aceea cã se va dedica profesional
în exclusivitate Baroului Dolj.
Evident, ºi-a încãlcat-o cu nonºalanþã, dincolo de cariera de
profesor universitar, el conti-
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nuând sã ofere consultanþã
juridicã ºi reprezentare în instanþã pentru anumiþi clienþi
atent selectaþi. Mãrturie stã
cifra de afaceri a cabinetului
sãu de avocaturã care din
2014, când nu era decan, ºi
pânã în 2017, s-a triplat,
ajungând la fabuloasa sumã
de puþin peste 1.300.000 de
lei. Unii, nu puþini, ar afirma
cã suma a crescut ca urmare
a obþinerii demnitãþii de decan al Baroului Dolj. Adicã,
spun aceste voci, avocatulpolitician ºi-a folosit funcþia
pentru a pune mâna pe cele
mai bãnoase contracte la nivelul judeþului Dolj. Nu de
alta, dar una e sã te reprezinte decanul Baroului ºi alta
vreun „amãrât” de avocat
fãrã funcþie la nivel profesional. ªi nu ºtiu dacã nu cumva aceste voci au mare dreptate!
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rintre temele favorite de
campanie ale decanului
Sãuleanu, nu de alta, dar
realizãrile sale în materie de decanat din mandatul sãu sunt
unele minimale, dupã cum am
prezentat în numãrul trecut al
sãptãmânalului Indiscret în Oltenia, o reprezintã ºi combaterea avocaturii clandestine. În
multe luãri de poziþie recente,
decanul se mândreºte cu eforturile depuse de Baroul Dolj
pentru a combate acest flagel,
care submineazã autoritatea instituþiei juridice pe care o conduce. Pentru avocaþii mai tineri
ºi cu un apetit mai scãzut pen-

tru cercetarea arhivelor, poziþia
decanului este una corectã ºi încurajatoare, însã precedentele
profesionale ale lui Sãuleanu nu
oferã acestor demersuri nici
mãcar o brumã de credibilitate.
De ce afirmãm acest lucru, se
întreabã, firesc, membrii Baroului Dolj. Ei bine, este greu de
crezut cã tu, Sãuleanu, în calitate de decan al Baroului Dolj,
duci stindardul bãtãliei împotriva avocaturii clandestine atâta
timp cât, la începutul anilor
2000, deºi nu aveai calitatea de
consilier juridic, reprezentai în
instanþe societãþi comerciale, intitulându-te „Consil. jur.“. Spre
exemplu, iar exemple sunt multe în arhiva instanþelor judecãtoreºti craiovene, într-o hotãrâ-
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Proiect de
3,2 milioane
euro pentru
reabilitarea
Spitalului
„Victor Babeº”

Este vorba despre
corpul principal al
spitalului, ridicat în
urmã cu 39 de ani ºi
de un imobil mai
vechi, care adãposteºte Secþia de pneumoftiziologie a unitãþii
medicale, care dateazã din 1959. Proiectul
cofinanþat din fonduri
europene are în vedere reabilitarea termicã
a clãdirilor, precum ºi
refacerea instalaþiilor
din interior.
de Nicuºor Fota

C
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ontractul de finanþare a
fost semnat luni, 11
martie, la Primãria
Craiova, de primarul Mihail Genoiu ºi ºefa ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu. „Este o zi
de bucurie pentru noi, ca unitate
spitaliceascã. Acesta este un proiect de succes, am colaborat ºi
noi, am pus umãrul atât cât am
putut, dar este meritul Primãriei
Craiova. În cele douã clãdiri
avem o secþie de pneumoftiziologie copii, iar în cealaltã avem
secþii clinice de adulþi ºi copii.
Noi am realizat, de-a lungul timpului, igienizarea ºi întreþinerea
acestor instalaþii doar, iar acum
prin acest proiect urmeazã înlocuirea instalaþiilor sanitare ºi
electrice care, unele dintre ele,
sunt de la înfiinþarea unitãþii.
Lucrãrile vor fi scoase la licitaþie de cãtre Primãria Craiova.
Odatã ce vor fi adjudecate, nu
vor fi probleme în ceea ce priveºte activitatea spitalului”, a
declarat dr. Adina Turcu, directorul Spitalului de Boli Infecþioase „Victor Babeº”.
Valoarea totalã a proiectului
este de 3,2 milioane de euro, 98
la sutã din aceastã sumã reprezentând cofinanþarea europeanã. Cele douã clãdiri supuse reabilitãrii termice au suprafeþe
13 - 19 martie 2019

desfãºurate de 1.268, respectiv
7.761 metri pãtraþi. Potrivit ºefei
ADR Oltenia, la cele douã imobile supuse reabilitãrii se vor
monta panouri solare ºi fotovoltaice, se va moderniza sistemul
de producere apã caldã, se va
trece la înlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu leduri, precum ºi schimbarea instalaþiilor
electrice. „La pavilionul C1 sau fãcut deja, în decursul anilor, investiþii pe etaje, iar acum
se va face anveloparea termicã
a exteriorului, reabilitarea planºeului ºi a acoperiºului, înlocuirea tocãriei ºi a instalaþiilor”, a
precizat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Genoiu - proiecte de
161 milioane euro
depuse de
Primãria Craiova
Primarul Craiovei a þinut sã
precizeze cã valoarea totalã a
proiectelor generate de municipalitate a depãºit valoarea de
160 milioane euro, edilii craioveni aºteptând investiþii finanþate din fonduri europene consistente, mai ales în domeniul
transporturilor, atât în privinþa
achiziþiei de vehicule pentru
transportul în comun cât ºi în
reabilitarea infrastructurii. „Valoarea totalã a proiectelor depuse de Primãria Craiova este de
161.666.617 euro. Urmeazã sã
aparã acea achiziþie de tramvaie care este într-un parteneriat
cu Ministerul Dezvoltãrii, la
care s-a prelungit perioada de
depunere a ofertelor pânã la jumãtatea lunii mai. Se pare cã
sunt foarte multe firme interesate. Din valoarea totalã, singurul proiect care nu s-a depus este
cel legat de Balta Cernele, cu o
valoare de aproximativ cinci
milioane. Am fost vineri ºi am
vãzut ºi eu încã o datã amplasamentul de acolo, este o zonã
degradatã. Este o investiþie care
trebuie fãcutã”, a spus Genoiu.
www.indiscret.ro

România are un
potenþial energetic
semnificativ, iar prin
intermediul Programului de guvernare,
prin obiectivele
asumate la capitolul
energie, am început
sã oferim o direcþie
de dezvoltare pe
termen lung þãrii
noastre în domeniul
energetic, susþine
deputatul Florin
Stancu
„Faptul cã ne aflãm într-o
poziþie privilegiatã din punct
de vedere al rezervelor de
gaze naturale nu este suficient pentru a deveni un pol
de stabilitate energeticã în
regiune. Spun asta pentru cã
nu de puþine ori am auzit întrebarea „cum folosim resursele energetice ale României,
atât cele onshore, cât ºi cele
offshore, pentru a realiza o
evoluþie în sectorul energetic ºi a le transforma în
oportunitãþi pentru întreaga economie?”, iar foarte
mulþi s-au grãbit sã spunã
cã trebuie sã exploatãm cu
orice preþ ºi sã le exportãm.
Noi, cei de la guvernare,
nu suntem de acord. Optãm pentru o exploatare
reciproc avantajoasã, însoþitã de investiþii în industrializare, diversificare ºi
digitalizare în energie. Primii paºi în domeniul diversificãrii reþelelor de export
sau aprovizionare îl oferã
Ministerul Economiei.
Dupã construcþia conductei BRUA, acesta a adoptat o Hotãrâre privind declararea proiectului „Interconectarea Sistemului Naþional de Transport gaze
naturale din România cu
sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv
alimentare cu energie electricã, protecþie catodicã ºi
fibrã opticã”, proiect de
importanþã naþionalã în domeniul gazelor naturale.
Ce înseamnã asta? Înseamnã cã Executivul va
investi sume importante de
bani pentru construirea unei
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conducte de interconectare bidirecþionalã cu Serbia pentru realizarea unei pieþe energetice a ga-

zelor operaþionalã ºi complet integratã în scopul creºterii siguranþei în aprovizionarea cu gaze

naturale, precum ºi al creºterii
gradului de asigurare a securitãþii energetice în regiune. Un alt
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proiect la fel de important este
ºi cel prin care vom exporta
gaze cãtre fraþii din Republica Moldova. Anul acesta au
demarat lucrãrile la faza a
doua pentru conducta IaºiUngheni-Chiºinãu, una de interes naþional atât pentru Republica Moldova, cât ºi
pentru România. Guvernarea
PSD-ALDE þine sã încheie
aceste proiecte în urmãtorii 5
ani. Realizarea lor contribuie
la modernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii energetice
existente, sporind eficienþa
sectorului energetic al Republicii Moldova ºi Serbiei, asigurând un mecanism de dezvoltare durabilã a economiei
naþionale, plus un câºtig în
plan geopolitic. În total, pentru dezvoltare ºi investiþii sunt
prevãzuþi în urmãtorii zece ani
lucrãri aferente Sistemului
Naþional de Transport al Gazelor Naturale în valoare de
1,9 miliarde euro. Sunt investiþii pentru majorarea capacitãþii de interconectare a pieþei
naþionale la piaþa mondialã”,
a declarat deputatul Florin
Stancu.
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Florin Stancu, deputat PSD de
Dolj: „România are un potenþial
energetic semnificativ”
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

De la Dorel Viºan zicere

A

juns cu echipa de filmare în interes de serviciu la Cluj-Napoca,
unde nu putea rata o întâlnire
„de milioane” cu actorul Dorel Viºan, Cozmin Guºã a þinut sã afle din partea celui intervievat ºi pãrerea despre partidele noastre politice. Cu zâmbetul sãu care nu îl pãrãseºte
niciodatã, dincolo de orice
trãiri ºi nuanþe, „Senatorul
melcilor” a replicat scurt ºi
cuprinzãtor: „Ãºtia ne-au umplut de purici. Sã nu vinã alþii
care sã ne umple de pãduchi”.
A fost, zic, o exprimare metaforicã, la general, cu atenþionare spre viitor, un viitor nu
lipsit de pe acum de adieri suprarealiste, altminteri de toatã
jena. Cum altfel sã categoriseºti alegaþiile de un primitivism ce dã fiori ale OaneiMaria Bogdan, al cãrei curriculum vitae pare a desemna un
profesionist desãvârºit (arhitect consacrat în Bruxelles,
membru al Comisiei de experþi
UNESCO al oraºului Bruges),
decât ca aparþinând ºui altei
mãºti, altui duh, recte omului
politic necopt, ideologului o
datã PLUS ºi de douã ori MINUS? Dacian Cioloº, preºedintele PLUS (Partidul Libertate, Unitate ºi Solidaritate), o
recomandã pe Oana MariaBogdan ca fiind „roata motrice (?! – n.n.) în jurul cãreia sa construit echipa executivã
care a dat formã ºi substanþã
proiectului politic RO+ devenit, mai apoi PLUS”. Veritabil
monociclu politic de pe ºaua
cãruia împarte bezele electorale amicul lui Macron. Preci-

zãm cã Dacian Cioloº, inginer
agronom, a fost comisar european pentru domeniul agriculturii în cadrul Comisiei Europene 2010-2014, apoi, pentru
mai bine de un an, prim-ministru al României. S-o ascultãm,
darã, pe Oana-Maria Bogdan
bãtând câmpii cu surPLUS de
graþie: „Cred cã un pas important al omenirii va fi cel al renunþãrii la proprietate. Când nu
vor mai exista teritorii care sã
aparþinã unui om, trib, neam
sau corporaþie, vom reuºi sã
convieþuim armonios pe planeta Pãmânt”; „Aº desfiinþa agricultura ºi nu aº domestici animalele. Cred cã am fi oameni
mult mai buni dacã, în calitate
de descendenþi ai vânãtorilor ºi
culegãtorilor, nu am avea proprietãþi ºi am trãi în grupuri în
loc de cupluri”. A, domnia sa
face sex rar, una din obsedantele curiozitãþi jurnalistice care
au zgândãrit-o ºi pe Esca. Cele
ce aþi auzit mai sus seamãnã a
compunere de ºcoler insomniac, dar nu e. Astfel de texte
apar în toatã goliciunea în ziare din Uniunea Europeanã, ale
cãrei valori ºi repere se doresc
urmate fãrã crâcnire. Iar ministrul Daea, cel cu osârdie luat
peste picior, e în stare sã-ºi dea
sufletul pe plantaþie cu turma
behãind lângã el. Discipolul cu
sutien al lui Dacian Cioloº ºiar fi dorit sã ajungã preºedintele SUA. I-ar fi plãcut sã trãiascã în anii ’60, când, în România, sub cizmã ruseascã, înfloreau colhozurile ºi sovhozurile. Nu se desfiinþase agricultura, dar nici nu pocniserã între unghii toþi pãduchii.
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SPECIAL
de Marielena Popa
«Propunere în vederea conferirii Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler membrilor formaþiei de muzica
rock ANTRACT ºi staff-ului
tehnic.
În urma solicitãrilor venite
din partea mai multor cetãþeni
ai judeþului Vâlcea, care mau rugat sã susþin formaþia de
muzicã rock ANTRACT, în
vederea conferirii Ordinului
Meritul Cultural în grad de
Cavaler, astãzi, 04.03.2019,
am depus o interpelare adresatã domnului ministru al culturii ºi identitãþii naþionale,
Valer Daniel Breaz.
În interpelare, am argumentat motivele ºi am solicitat sã facã demersurile necesare cãtre preºedintele României, în vederea decorãrii formaþiei ANTRACT ºi a staffului tehnic cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, la categoria „Muzicã”.
În data de 8 martie 2019,
formaþia Antract împlineºte
frumoasa vârstã de 35 de ani
de activitate ºi acest demers
este cadoul pe care îl ofer în
semn de apreciere faþã de toþi
cei implicaþi în acest proiect.
Sunt mândru de aceºti oameni care au cântat de-a lungul timpului pe cele mai mari
scene ale rock-ului din România, în compania unor nume
mari ale acestui gen de muzicã. Au reuºit sã se remarce
prin superbele piese ºi sã facã
cunoscut municipiul Râmnicu Vâlcea ºi judeþul Vâlcea.
(…) Acest Ordin, cu siguranþã, este unul pe care-l meritã formaþia Antract ºi sunt
încrezãtor cã el va fi conferit!», susþine Eugen Neaþã pe
pagina sa de facebook.

Oouu, fã, proasta
dracului…
Grupul Antract a fost înfiinþat în 1984 de Bobiþã Cãtuºanu la Râmnicu Vâlcea.
Cãtuºanu avea pe atunci 14
ani. În anul 2012, Antract a
câºtigat trofeul Best Pop
Rock, la Romanian Top Hits
Music Awards cu piesa „Pentru tine”. Acesta este marele
lor succes. În rest, piese mediocre, cu texte adesea nãtânge, misogine, fãrã noimã.
Pentru orgoliul local ºi pentru orgoliul ei, formaþia Antract ar putea fi altfel „stipen-

Eugen Neaþã, deputat PSD de Vâlcea, a anunþat
cã, printr-o interpelare, i-a solicitat ministrului
culturii sã facã demersurile necesare la preºedintele României pentru ca membrii formaþiei
rock Antract sã primeascã Ordinul Meritul
Cultural în grad de Cavaler. Distincþia ar urma
sã fie acordatã ºi staff-ului tehnic, aºadar,
inclusiv celor ce carã boxele. Motivul? „Au
reuºit sã se remarce prin superbele piese ºi sã
facã cunoscute municipiul Râmnicu Vâlcea ºi
judeþul Vâlcea”, susþine parlamentarul. Ordinul
Meritul Cultural este o decoraþie ce se acordã
pentru talentul ºi serviciile deosebite aduse
culturii, artei, ºtiinþei ºi promovãrii spiritului
caritabil, ºi se acordã de cãtre preºedintele
României. A fost instituit în 1931 prin Decret
Regal. Dincolo de bunele intenþii ale deputatului Neaþã, care, probabil, nu are toate datele
necesare, se cuvin câteva exemple de „act
cultural” promovat de Antract de-a lungul
timpului.

diatã” la împlinirea celor 35 de
ani de existenþã. În niciun caz
sã fie cocoþatã pe panoul de
onoare al valorilor culturale.
Iatã doar douã exemple din „superbele piese” marca Antract,
formaþie care ºi-a pus „energia
creatoare” în slujba „culturii”:
„El avea ciocate, blugi originali ºi geacã
Ea avea cosiþa pânã-n brâu ºi
costum tradiþional
ªi zi de varã pânã-n searã fãcând febrã muscularã
La margine de codru se iubeau,
Iar când soarele era la asfinþit
El ridicându-ºi pantalonii,
exact aºa-i spunea:
Fã, eºti frumoasã, da’ eºti
proastã
Da’ eºti proastã, oouu
Fã, eºti frumoasã,
Proasta dracului”.

Dacã vã doare
mãseaua…
„Seara, când mã bag în pat,
Dacã mi-e frig,

Mai iau o paturã ºi-o pun pe
mine...,
Dacã mã doare mãseaua
Iau un algocalmin
ªi, deja, mi-e mult mai
bine...” (Inima mea)

Laolaltã cu Brâncuºi,
Radu Beligan,
Ghorghe Dinicã,
Mircea Cãrtãrescu,
Zubin Mehta,
Pheonix
Ordinul Meditul Cultural, cu
patru grade (în ordine crescãtoare: Cavaler, Ofiþer, Comandor ºi
Mare Ofiþer), poate fi conferit
doar pentru 7.500 de persoane.
Distincþia se acordã pe viaþã, iar
cei care o primesc, indiferent de
gradul pe care îl au, sunt numiþi
„Cavaleri ai Ordinului Meritul
Cultural”.
Dacã, printr-un accident cultural, Antract va primi aceastã
onoare mult prea mare, va „strãluci” alãturi de nume uriaºe ale
culturii româneºti ºi strãine:
Potrivit Wikipedia, în anul
www.indiscret.ro
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Formaþia care cântã „Fã, eºti
frumoasã, da’ eºti proastã”,
propusã pentru Ordinul Meritul
Cultural în grad de Cavaler
1931, Constantin Brâncuºi era
decorat cu Ordinul „Meritul
cultural pentru artã plasticã”, la
propunerea lui Nicolae Iorga.
De-a lungul anilor, o serie de
personalitãþi ale vieþii culturale
române au primit Ordinul Meritul Cultural: actorii Mircea
Albulescu (Ordinul Meritul
Cultural în grad de Mare Ofiþer; Ernest Maftei (Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare
Ofiþer, 2004), ªtefan Mihãilescu-Brãila (Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a „pentru merite deosebite în domeniul artei
dramatice”, 1967), Leopoldina
Bãlãnuþã (Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a, 1967), Gheorwww.indiscret.ro

ghe Dinicã (Ordinul Meritul
Cultural clasa a IV-a „pentru
merite deosebite în domeniul
artei dramatice”, 1967), Stela
Popescu (Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D - „Arta Spectacolului”, 2004), Florin Zamfirescu
(Ordinul Meritul Cultural, clasa a III-a, 1984), Marcel Anghelescu (Ordinul Meritul Cultural
clasa I “pentru activitate îndelungatã în teatru ºi merite deosebite în domeniul artei dramatice”, 1967) etc.
Ordinul Meritul Cultural a fost
decernat ºi sopranelor Nelly
Miricioiu Kirk ºi Maria Cortez
(în grad de Comandor, 2004),

dirijorului ºi compozitorului
Marin Constantin (1966), baritonului Dan Iordãchescu (Meritul Cultural clasa a II-a, în 1964
ºi Meritul Cultural clasa I, în
1968), cântãreþului Gicã Petrescu (Ordinul Meritul Cultural clasa a II-a, 1968), maestrului Radu
Beligan (Ordinul Meritul Cultural clasa I, 1967), coregrafului
Cornel Patrichi (în grad de Cavaler, 2004), compozitorului
Cornel Þãranu (în grad de Ofiþer, 2004), istoricul literar Ovidiu Drîmba (în grad de Comandor, 2003). Dintre scriitorii cãrora le-a fost decernatã aceastã
distincþie îi amintim pe Vintilã
Corbul (Ordinul Meritul Cultu-

ral în grad de Ofiþer, 2004), Mircea Cãrtãrescu (Ordinul Meritul
Cultural în grad de Mare Ofiþer,
2006), Norman Manea (Ordinul
Meritul Cultural în grad de Comandor, 2007) º.a.
În 2013, Corului Naþional de
Camerã „Madrigal” i-a fost decernat Ordinul Meritul Cultural
în grad de Mare Ofiþer, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la
înfiinþare, arta lor devenind Bun
al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO. Printre personalitãþile strãine cãrora le-a fost
decernatã distincþia se aflã dirijorul Zubin Mehta (Ordinul
Meritul Cultural în grad de
Mare Ofiþer, 2003), dirijorul rus

Vladimir Ashkenazy (Ordinul Meritul Cultural în grad
de Cavaler, 2009), regizorul
ceh Jiri Menzel (Ordinul
Meritul Cultural în grad de
Comandor) etc.
Pe 5 octombrie 2007, formaþia Iris primea de la preºedintele Traian Bãsescu „Meritul Cultural” în grad de Cavaler „pentru cei 30 de ani în
slujba României”. În acelaºi
an, în noiembrie, cei opt
membri ai formatiei Phoenixerau decoraþi cu Ordinul Cultural al României, dintre care
ºapte cu Ordinul Cultural în
grad de Cavaler. Dar câtã diferenþã!
13 - 19 martie 2019

8
ADMINISTRAÞIE

diþiile meteorologice. Printre
lucrãrile realizate de DADP în
ultima perioadã se mai numãrã
ºi extinderea iluminatului public pe strada Timiº – unde s-au

montat 10 stâlpi – ºi pe intr.
Magnoliei, precum ºi montarea
de limitatoare de vitezã pe
DN64 – Râureni”, se mai aratã
în comunicatul citat.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

O reuniune
a responsabilitãþii
pentru viitor

M

Publicitate

„În cadrul programului de
reabilitare a strãzilor din zonele limitrofe ale municipiului,
Primãria Râmnicu Vâlcea, prin
Direcþia administrãrii domeniului public, are în lucru la acest
moment extinderea canalizãrii
pluviale ºi amenajãri pe strada
Mãceºului, situatã în cartierul
Cãzãneºti, la ieºirea spre Horezu – Târgu Jiu”, informeazã
municipalitatea într-un comunicat remis presei.
„În cadrul proiectului s-a realizat rigolã carosatã pe o lungime de 70 m (ceea ce a dus ºi
la obþinerea unei suprafeþe carosabile mai mari a drumului),
precum ºi rigolã deschisã pe o
lungime de 100 m. De asemenea, s-au fãcut asfaltãri ºi s-au
ridicat la cotã mai multe cãmine de pe aceastã stradã. Lucrãrile se vor finaliza în perioada
urmãtoare, în funcþie ºi de con-

Primãria Râmnicu Vâlcea
continuã reabilitarea
reabilitarea
continuã
strãzilor din
din zonele
zonele
strãzilor
limitrofe ale
ale oraºului
oraºului
limitrofe
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ã aflu în aceste zile,
în calitate de preºedinte al Comisiei
pentru mediu ºi echilibru ecologic din Camera Deputaþilor,
la Nairobi, în Kenya, unde are
loc a patra ediþie a Adunãrii
Naþiunilor Unite pentru Mediu.
Desfãºuratã sub deviza
„Think Beyond, Live Whithin” , cel mai important forum
planetar pe tema mediului înconjurãtor reuneºte 4.700 de
oameni din întreaga lume, ºefi
de stat, miniºtri, secretari de
stat, parlamentari, patroni de
multinaþionale, experþi pe probleme de mediu ºi reprezentanþi ai multor organizaþii neguvernamentale. Tema genericã a celei de-a patra Sesiuni a
Adunãrii se intituleazã: „Soluþii inovatoare pentru provocãrile de mediu, consum ºi producþie durabile”.
Dezbaterile în paneluri, comisii, grupuri de lucru, dar ºi
în sesiuni plenare au rostul de
a identifica soluþii inovative,
durabile, acceptate de toatã
lumea, pentru o protecþie realã a biodiversitãþii la nivel global, pentru un management
rapid ºi eficient al stocurilor tot
mai mari de deºeuri, inclusiv
pentru curãþirea apelor planetare de miliardele de tone de
plastic care le polueazã (în
condiþiile în care estimãrile
specialiºtilor vorbesc de o
creºtere a producþiei de plastic
cu 40% în urmãtorii zece
ani!!!).
Este o reuniune a responsabilitãþii pentru Viitorul nostru
comun, pentru apãrarea dreptului la o existenþã curatã pentru generaþiile ce se vor succede la viaþã în urmãtoarele decenii.
Peste 30 de proiecte de rezoluþii vor fi discutate ºi adoptate la aceastã reuniune, rezoluþii ce vizeazã urmãtoarele
domenii: consumul ºi protec-

þia durabile, economia circularã, deºeurile alimentare,
mobilitatea curatã, protejarea
mediului marin de activitãþile costiere, acþiuni vitale în
economia circularã, infrastructurã durabilã, geo-ingineria, guvernanþa privind microplasticul ºi deºeurile marine,
soluþii inovatoare pentru managementul deºeurilor solide, contribuþia transportului
în sectorul de calitate a aerului ºi schimbãri climatice,
achiziþiile publice durabile,
managementul sustenabil al
azotului, egalitatea de gen –
drepturile femeilor în guvernanþa de mediu, implementarea planului „Cãtre o planetã
fãrã poluare”.
Este important de ºtiut cã Preºedinþia românã a Consiliului Uniunii Europene a coordonat poziþia comunã a statelor UE în OECPR, organism
ce a pregãtit aceastã Adunare
a ONU privind Mediul. Vicepreºedintele Administraþiei
Fondului pentru Mediu, Dorin
Corcheº, colegul meu din
ALDE, a condus delegaþia
României la cel de-al patrulea
Comitet deschis al reprezentanþilor permanenþi la Programul Naþiunilor Unite pentru
Mediu (OECPR).
Prin urmare, o contribuþie
importantã a þãrii noastre la o
dezbatere globalã cu atât de
multe implicaþii pentru viaþa cetãþenilor planetei.
Un alt aspect interesant
este acela cã una din vocile
politice puternice în favoarea
unui efort global susþinut
pentru mediu, preºedintele
francez Emmanuel Macron,
va fi prezent la Nairobi zilele urmãtoare ºi va susþine la
acest forum ONU pentru
Mediu un discurs în cadrulreuniunii „One Planet
Summit”, iniþiatã chiar de el
în 2017 ºi aflatã acum la ediþia a treia.

www.indiscret.ro

Acces gratuit la serviciile 9
POLITICÃ
publice de sãnãtate pentru
copiii fãrã documente
de identitate
Grupurile parlamentare
PSD susþin o propunere legislativã care va permite accesul gratuit la serviciile publice de sãnãtate a copiilor
care nu au documente de
identitate. Pânã acum, aceste servicii nu puteau fi efectuate ºi achitate gratuit prin
Casa Naþionalã de Sãnãtate
fãrã ca posesorii sã deþinã
codul numeric personal.
Legea are drept scop eliminarea discriminãrilor existente în prezent în ceea ce
priveºte accesul la serviciile
medicale gratuite a tuturor
persoanelor cu vârsta de
pânã la 18 ani din România,
un drept garantat de Constituþie ºi de legile ce reglementeazã domeniul sãnãtãþii ºi
drepturile pacienþilor.
Punerea în aplicare cât mai
curând a acestei modificãri
legislative va avea un dublu
scop pozitiv pentru sãnãtatea
populaþiei þãrii noastre. Pe de

O echipã din cadrul
Serviciului de Investigare a Criminalitãþii
Economice a descins
marþi, 12 martie, la
sediul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj
pentru a ridica mai
multe acte, echipa
efectuând cercetãri
într-un dosar penal
legat de folosirea unui
aviz sanitar în cazul
unor lucrãri de construcþie pentru un
imobil situat aproape
de centrul Craiovei.

P

otrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lân
gã Tribunalul Dolj, este
vorba despre mai multe date contradictorii cu privire la emiterea
unei autorizaþii de construire,
emisã în anul 2017, fãrã a deþine
aviz sanitar conform legii, pentru un imobil situat pe strada
Împãratul Traian, proprietarul
imobilului folosind un aviz sawww.indiscret.ro

o parte, copiii care din diferite
motive nu sunt înscriºi în registrele de stare civilã, ºi implicit
nu sunt luaþi în evidenþã, vor beneficia acum de serviciile publice de sãnãtate. Pe de altã parte,
înregistrarea oficialã a acestor
copii care nu au documente de
identitate ºi CNP va avea rolul
de a aºeza în legalitate foarte
mulþi minori, iar astfel sã li se
creeze premise benefice pentru
viaþa lor ulterioarã, integrarea în
muncã, societate ºi familie.
Cu alte cuvinte, propunerea
legislativã urmãreºte derularea
unui proces de identificare a
copiilor care nu au cod numeric personal. Dobândirea de coduri numerice personale le va
oferi astfel ºansa de a se bucura
de privilegiile garantate de stat
pentru fiecare cetãþean.
Sunt foarte multe aspecte îmbucurãtoare ale acestei propuneri legislative. Din statisticile
oficiale rezultã cã un procent
majoritar al copiilor fãrã acte de

identitate sunt predispuºi la
afecþiuni grave, care le pericliteazã starea de sãnãtate. Înregistrarea oficialã va duce la supravegherea ºi introducerea acestora în programele naþionale de
prevenþie, în aºa fel încât starea

lor de sãnãtate sã fie monitorizatã continuu. Implicit, în timp,
aceºti copii vor putea sã se integreze mult mai uºor în societate ºi în piaþa muncii, pentru aºi crea un viitor.
Iniþiatorii acestui act norma-

DSP Dolj, „aviz” cu iz penal
nitar din anul 2009. „Organele
de urmãrire penalã au fost sesizate despre faptul cã, în cursul
anului 2017, o societate de con-

strucþii a demarat lucrãrile de
construire a unui imobil pe strada Împãratul Traian numãrul 65,
în baza unei autorizaþii de con-

struire emise fãrã a se deþine aviz
sanitar prevãzut de lege. Din verificãrile efectuate în cursul cercetãrilor ºi din înscrisurile depu-

tiv au prezentat statistici conform cãrora 160.000 de români nu deþin niciun act de
identitate, iar 10.000 nu au
nici mãcar certificate de naºtere! Aceste cifre constituie
un fenomen îngrijorãtor, ºi
cred cã suntem datori sã intervenim legislativ pentru a
rezolva problema românilor
fãrã acte, îndeosebi a minorilor, deoarece este evident cã
cei mai expuºi în situaþii urgente legate de sãnãtate sunt
copiii!
Actul normativ garanteazã
accesul la servicii de sãnãtate gratuite pentru copiii ºi
persoanele aflate în condiþii
vulnerabile, chiar dacã nu au
CNP. Pe lângã copiii de pânã
la 18 ani, de acest act normativ vor beneficia ºi persoanele cu handicap, bolnavii cu
afecþiuni incluse în programele naþionale de sãnãtate,
gravidele, lãuzele ºi persoanele care sunt victime ale traficului de persoane.
Aceastã propunere legislativã urmeazã sã fie dezbãtutã
în Camera Deputaþilor, în calitate de for decizional, dupã
ce a fost adoptatã cu unanimitate de voturi de Senat.
Deputat PSD Dolj,
ALINA-ELENA
TÃNÃSESCU

se la dosar de cãtre Primãrie ºi
de cãtre Direcþia de Sãnãtate
Publicã, a reieºit faptul cã la
emiterea autorizaþiei de construire a fost folosit un aviz sanitar
din 2009. Ulterior, printr-o altã
adresã, Direcþia de Sãnãtate Publicã a înaintat o copie certificatã conform cu originalul a acestui aviz. A precizat cã dosarul de
emitere nu se gãseºte în arhivã,
iar printr-o altã adresã a comunicat cã o copie a avizului se aflã
în arhiva instituþiei. Dat fiind toate aceste date contradictorii ºi
pentru a se stabili împrejurãrile
concrete în care a fost emis avizul sanitar, s-a dispus ridicarea
de documente în vederea cercetãrilor”, a declarat Magda Bãdescu, purtãtor de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj.
Trebuie precizat cã cercetãrile nu privesc o anumitã persoanã, ci fapta respectivã, dosarul
penal având ca obiect infracþiunile de abuz în serviciu, fals
intelectual, uz de fals ºi constituirea unui grup infracþional
organizat.
13 - 19 martie 2019
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s-a întors
întors la
la 4,74
4,74 lei
lei
Euro
Euro s-a

D

upã atingerea în 21 ianuarie a maximului istoric de 4,7648 lei,
euro s-a stabilizat în culoarul
4,74 – 4,75 lei, cu scurte întreruperi, create, în majoritatea
lor, de declaraþiile lui Darius
Vâlcov care fãceau referire la
OUG 114, cunoscutã ca ºi
„taxa pe lãcomie”.
Prima sãptãmânã din martie
a fost una stabilã pentru perechea euro/leu, cursul coborând
de la 4,7506 la 4,7410 lei. Sfârºitul perioadei a adus o creºtere la 4,7516 lei, dupã ce consilierul primului-ministru a declarat la A3 cã OUG 114 nu va
cunoaºte modificãri semnificative.
Perspectivele leului pe termen mediu sunt negative, în
opinia membrilor CFA România. Ultimul sondaj realizat în
rândul acestora indicã o valoare medie a anticipaþiilor pentru orizontul de 6 luni de
4,8055 lei/euro, iar pentru cel
de 12 luni valoarea medie a
cursului anticipat este de
4,8884 lei/euro.
Media dolarului american a
avut o evoluþie ascendentã,
acesta urcând de la 4,1933 la
4,2261 lei, maxim care nu a
mai fost atins de la sfârºitul lui
2016. La sfârºitul perioadei
cursul a scãzut la 4,2257 lei,
când cotaþiile din piaþã fluctuau între 4,217 ºi 4,236 lei.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,131 ºi 1,137 franci/euro, iar
media ei s-a miºcat în culoarul
4,1769 – 4,1913 lei, cea de la
finalul perioadei fiind stabilitã
la 4,1875 lei.
Aprecierea monedei americane de la sfârºitul perioadei a
fãcut ca preþul gramului de aur
sã creascã la 176,0889 lei, în
timp ce valoarea unciei de aur

se situa pe pieþele internaþionale specializate la aproape
1.300 dolari.
Dobânzile interbancare au
avut în perioada analizatã o
evoluþie descendentã, indicii
pe termen scãzând cu circa 0,2
puncte procentuale.
La sfârºitul intervalului, indicele la trei luni, utilizat în
calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scãzut de la 3,11 la 3,10%, minimul ultimei luni, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la 3,27 la 3,28%.
Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale de la alte bãnci, a alunecat de la 3,41 la 3,40%, iar cel
la 12 luni a stagnat la 3,47%.
Anunþul fãcut de BCE referitor la faptul cã economia
zonei euro va creºte în acest
an cu doar 1,1%, sub valoarea
de 1,7% din ultimii doi ani, a
îngrijorat investitorii care ºiau înmulþit plasamentele în
moneda americanã.
Pe acest fond, euro a scãzut
de la 1,1382, la începutul perioadei, la 1,177 dolari, cel mai
redus nivel începând cu iunie
2017.
La finalul perioadei, investitorii de pe pieþele internaþionale erau influenþaþi de faptul cã
în SUA au fost create in februarie doar 20.000 de noi locuri de
muncã, faþã de cele 180.000 din
ianuarie, iar euro a urcat la
1,1222 – 1,1258 dolari.
Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a revenit la finalul perioadei în apropierea valorii de 3.900 dolari.

Înfiinþarea
spitalului
Bãlceºti, frânatã
de noi neînþelegeri
N

oi probleme în ce priveºte înfiinþarea la Bãlceºti a mult aºteptatului
spital. Deºi la un moment dat
neînþelegerile dintre Consiliul
Judeþean, Spitalul Judeþean de
Urgenþã (SJU) Vâlcea pe de o
parte, ºi Primãria Bãlceºti de
cealaltã parte, pãreau sã se fi încheiat, marþi, SJU Vâlcea a
anunþat cã demersul a fost din
nou blocat de primãrie. Spitalul Bãlceºti a fost desfiinþat în
anul 2011, iar acum se doreºte
ca acolo sã fie creatã o secþie
exterioarã a SJU Vâlcea. Recent, SJU Vâlcea a precizat cã
Secþia de recuperare balneo-fizio-terapie de la Bãlceºti va
avea 40 de paturi, 27 de angajaþi ºi o structurã de gardã la
domiciliu, iar cheltuielile cu
amenajarea spaþiului vor fi suportate de Primãria Bãlceºti.

Comunicat de presã:
În urma adresei Primãriei oraºului Bãlceºti referitoare la înfiinþarea unei structuri medicale în oraºul Bãlceºti, facem urmãtoarele precizãri:
- În acest material nu vom
folosi termeni tehnici sau detalii care sã descrie prea mult situaþia cu care ne confruntãm în

prezent, în relaþia cu Primãria
oraºului Bãlceºti, ci vom fi cât
se poate de succinþi.
- V-am informat, cu ceva vreme în urmã, despre concluziile
Comisiei mixte constituitã la
iniþiativa domnului Preºedinte
al Consiliului Judeþean Vâlcea
– ec. Constantin Rãdulescu, privind demersurile ºi angajamentele fiecãrei instituþii implicate
în acest proiect comun de înfiinþare a unei secþii exterioare a
SJU Vâlcea în oraºul Bãlceºti,
care sã înlocuiascã spitalul desfiinþat în anul 2010.
- Revenim asupra acestui subiect, pentru a vã informa cã a
fost înaintat Primãriei oraºului
Bãlceºti, cu semnãturile tuturor
instituþiilor partenere (Consiliul
Judeþean Vâlcea, Spitalul Judeþean de Urgenþã Vâlcea, Direcþia de Sãnãtate Publicã Vâlcea
ºi CAS Vâlcea), proiectul final
pentru înfiinþarea unei secþii de
Recuperare Medicalã ºi Fizioterapie, precum ºi a unei componente de gardã medicalã, la
domiciliu, absolut necesarã
pentru rezolvarea urgenþelor
medicale din oraºul Bãlceºti ºi
zonele limitrofe.
- Conform angajamentului
domnului primar al oraºului

Bãlceºti, spaþiul în care poate fi
amenajatã aceastã secþie ar fi
urmat sã fie pus la dispoziþia
SJU Vâlcea, renovat la standardele impuse de legislaþie, de
cãtre Consiliul Local al oraºului Bãlceºti ºi de cãtre domnul
primar Constantin Aleca.
- Am primit, însã, o adresã
semnatã de domnul primar prin
care ne informeazã cã îºi doreºte
altã structurã, dar care nu întruneºte condiþiile legale pentru a
fi înfiinþatã.
- Nu înþelegem aceastã atitudine a domnului primar ºi credem cã, dacã se doreºte cu adevãrat înfiinþarea unei secþii exterioare a SJU Vâlcea în oraºul
Bãlceºti, atunci toate pãrþile
implicate trebuie sã îºi respecte
angajamentele ºi partenerii.
- Ne exprimãm, în continuare, disponibilitatea în rezolvarea acestei probleme deosebit de
importante pentru vâlceni ºi aºteptãm ca domnul primar al oraºului Bãlceºti sã ne comunice
data la care ne poate fi pus la
dispoziþie spaþiul necesar desfãºurãrii activitãþii unei secþii
exterioare a SJU Vâlcea în oraºul Bãlceºti.
Compartiment Relaþii cu
Publicul

Analiza cuprinde
perioada 5 – 11 martie

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 martie 2019
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de deputat
Ionuþ Stroe

Patriotismul de paradã
nu þine loc de ºcoli, spitale
sau locuri de muncã

S

e apropie alegerile europene din 26 mai, iar
politicienii încep sã
vorbeascã tot mai mult despre
ofertele lor electorale. Din pãcate, vom avea prea puþine
dezbateri aºezate ºi de substanþã despre marile teme europene, cum ar fi apãrarea intereselor românilor din Marea Britanie în contextul tot mai confuz al separãrii sale de UE,
economia României în perspectiva aderãrii la zona euro,
sau ideea Europei cu mai multe viteze. Dimpotrivã, la noi în
þarã spaþiul public începe sã fie
sufocat de teme false ºi dezinformãri periculoase.
Din zona guvernamentalã se
aude un discurs din ce în ce
mai strident, de un fals patriotism, bazat pe ideea absurdã cã
interesele României ºi cele ale
UE nu ar fi aceleaºi. Campania naþionalistã zgomotoasã pe
care vedem cã PSD începe sã
o poarte nu este altceva decât
o încercare de a ascunde erorile de guvernare fãcute din
incompetenþã sau din rea credinþã. Cei de la putere încearcã cu disperare sã mute atenþia
de la problemele reale: sãnãtatea oamenilor, educaþia copiilor, nivelul de trai ºi starea
generalã a economiei.
Noi, liberalii, promovãm interesele românilor în Europa,
folosindu-se de experienþa
acumulatã în timp ºi de apartenenþa la Partidul Popular
European, cea mai puternicã
familie politicã din UE. Cele
mai recente exemple sunt faptul cã am obþinut o creºtere de
8% a fondurilor europene destinate exclusiv investiþiilor în
infrastructura din România,
am sprijinit cu succes în Parlamentul European un român
pentru funcþia de Procuror ªef
European ºi am obþinut printro procedurã extraordinarã sesizarea Comisiei de la Veneþia
pe tema recentelor modificãri
la Legile Justiþiei. În acest
www.indiscret.ro

timp, PSD este ocupat sã se
rãzboiascã deschis cu instituþiile europene. În timp ce liberalii aduc în dezbaterea naþionalã nevoia de a reduce povara fiscalã pe muncã, dat fiind
cã la noi taxarea efectivã este
de 41,5%, deºi media þãrilor
din Europa Centralã ºi de Est
este de numai 27%, pesediºtii
preferã sã îºi vadã în continuare de lupta împotriva independenþei justiþiei.
Noi, liberalii, ne batem în
campanii publice pentru construirea spitalelor regionale,
inclusiv cel de la noi, din Craiova, pentru care existã soluþii
europene de finanþare, dar
PSD este preocupat sã vândã
poveºti despre statul paralel ºi
despre ameninþãri imaginare la
adresa României.
Trebuie sã înþelegem bine ce
se ascunde în spatele discursului primitiv al PSD despre suveranitatea României ºi despre
presupusele atacuri la adresa
acesteia. Pentru cei de la putere, suveranitate înseamnã ca ei
sã fie lãsaþi în pace sã distrugã
toate instituþiile statului de
drept ºi democraþia. Modelul
este împrumutat din Ungaria
lui Viktor Orban ºi din Turcia
lui Erdogan. Falsa lor luptã
pentru suveranitate ºi discursul
lor ultra-naþionalist mascheazã
loviturile miºeleºti pe care ei le
dau zi de zi aspiraþiilor noastre
europene. Fãrã democraþie, nu
ne vom putea bucura niciodatã
de libertate sau de nivelul de
trai pe care îl meritãm.
Alegerile europarlamentare
de acest an sunt prima etapã
într-un ciclu electoral mai
lung, care se va termina cu alegerile parlamentare din toamna lui 2020. La capãtul acestui ciclu, sunt convins cã România va avea alt guvern, care
va reaºeza þara noastrã acolo
unde îi este locul, în rândul
statelor occidentale care împãrtãºesc valorile fundamentale ale democraþiei.

CJ investeºte din
nou la Aeroport
CJ Dolj a lansat recent
procedura de achiziþie
publicã pentru modernizarea ºi extindererea parcãrii de la
Aeroportul Internaþional Craiova, suprafaþa
amenajatã pentru
staþionarea vehiculelor urmând a creºte de
la 720 de metri pãtraþi
la peste 7.000 de metri
pãtraþi.
de Nicuºor Fota

S

uma pusã la bãtaie de
mai-marii judeþului este
de 2,1 milioane de lei,
plus TVA, bani care ar trebui sã
asigure contravaloarea proiectãrii, dar ºi execuþia efectivã a
lucrãrilor. Reprezentanþii CJ
Dolj au optat pentru o procedurã de achiziþie publicã simplificatã, cu termen de depunere a
ofertelor 4 aprilie 2019 ºi unic
criteriu de atribuire preþul cel
mai scãzut. Potrivit documentaþiei postate în sistemul electronic de achiziþii publice, durata totalã de derulare a contractului va fi de zece luni calendaristice, sau 300 de zile,
împãrþite pe 2 tronsoane: 4 luni
destinate proiectãrii ºi ºase luni
pentru execuþia lucrãrilor. „Valoarea estimatã a contractului
este 2.183.698,89 lei fãrã TVA
din care: - execuþie 2.059.042
lei fãrã TVA; proiectare + asistenþã tehnicã 124.656,89 lei fãrã
TVA”, se aratã în documentaþia
de atribuire. Iatã ºi lista de documente ºi lucrãri de care ar
urma sã se ocupe firma care îºi

va adjudeca în cele din urmã
contractul scos la licitaþie de CJ
Dolj: „Pentru proiectare: Se solicitã elaborarea unei documentaþii tehnico-economice în urmãtoarele faze de proiectare:
Documentaþie pentru obþinerea
certificatului de urbanism; Studii de teren (Studiu topografic,
inclusiv mãsurãtori în sistem
WGS84, dacã prin CU se solicitã avizul Autoritãii Aeronautice Civile Române-AACR,
Studiu geotehnic); Expertiza
tehnicã parcare existentã ce se
modernizeazã; Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt,
completat cu elementele specifice din documentaþia de avizare a lucrãrilor de intervenþii, cu
includerea tuturor condiþiilor
impuse de avizatori; Documentaþii pentru obþinerea avizelor ºi
acordurilor necesare (inclusiv
documentaie pentru obinerea
avizului AACR, dacã acesta se
solicitã prin CU), precum ºi
obþinerea acestora, Proiectul
Tehnic de execuþie, a Detaliilor
de Execuþie inclusiv verificarea
de cãtre verificatori de proiect
atestaþi MLPTL, pe domenii;
Proiectul Tehnic de execuþie actualizat la data finalizãrii lucrãrilor –„as built”, precum ºi ridicare topo corp nou construit,
necesare efectuãrii recepþiei la
terminarea lucrãrilor; Documentaþie Tehnicã pentru Autorizaþia de Construire (DTAC);
Pt execuia lucrãrilor: Se propune realizarea urmãtoarelor obiecte: Sistem rutier platformã;
Sistem de supraveghere video;
Sistem de iluminat exterior;
Împrejmuire parcare; Sistem de
evacuare ape pluviale; Marcaje
ºi semnalizãri pentru siguranþa

circulaþiei; Staþie de încãrcare
maºini electrice; Sistem automat de parcare cu bariere”.

900.000 de cãlãtori
aºteptaþi, în 2020,
pe Aeroport
Potrivit temei de proiectare
realizate de angajaþii Consiliului Judeþean, în urma realizãrii
investiþiei, Aeroportul Internaþional Craiova va avea la dispoziþie o parcare cu 500 de locuri.
Acestea vor fi împãrþite în douã
categorii: 400 de locuri pentru
parcare „short term”, din care
375 pentru autoturisme, 15 pentru microbuze ºi 10 pentru autocare, precum ºi 100 de locuri
pentru parcare pe termen lung
destinate autoturismelor. Necesitatea investiþiei realizate de CJ
Dolj din fonduri proprii este
datã de faptul cã „lipsa locurilor de parcare pentru autoturisme, microbuze ºi autocare reprezintã un real pericol pentru
traficul de pe DN 65 CraiovaPiteºti”, dupã cum se precizeazã în documentaþia de atribuire. Reprezentanþii CJ susþin cã,
în lipsa unei parcãri mai generoase, situaþia se va agrava, în
condiþiile creºterii spectaculoase a numãrului de cãlãtori care
au utilizat Aeroportul Internaþional Craiova în ultimii ani. Astfel, potrivit documentaþiei
postate în sistemul electronic de
achiziþii publice, aeroportul a
depãºit anul trecut numãrul de
630.000 de pasageri, lucru estimat a se petrece abia în 2038.
Un nou studiu de trafic, realizat în 2018, prognozeazã cã, în
2020, numãrul cãlãtorilor va
depãºi 915.000.
13 - 19 martie 2019
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Opera Românã Craiova,
turneu în Germania

Î

n perioada 12-25 martie,
artiºtii Operei Române
Craiova se aflã într-un
amplu turneu în Germania. Programul cuprinde zece reprezentaþii cu ºase spectacole, în opt
localitãþi. Publicul german va
avea ocazia sã urmãreascã producþii îndrãgite ale operei craiovene: opereta „Voievodul þi-

ganilor” de Johann Strauss fiul
(Wolfsburg, Lingen, Lünen,
Worms), operele „Pescuitorii de
perle” de Georges Bizet (Wolfsburg, Saarlouis) ºi „Elixirul
dragostei” de Gaetano Donizzeti (Unterföhring), precum ºi
Gala de Operã (Emden), Gala
de Operetã (Zweibrücken) ºi
Gala Strauss (Worms).

Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Publicitate

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

13 - 19 martie 2019

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

Liberalii criticã „cultul 13
personalitãþii” de la
Consiliul Judeþean Vâlcea
POLITICÃ

Decizia conducerii
Consiliului Judeþean
Vâlcea de a cheltui
aproape 500.000 lei
pentru înlocuirea
parþialã a mochetei,
mobilierului ºi aparaturii din instituþie, a
generat o reacþie
durã a liberalilor care
au cerut ca aceºti
bani sã fie redirecþionaþi spre Spitalul de
Urgenþã. Preºedintele
CJ Vâlcea, Constantin Rãdulescu, spune
însã cã dotãrile existente cât ºi starea
precarã a clãdirii
sunt o ruºine pentru
o instituþie publicã de
acest nivel.
„În ºedinþa ordinarã a Consiliului Judeþean Vâlcea care a
avut loc în data de 28 februarie 2019, la punctul 5 de pe ordinea de zi «Proiect de hotãrâre privind rectificarea Anexei
nr. 1 la Hotãrârea CJ Vâlcea nr.
2 din 31 ianuarie 2019», consilierii judeþeni ai PNL Vâlcea
au propus ca suma de 472.558
lei, alocatã pentru achiziþionarea ºi înlocuirea mobilierului,
a mochetei din sãlile de ºedinþe ºi din cabinetul preºedintelui CJ Vâlcea, sã fie folositã
pentru achiziþionarea aparaturii necesare Spitalului Judeþean
de Urgenþã Vâlcea”, aratã PNL
Vâlcea într-un comunicat de
presã.
„Domnul Constantin Rãdulescu a fost total împotriva
acestui demers, dovedind încã
o datã cã îl intereseazã, în primul rând, propria persoanã ºi
mai puþin cetãþenii acestui judeþ. Acum, preocuparea lui
principalã este sã aibã în încãperea în care îºi desfãºoarã activitatea birou nou care costã
peste 12.000 lei, bibliotecã de
peste 22.000 lei, lambriu pentru un stâlp care costã peste
9.400 lei, panou temã care costã peste 15.000 lei, toate acestea împreunã cu mobilierul din
sãlile de ºedinþe înseamnã o
www.indiscret.ro

cheltuialã imensã. Cu aceºti
bani, orice cetãþean ºi-ar putea
construi ºi mobila o casã nouã.
În plus, suma alocatã pentru
aceste dotãri, 472.558 lei, este
aproape (ºi nu credem cã acest
lucru este întâmplãtor) de plafonul care permite o achiziþie
directã, fapt pentru care considerãm cã organele abilitate trebuie sã fie foarte atente la aceastã achiziþie ºi sã ia mãsurile necesare.
Tendinþa de a avea grijã numai de propria persoanã ºi de
a-þi crea un cult personal, fãrã
sã þii cont de cei din jurul tãu,
îl aseamãnã tot mai mult pe
Constantin Rãdulescu cu cel
mai contestat personaj al momentului, Liviu Dragnea, a cãrui slugã credincioasã rãmâne
(printre ultimii)”, susþin liberalii în acest document.

Rãdulescu:
„Clãdirea CJ Vâlcea
este cea mai urâtã
din Râmnicu Vâlcea”
La ºedinþa din 28 februarie,
Constantin Rãdulescu a explicat alocarea de fonduri cu argumentele cã sediul CJ Vâlcea
se aflã în stare de degradare

avansatã, mobilierul trebuia de
mult casat ºi cã este o ruºine sã
fie primiþi oficiali în aceste
condiþii: „Alocãm bani pentru
modernizarea uneia dintre cele
mai urâte clãdiri din municipiul
Râmnicu Vâlcea, clãdirea Consiliului Judeþean Vâlcea, care
prezintã în interior o stare
avansatã de degradare ºi în care
nu au mai fost fãcute reparaþii
de pe vremea domnului Buºe.
Sunt infiltraþii la nivelul clãdirii, faþada o ºtiþi cum este. Eu
stau cu emoþie pentru intrarea
la Consiliul Judeþean, o reparãm sãptãmânal fiindcã se infiltreazã apa ºi avem probleme.
Am avut un episod pe care nu
aº fi vrut sã îl povestesc, când
au venit oficialitãþi de rang
înalt ºi l-am rugat pe domnul
Gutãu sã ne primeascã la primãrie. Uitaþi-vã la masa aceasta, este lipitã cu scotch, mobilierul acesta este demult casat.
Nu pentru noi, cã noi stãm bine
ºi pe scaunele acestea, dar vin
oficialitãþi în acest Consiliu
Judeþean ºi efectiv este ruºine!
ªtiþi cã în birourile de la etajul
2 în sus existã infiltraþii pânã
la jumãtatea camerei? Trebuie
sã punem la punct clãdirea ºi
la interior ºi la exterior”, a spus
preºedintele CJ Vâlcea.
13 - 19 martie 2019

Arhiepiscopul Râmnicului:
„Postul, scarã cãtre cer ºi urcuº
cãtre Învierea lui Hristos”
În Duminica Izgonirii
lui Adam din Rai (a
Lãsatului sec de
brânzã), 10 martie,
Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, a sãvârºit Sfânta Liturghie în biserica
cu hramul „Intrarea în
bisericã a Maicii
Domnului” a Parohiei
Bogdãneºti, comuna
Tomºani, Protopopiatul Horezu.

Î

n cuvântul de învãþãturã,
rostit dupã citirea Sfintei
Evanghelii, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a explicat
cã Biserica a rânduit pomenirea
izgonirii lui Adam din Rai la începutul Postului Sfintelor Paºti,
pentru a conºtientiza cât de folositor este postul pentru firea
umanã, dar ºi cât de grave sunt
pentru om neascultarea de
Dumnezeu ºi neînfrânarea.
Adam, cel întâi-zidit nu a ascultat de Dumnezeu ºi nu s-a înfrânat, adicã nu a postit, fãcând
ascultare de pântecele sãu ºi,
mai mult de aceasta, de satana,
prin Eva. Însã, în pofida acestui pãcat, Adam nu s-a cãit înaintea lui Dumnezeu, ci a dat
vina pe femeia dãruitã lui de
13 - 19 martie 2019
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Dumnezeu. De atunci, de la cãderea lui Adam în pãcat ºi pânã
la sfârºitul veacurilor, omul care
a pãcãtuit are tendinþa de a se
disculpa ºi de a acuza pe semenul sãu. De aceea, Sfinþii Pãrinþi
ne învaþã, prin pilda izgonirii lui
Adam din Rai, cã niciun om nu
se poate apropia de Dumnezeu,
dacã nu se cãieºte cu sinceritate pentru pãcatele sãvârºite, dar
ºi cã, prin post, omul poate dobândi ceea ce nu a reuºit Adam,
ºi anume îndumnezeirea.
Evanghelia Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai relateazã un
mic fragment din Predica de pe
munte (Sf. Ev. Matei 6, 14-21),
rostitã de Mântuitorul Hristos
pentru a ne învãþa cã legãtura
noastrã cu Dumnezeu depinde
de atitudinea pe care o avem cu
semenii noºtri, ºi anume „de
veþi ierta oamenilor greºelile
lor, ierta-va ºi Tatãl vostru Cel
ceresc” (Sf. Ev. Matei 6, 14). În
acest sens, Pãrintele Arhiepiscop Varsanufie a evidenþiat însemnãtatea duhovniceascã a iertãrii, dar ºi a lucrãrii recunoaºterii sincere a propriilor pãcate,
pentru cã astfel omul nu numai
cã nu nesocoteºte sau dispreþuieºte pe semenii sãi, ci se smereºte ºi îºi rãstigneºte egoismul
pentru a se apropia de oameni,
de Dumnezeu.
„Dacã noi nu iertãm, atunci
nici Dumnezeu nu ne iartã.

Dacã noi ne împietrim inima
noastrã când cineva ne greºeºte
cu ceva, cum mai avem îndrãznealã sã Îi cerem lui Dumnezeu
ca sã ne ierte pe noi? Ne amintim de pilda datornicului care a
fost iertat de stãpânul lui, care
era Dumnezeu, dar el nu a iertat celui care era, la rândul lui,
dator, de aceea Dumnezeu l-a
pedepsit pe el. Astfel, e important sã înþelegem cã atunci când
pãstrãm în inima noastrã supãrãri, când nu vrem sã iertãm,
inima noastrã se învenineazã, se
îmbolnãveºte, iar boala aceasta
aduce multe rele ºi alte boli. Nu
trebuie sã uitãm cã începutul
oricãrei boli trupeºti este boala
sufleteascã, deoarece atunci
când se îmbolnãveºte sufletul,
durerea aceasta sufleteascã, în
timp, aduce boala trupului. Unul
din dumnezeieºtii Pãrinþi spune cã noi ne asemãnãm cu Dumnezeu numai atunci când iertãm,
pentru cã El i-a iertat chiar ºi
pe cei care L-au batjocorit, care
L-au umilit, care L-au bãtut ºi
care L-au rãstignit”, a spus
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie.
Postul este una dintre poruncile lui Dumnezeu, de aceea
împlinirea ei aduce mult folos
trupului ºi sufletului, dar mai
ales rãsplata lui Dumnezeu, a
mai explicat Chiriarhul Râmnicului.

„Una dintre poruncile Evangheliei acestei duminici este
iertarea tuturor celor care neau greºit, pentru a þine un post
curat. Postul, care este a doua
poruncã, nu înseamnã numai
abþinerea de la bucate, ci ºi de
la vorbirea deºartã, de vederea
celor vãtãmãtoare sufletului,
adicã Dumnezeu ne cheamã ca
sã postim cu toate cele cinci
simþuri ale noastre, pentru cã
acest post ne va urca pe noi cãtre cer. Sfântul Ioan Scãrarul
aratã cã acest post de 40 de zile
reprezintã o scarã cãtre cer ºi
un urcuº cãtre Învierea lui
Hristos, care este zãlogul învierii noastre. A treia poruncã este
cuprinsã în cuvintele Mântuitorului cu care se încheie pericopa evanghelicã, ºi anume:
«Adunaþi-vã comori în cer,
unde nici molia ºi rugina nu le
stricã ºi unde furii le sapã ºi le
furã. Cãci unde este comoara
ta, acolo este ºi inima ta» (Sf.
Ev.Matei 6, 21). Aºa este firea
omeneascã, sã adune, precum
furnicile, toatã viaþa, iar dupã
ce trecem din viaþa aceasta toate rãmân, nu le luãm cu noi.
Astfel, sã înþelegem cã cea mai
de preþ comoarã este sufletul
nostru, iar comoara despre care
vorbeºte Sfânta Evanghelie
sunt faptele noastre cele bune.
Perioada Postului Mare este o
perioadã în care omul trebuie

sã se concentreze mai mult pe
chivernisirea virtuþilor, pe valorile spirituale, uitând de cele
pãmânteºti. Vremea postului
este o perioadã în carene hrãnim mai mult din Cuvântul lui
Dumnezeu, renunþând la multa mâncare trupeascã”, a reliefat Pãrintele Arhiepiscop Varsanufie.
La finalul cuvântului, Înaltpreasfinþia Sa a îndemnat credincioºii sã se spovedeascã ºi
împãrtãºeascã mai des ºi sã urmeze calea postului, pentru a-L
însoþi pe Domnul Hristos în
Sãptãmâna Pãtimirilor Sale ºi,
astfel, sã fie pãrtaºi Învierii
Sale.
Rãspunsurile liturgice au fost
date de cãtre psalþii Catedralei
Arhiepiscopale din Râmnicu
Vâlcea.
Biserica cu hramul „Intrarea
în bisericã a Maicii Domnului”
din satul Bogdãneºti, comuna
Tomºani, a fost construitã de
comunitatea parohialã începând cu anul 1914, fiind târnositã în anul 1928. De aproape
4 luni, parohia este pãstoritã de
pr. Vasile Marius Tomescu,
dupã ce pãrintele Stelian Dãscãlete, care a pãstorit aceastã
comunitate timp de 42 de ani,
a ieºit la pensie.
Sursa: Arhieiscopia
Râmnicului
www.indiscret.ro

13 martie:
SCM Rm. Vâlcea
- CSM Bucureºti,
meciul anului
în handbalul
feminin

E

chipele feminine de
handbal SCM Rm.
Vâlcea ºi CSM Bucureºti se înfruntã miercuri, 13
martie, într-un meci care poate decide campioana României. Întâlnirea va avea loc în
Sala Sporturilor din Râmnicu Vâlcea, de la ora 21.00, ºi
va fi transmisã în direct pe
TVR1. Organizatorii au
anunþat cã toate cele 2.200 de
bilete au fost epuizate. CSM
Bucureºti vine la Râmnicu
Vâlcea cu 150 de suporteri.
Echipa vâlceanã se aflã pe
locul 1, cu 51 de puncte, având
un avans de 6 puncte faþã de
gruparea bucureºteanã, dar ºi
un meci mai mult disputat.
www.indiscret.ro

Pentru a-ºi apãra titlul, SCM
Bucureºti are nevoie de victorie la o diferenþã de cel puþin 3
goluri la un scor mai mare decât cel din partida tur, aceasta
fiindcã la Bucureºti „tigroaicele” au pierdut cu 19-22.

O partidã
cu mai multe mize
Meciul are dublã semnificaþie, câºtigarea titlului naþional
asigurând ºi participarea directã în grupele ediþiei viitoare a
Ligii Campionilor. În plus, va
fi ºi o întâlnire a orgoliilor. SCM
Rm. Vâlcea calcã pe urmele
Oltchimului, echipã cu cel mai
impresionant palmares din

handbalul feminin românesc:
a câºtigat de 19 ori campionatul, de 13 ori Cupa României, a disputat finala Ligii
Campionilor în 2010, a triumfat o datã în Cupa Cupelor ºi
în douã rânduri în Cupa EHF.
De partea cealaltã, în 1961,
Bucureºtiul a câºtigat prima
ediþie a Cupei Campionilor
Europeni, la feminin, prin
ªtiinþa Bucureºti ºi a repetat
succesul în 1964, prin Rapid.
În ultimii ani, CSMB a triumfat în Champions League,
chiar la prima sa participare,
dominând competiþia pe plan
intern (are patru titluri, trei
Cupe ale României ºi douã
Supercupe).

Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Ora handbalului în Oltenia

D

ând Cezarului ce e al
Cezarului, revenim,
chiar cu oarece risc de
a ne repeta, asupra partidei de
mâine, 13 martie, dintre SCM
Râmnicu Vâlcea ºi CSM Bucureºti. Nu va fi un derbi oarecare, între cele mai bune echipe de handbal feminin din România, ci un derbi istoric pentru oltence. În Sala „Traian”, a
cãrei capacitate nici triplatã nu
ar fi fãcut faþã cererii de bilete,
liderul la zi în Liga Florilor întâlneºte campioana en titre, iar
miza e uriaºã. La Bucureºti, în
meciul tur, vâlcencele s-au impus cu 22-19, iar avansul de
trei puncte din clasament s-a
menþinut. Incredibil, dar adevãrat, SCM Râmnicu Vâlcea
poate reînnoda, dupã ºase ani,
ºirul titlurilor de campioanã a
þãrii. Pentru asta, nu trebuie sã
cedeze, miercuri, la o diferenþã de la trei goluri în sus. Întâmplarea face ca, momentan,
„tigroaicele” lui Dragan Djukic sã treacã printr-o crâncenã
lipsã de formã. Învinse la Ljubljana, de Krim, ºi scoþând acasã doar un egal cu Thuringer,
bucureºtencele s-au clasat, cum
e mai rãu, pe locul 4 în grupa
principalã a Ligii Campionilor,
urmând sã întâlneascã în „sferturi” un adversar practic de
evitat: Metz. Cristina Neagu se
aflã în convalescenþã dupã operaþia la genunchi, iar Lekic,
Mehmedovic ºi alte câteva jucãtoare, accidentate, au lipsit.
Se vor prezenta la Vâlcea în
formaþie completã, mai puþin
Cristina Neagu, animate de un
singur gând reparator, acela de

a forþa ultima barierã: titlul. În
caz de eºec ºi în pofida contractelor bãnoase, „tigroaicele”
decad în niºte pisicuþe de salon, apucând pe calea, deloc
onorantã, a calificãrii, gen Thuringer, cu care, de altfel, au ºi
ajuns la paritate. Nu le plângem, are balta peºte. Trupa lui
Florentin Pera ºi a Miei Rãdoi
(secund) a avut grijã sã planteze, tactic ºi nu numai, cuvenitele capcane. În fond, aflânduse faþã în faþã, de ambele dãþi
(Supercupã ºi campionat) în
deplasare, vâlcencele nu s-au
inhibat. Ca simple constatãri
din faþa micului ecran, Dumanska are o mai mare constanþã
între buturi decât Grubisic,
Glibko transformã cam tot atâtea aruncãri cât Lekic sau Radicevic, mai ales, greu de stopat, iar Bãcãoanu ºi Adespii nu
par mai prejos de Cvijic ºi
Mehmedovic în zi de graþie. E
clar, ambele pretendente la titlu vor evolua în Sala „Traian”
cu maximã ambiþie ºi concentrare, presiunea, explicabil, trecând pe umerii elevelor lui
Dragan Djukic. Pentru cã veni
vorba, la ultimele douã partide
din Liga Campionilor, sârbul ni
s-a pãrut depãºit de evoluþia haoticã, demotivantã, a elevelor
sale, ele însele neînþelegând
nimic din propria derutã. Dar,
pentru cã minuni în sport (ex.,
ultimele meciuri din Liga Campionilor la fotbal) s-au mai vãzut, ne-am bucura ca actuala
campioanã a României sã treacã de Metz. Cât priveºte viitoarea campioanã ºi perspectivele ei europene, pe altãdatã.
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«Trecu’ anu’ cu olteanu’», spectacol
în premierã pus în scenã de
Ansamblul folcloric „Maria Tãnase”

Indiscreþii
de Vâlcea
Mult peºte!
Umblã vorba cã personaje sus-puse din mediul politic ar fi cãzut în patima jocurilor de norc. Hm, are balta peºte. Mult peºte!

A

nsamblul folcloric
„Maria Tãnase” prezintã joi, 4 aprilie
2019, de la ora 19:00, la sala
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, spectacolul «Trecu’ anu’ cu olteanu’».
Soliºtii: Niculina Stoican,
Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Petricã Mîþu Stoian, Constantin Enceanu, Marius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana
Popa, Manuela Motocu, Aneta
ªiºu, Cristian Bãnãþeanu, Ciri
Mayer ºi Liviu Dicã, împreunã
cu orchestra ºi dansatorii Ansamblului folcloric „Maria Tãnase”, au pregãtit un spectacol
cu obiceiuri de la Bobotaie la
Constandinul puilor.
Scenariul ºi regia spectacolului sunt semnate de conf.
univ. dr. habil. Gabriela Rusu
Pãsãrin.
Conducerea muzicalã, Nicolae Drãghia. Coregrafia, Ionel
Garoafã.

Frâncu face
sector în ALDE

Avansare?
Se aude cã Gheorghe Gogîrnoiu (foto sus), director
al Administraþiei Judeþene a
Finanþelor Publice, ar fi fost
avansat în structurile centrale ale Agenþiei Naþionale de
Administrare
Fiscalã
(ANAF). În ianuarie, ºi precedentul director, Virgil Pîrvulescu, a fost numit în
funcþia de vicepreºedinte al
aceleiaºi agenþii.

Biletele se gãsesc la agenþia
teatrului ºi la sediul ansamblului, din strada Criºului nr. 9.
Preþul unui bilet este de 40
lei. Pentru pensionari, studenþi
ºi elevi preþul unui bilet este de
20 lei.

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

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.
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Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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Emilian Frâncu (foto jos),
fost senator, fost deputat, fost
(puþin) primar, pânã când l-a
luat duba, s-a înscris în
ALDE ºi se ocupã de sectorul Bãlceºti. Dincolo de zestrea penalã cu care intrã în
partid, Frâncu, un foarte bun
activist, poate fi considerat o
achiziþie pentru ALDE. Asta,
pânã nu se trezesc pe acolo
niºte orgolii nevrotice. Aºteptãm primul scandal!

