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Pârtia de schi Vidra-Transalpina,
ambasadorul turismului vâlcean

• Duminic`, 18 ianuarie, Ziua Interna\ional` a Z`pezii va fi s`rb`torit`, a]a cum se
cuvine, ]i pe pârtiile domeniului schiabil Ski Resort Transalpina. Cu aceast` ocazie vor
avea loc concursuri, dar ]i o mul\ime de surprize pentru cei mici! Nu rata\i distrac\ia!
• Cea mai nou` ]i cea mai ieftin` sta\iune de schi din România, inaugurat` [n decembrie
2012, Cel mai frumos peisaj!
• Snowpark, cea mai nou` investi\ie realizat` la pârtiile Transalpinei Ski Resort
• Pârtia Vidra-Transalpina, un loc în care oricând i\i dore]ti s` revii
• World Snow Day este un proiect al Federa\iei Interna\ionale de Ski prin care se dore]te
atragerea tineretului, în special a copiilor c`tre practicarea sporturilor de iarn`.
(detalii [n paginile 8-9)

31 ianuarie, dat` limit`
pentru actualizarea
dosarelor pentru
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}edin\e extraordinare
peste extraordinare la
Consiliul Jude\ean

Ministerul Agriculturii,
sub lupa DNA! Urmeaz`
perchezi\ii ]i la V@lcea?!

V@lcencele s-au r`zbunat c` au
pierdut la musta\` [n meciul tur!
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HCM a [nceput 2015 cu
o victorie categoric` [n
fa\a Unirii Slobozia => pag 12

Orice demers are ]i
Editorial
revers! Nimeni nu
e mai presus de Dumnezeu
Nu e [nt@mpl`tor c` exact [n ziua Sf@ntului Ioan Botez`torul, pe 7 ianuarie a.c., a
avut loc, [n redac\ia s`pt`m@nalului de
satir` Charlie Hebdo, atentatul de la Paris unde
au murit 12 persoane ]i al\ii sunt r`ni\i.
Motivul se presupune a fi c@teva caricaturi
blasfemiatoare cu profetul Mohamed, [ns`
noi credem c` Dumnezeu nu poate [ng`dui
la nesf@r]it batjocorirea aproapelui ca distrac\ie de zi cu zi. Noi nu suntem Charlie.
Pentru un popor cre]tin [n care sute de mii
de oameni ]i-au dat s@ngele pentru credin\`,
Cel ce ne-a [nv`\at s` ne iubim aproapele ]i
du]manii, Dumnezeu nu poate accepta formarea unui obicei at@t de josnic: ironizarea
aproapelui ca distrac\ie cotidian`. Sigur c`
atentatorii musulmani sunt de vin` pentru
aceste crime. {ns` nu ar fi avut mobilul
crimei dac` credin\a lor nu ar fi fost batjocorit` grosier ]i sistematic. De aceea, moral
ei sunt ]i victime ale unei prese de tabloid
dezl`n\uite [n fuga ei cuceritoare dup`
resurse ]i bani. Po\i face umor ]i f`r` s`
batjocore]ti. E foarte greu ]i subtil, dar se
poate. Po\i satiriza sentimente, ac\iuni, fapte,
cu scop moralizator, dar nu s` umile]ti
credin\e ]i persoane. Nu pot ie]i [n strad`
pentru ideile unei Fran\e care a pus bazele
ideologice ale unui comunism pe care-l
simt ]i ast`zi puternic [n via\a poporului meu.
Dumnezeu s`-i ierte pe cei care au
murit. Totu]i, nu putem fi solidari cu
redac\ia unui ziar care batjocore]te orice
este moral ]i cuviincios, care-]i pretinde
dreptul de a ironiza pe oricine ]i oricum, ]i
de a leza sentimentele religioase ale cuiva.
Caricaturile cu Mohamed sunt mai bl@nde
dec@t mizeriile pe care „marii” caricaturi]ti
le-au adus la adresa Maicii Domnului ]i a
Domnului Iisus Hristos.
De ce s` fim solidari cu redac\ia unui
ziar care va continua s` arunce cu noroi [n
societate, [n modelele ]i valorile cre]tine,
relativiz@nd totul ]i distrug@nd astfel reperele morale ale unei societ`\i? Ce repere vor
avea copiii francezi care v`d [n ziare caricaturi cu Dumnezeu care-i batjocorit [n ultimul hal? Acela]i lucru e valabil ]i pentru
presa rom@neasc`, implicit pentru v@lceni.
Alungarea lui Dumnezeu din sufletul
nostru ]i din mijlocul nostru este cel mai
mare r`u care i se poate [nt@mpla Europei.
}i se [nt@mpl` asta de aproape un secol... }i
lumea tot decade ]i decade ]i blasfemiile
sunt parc` tot mai prezente ]i mai tolerate
p@n` la indiferen\`. Educa\ie f`r` Dumnezeu. Familie f`r` Dumnezeu. Politic` f`r`
Dumnezeu. Munc` f`r` Dumnezeu. Astfel
c` Europa Occidental` a ajuns s` pl`teasc`
pre\ul decre]tin`rii ei.
Tragedia aceasta este o lec\ie dur` de
trezire pentru toat` presa european`, inclusiv pentru cea din \ar`, s` nu mai permit`
blasfemiile, batjocorirea simbolurilor ]i a
sim\`mintelor religioase [n numele unei
pretinse libert`\i de exprimare, care iat`
unde duce. (C.B.)

Realitatea V@lcean`

Pagina 2

.

15 - 21 ianuarie 2015

}tiri

Pompierii ISU,
promp\i la 20 de
cazuri [n 24 de ore!
În ultimele 24 de ore membrii echipajelor SMURD din cadrul ISU General Magheru al jude\ului Vâlcea au intervenit în
20 de situa\ii de urgen\` în localit`\ile: Râmnicu Vâlcea, Bujoreni, Dr`g`]ani, Câineni, Valea
Mare, S`l`trucel, Gu]oeni, }u]ani, Berisl`ve]ti, Prundeni, L`de]ti, Bujoreni ]i Prundeni pentru: dureri la membrele inferioare ]i superioare, st`ri febrile, dureri abdominale, transpira\ii, dureri la mâna dreapt`, un accident
vascular cerebral, un traumatism
cranian, excoria\ii la um`rul
drept ]i insuficien\e respiratorii.
Dup` acordarea primului
ajutor calificat, pacien\ii au fost
transporta\i la cele mai apropiate unit`\i spitalice]ti pentru îngrijiri suplimentare.

Patru femei din P`u]e]ti
M`gla]i, re\inute pentru
furt calificat din societ`\i
comerciale
La data de 12 ianuarie a.c.,
poli\i]tii din cadrul Poli\iei municipiului Râmnicu Vâlcea Biroul de Investiga\ii Criminale,
exploatând cu operativitate datele ]i informa\iile ob\inute au
reu]it identificarea ]i re\inerea
unui grup format din patru femei b`nuite de comiterea mai
multor infrac\iuni de furt calificat.
În baza probatoriului administrat în cauz`, s-a stabilit c` A.
Firu\a, de 22 de ani, A. Simona,
de 28 de ani, A. Cornelia, de 35
de ani ]i A. Alexandra, de 28 de
ani, toate din comuna P`u]esti M`gla]i, în perioada noiembrie
– decembrie 2014, prin distragerea aten\iei, au sustras pe timp
de zi din societ`\i comerciale,
farmacii, bunuri ]i produse.
Prejudiciul stabilit este de
aproximativ 6.000 lei.
Cercet`rile sunt continuate
sub aspectul s`vâr]irii infrac\iuni de furt calificat, fapt` prev`zut` ]i pedepsit` de art. 228 ]i
229 CP.
Suspectele au fost conduse la
sediul Poli\iei municipiului Rm.
Vâlcea pentru audieri, fiind dispus` re\inerea pe baz` de ordonan\`, pentru 24 ore a celor patru. Cele patru femei au fost prezentate Judec`toriei Rm. Vâlcea, cu propunere de arestare
preventiv`.
}tefan DRAGOMIR

Mar\i, 13 ianuarie, perchezi\ii ]i la Vâlcea:

Nume importante, suspectate de procurorii DIICOT de
]antaj, în]el`ciune, sp`lare de bani ]i evaziune fiscal`!
• 13 persoane au fost conduse la audieri la sediul DIICOT
din Râmnicu Vâlcea! Printre
acestea se num`r` capul re\elei
infrac\ionale, Mihai Obreja,
cunoscut drept Mi\` L`bu]. Tot
printre cei viza\i de ancheta
DIICOT este adjunctul ]efului
Poli\iei Municipiului Râmnicu
Vâlcea, Gabriel Popa, dar ]i fiul
unui om de afaceri din Vâlcea,
C`t`lin Barbu (fiul patronului
restauratului Casa Olteneasc`
de la Km 7) Al`turi de ace]tia
au fost du]i la audieri un poli\ist din Arge] ]i unul Bucure]ti!
„Procurorii Direc\iei de Investigare a Infrac\iunilor de Criminalitate Organizat` ]i Terorism –
Biroul Teritorial Vâlcea împreun` cu ofi\erii de poli\ie judiciar`
din cadrul Brig`zilor de Combatere a Criminalit`\ii Organizate
Pite]ti, Bucure]ti ]i Craiova ]i a
Serviciilor de Combatere a Criminalit`\ii Organizate Vâlcea ]i
Olt au efectuat marti, 13 ianuarie
2015, 29 de perchezi\ii domiciliare pe raza jude\ului Vâlcea ]i a
municipiului Bucure]ti, la domiciliile unor persoane fizice ]i
juridice, în cadrul unei ac\iuni
vizând destructurarea unei grup`ri infrac\ionale organizate,
specializat` în comiterea infrac\iunilor de ]antaj, în]el`ciune,
sp`lare de bani ]i evaziune fiscal`.
În cauz` exist` suspiciunea rezonabil` c` începând cu anul
2008 pe raza mun. Rm. Vâlcea a
fost constituit un grup infrac\ional organizat format ini\ial din
numi\ii O. M., S. P. V., P.C., B. A.
]i D. G.M., la care au aderat mai
multe persoane ]i care a ac\ionat
în mod coordonat în vederea

s`vâr]irii infrac\iunilor men\ionate.
În concret, membrii grup`rii
identificau persoane potente financiare din mediul de afaceri
care erau atrase s` deruleze activit`\i comerciale cu societ`\ile pe
care membrii grup`rii le controlau sau c`rora le erau oferite sume de bani cu dobând`, pentru a
sprijini realizarea obiectului de
activitate al societ`\ilor p`r\ilor
v`t`mate.
În fapt inten\ia membrilor
grup`rii era aceea de a crea o dependen\` a persoanelor v`t`mate
fa\` de ei. Ulterior, prin constrângere, victimele erau determinate
s` renun\e la ob\inerea contravalorii serviciilor prestate, respectiv
s` pl`teasc` dobânzi exorbitante
la sumele pe care le împrumutau.
O modalitate de racolare consta în includerea victimelor în anturajul grupului, ocazie cu care
acestea luau la cuno]tin\` în mod
direct de ac\iunile de constrângere pe care membrii grup`rii le
exercitau cu privire la alte persoane, victimelor fiindu-le totodat` relatate modalit`\ile agresive în care se ac\iona ]i în acest
context fiindu-le indus` o stare de

temere. De asemenea, în împrejur`rile ar`tate, victimelor le erau
prezentate ]i rela\iile pe care
liderul O. M. le avea în mediul
politic, al organelor judiciare ]i
al factorilor de decizie administrativ` la nivel local, creând astfel acestuia o imagine de persoan` „protejat`”. Prejudiciul
cauzat pân` în prezent de ridic`
la peste 800 000 euro. La sediul
D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial
Vâlcea vor fi aduse 13 persoane
în vederea audierii.
Suportul de specialitate a fost
asigurat de c`tre Serviciul Român
de Informa\ii ]i Direc\ia de Opera\iuni Speciale. Ac\iunea a fost
realizat` cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Facem precizarea c` pe întreg
parcursul procesului penal, suspec\ii ]i inculpa\ii beneficiaz` de
drepturile ]i garan\iile procesuale prev`zute de Codul de procedur` penal`, precum ]i de prezump\ia de nevinov`\ie”, se arat`
în comunicatul de pres` al
DIICOT.
A]adar, v` vom \ine la curent
cum vor decurge lucrurile [n acest
caz controversat! (B.C.)
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}oferii trebuie s` se obi]nuiasc`:
traficul auto e restric\ionat complet
[n zona central` a C`ii lui Traian!

31 ianuarie, dat`
limit` pentru
actualizarea
dosarelor pentru
locuin\e sociale

• Odat` cu anun\area [nceperii lucr`rilor la proiectul
„Reorganizarea ]i amenajarea
spa\iului public central”, r@mnicenii ]i to\i participan\ii [n
trafic [n aceast` zon` trebuie s`
]tie c` de vineri, 9 ianuarie
2015, pe str`zile Carol I ]i General Magheru s-a circulat [n
regim de dublu sens, iar de luni,
12 ianuarie 2015, traficul auto
[n zona central` a C`ii lui Traian s-a restric\ionat complet,
fluxul auto urm@nd s` fie preluat exclusiv de str`zile paralele.
Luni 12 ianuarie a.c., primarul
interimar Gigi Matei, împreun`
cu reprezentan\i ai mai multor
departamente din prim`rie, precum ]i cu poli\i]ti de la Poli\ia
municipiului – Serviciul de
Poli\ie Rutier` ]i de la Poli\ia
Local`, au supravegheat modul în
care se face blocarea traficului
rutier în zona central` a C`ii lui
Traian, concomitent cu amplasarea organiz`rii de ]antier pentru
obiectivul
de
investi\ii
”Reorganizarea ]i amenajarea
spa\iului public central”.
Printre alte modific`ri importante de trafic impuse de aceste
lucr`ri se num`r` desfiin\area sta\iilor de taximetre de pe str. Regina Maria (vizavi de magazinul
Romarta) ]i de pe str. General
Magheru (la intrarea [n Pia\a
Central`) – taximetrele put@nd
sta\iona, [n num`r mult mai mare,
[n sta\ia temporar` de pe strada
}tirbei Vod` ([n dreptul Complexul Winmarkt), crearea de spa\ii
de parcare temporare pe segmente de strad` din zona de ]antier,

desfiin\area parc`rilor de pe carosabilul str`zilor General Magheru
]i Carol I sau semaforizarea [n
patru ramuri de la intersec\ia
Calea lui Traian cu str. General
Magheru ]i Splaiul Independen\ei.
Prim`ria municipiului []i cere
scuze pentru toate inconvenientele provocate de lucr`rile la acest
important proiect de infrastructur` a municipiului ]i [i asigur` pe
to\i cet`\enii c` va face toate diligen\ele necesare ca aceste restric\ii s` dureze c@t mai pu\in.
O parte dintre liniile ETA va
circula pe trasee deviate, [n
perioada lucr`rilor care se execut` [n centrul R@mnicului
{ncep@nd de luni, 12 ianuarie
2015, liniile de transport: “1
Dispecerat Nord – Colonie”, “3
Dispecerat Nord – Vl`de]ti”, “4
Dispecerat Nord – M`gura”, “18
Dispecerat Nord – Uzina G” ]i
“119 Bujoreni – Vilmar” vor circula, la tur, pe strada General
Magheru, cu sta\ie spre ie]irea [n
strada Calea lui Traian.
Firma constructoare c@]tig`toare la licita\ia pentru acest
proiect este din Craiova, iar
termenul de execu\ie a lucr`rilor este de 14 luni, astfel c` la
sf@r]itul lui 2015 investi\ia
trebuie s` fie finalizat`
A]a cum v-am mai informat,
miercuri, 10 decembrie a.c., la
Prim`ria municipiului Rm. V@lcea, a fost semnat Contractul de
Lucr`ri pentru obiectivul de investi\ii „Reorganizarea ]i amenajarea spa\iului public central”,

proiect finan\at [n cadrul Programului Opera\ional Regional, Axa
prioritar` 1 – „Sprijinirea dezvolt`rii durabile a ora]elor-poli urbani de cre]tere”, Domeniul major de interven\ie 1.1 - ”Planuri
integrate de dezvoltare urban`”.
[n luna decembrie
Valoarea contractului este
de 42.735.276,93 lei (f`r` TVA),
constructorul desemnat prin licita\ie este asocierea SC Mitliv
Exim SRL cu SC Polystart Impex
SRL, ambele din Craiova, termenul de execu\ie este de 14 luni
(dar cu o prognoz` de finalizare
p@n` la data de 31.12.2015, astfel
[nc@t toate pl`\ile s` fie f`cute din
fonduri europene).
Lucr`rile constau [n amenajarea spa\iului public prin p`strarea
unei p`r\i a actualei amenaj`ri de
tip parc cu spa\ii verzi ]i amenajarea unei alte por\iuni ca spa\iu
liber de tip pia\` urban`, [n
construirea unui pasaj pietonal
care va subtraversa intersec\ia
Calea lui Traian cu str`zile }tirbei
Vod` ]i Regina Maria, precum ]i
a unei parc`ri subterane, cu dou`
niveluri, sub strada Regina Maria.
S` sper`m ca la sf@r]itul anului investi\ia s` fie finalizat`, a]a
cum prevede contractul, s` nu
mai existe tergivers`ri ]i complica\ii ca la alte proiecte unde
firmele constructoare nu ]i-au
respectat obliga\iile, iar cei care
avem de suferit cel mai mult suntem noi, cet`\enii, care suntem
direct afecta\i de aceste neconformit`\i!
Anemona T~NASE

Eveniment

În vederea întocmirii listei
solicitan\ilor care au acces la
locuin\ele sociale realizate în
cadrul obiectivului de investi\ii
”C`min de b`trâni corp A –
transformare în locuin\e sociale”, titularii cererilor de locuin\e
sociale depuse pân` la data de
31.12.2014 sunt a]tepta\i la
Serviciul Fond Locativ, cu sediul la Casa C`s`toriilor din bd.
Tudor Vladimirescu nr. 15, de
luni pân` joi, între orele 08.00 16.30 ]i vinerea, între orele
08.00 – 14.00, s`-]i actualizeze
dosarele, pân` cel târziu la data
de 31 ianuarie 2015. Dosarele
neactualizate pân` la acest termen limit` nu vor fi luate în
considerare la întocmirea listei
de priorit`\i ce urmeaz` a fi
supus` aprob`rii Consiliului
Local.
În Corpul A al fostului c`min
de b`trâni din Ostroveni sunt în
curs de realizare 40 de garsoniere ]i apartamente cu dou`
camere – cu termenul de finalizare prev`zut pentru aceast`
prim`var` - ce vor fi repartizate
familiilor cu probleme sociale
deosebite.
Anemona T~NASE

Cadou de la Arhiepiscopia
Râmnicului pe 15 ianuarie:

Dor de Eminescu, la
Cinema Ostroveni!
Intrarea e liber`!

Joi, 15 ianuarie 2015, la Cinema Geo Saizescu din Ostroveni, începând cu ora 18:00, are
loc un Recital de muzic` ]i
poezie - DOR DE EMINESCU.
Vor recita actorii: Daniela
Nane ]i Silviu Biri]. La violoncel: Adrian Naidin
Intrarea este liber`! (în
limita locurilor disponibile!).
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Extraordinare peste extraordinare…

Pe l@ng` seminariile de drept, dou` proiecte de maxim`
importan\` au fost aprobate de consilierii jude\eni
• {nc` de la [nceputul ]edin\ei
extraordinare, consilierii PSD ]i
vicepre]edintele Dumitru Persu au
readus în discu\ie situa\ia alegerii
lui Gheorghe P`sat ca pre]edinte
interimar ]i, implicit, problemele
care ar putea s` apar` dac` ]edin\a
va fi condus` de c`tre acesta în
condi\iile contesta\iei Prefecturii…
Liberalii sus\in [ns` c` e legal!
}edin\ele CJ s-au transformat în
adev`rate seminarii de drept,
ambele tabere, PSD ]i PNL, fiecare
cu varianta lor! Ce-o mai fi,
Dumnezeu cu mila!
• C@nd doi se ceart` (PNL ]i
PSD) c@]tig` consilierii „independen\i”, iar aici ne referim la func\ii
]i sume substan\iale ob\inute de cei
trei c`rora nici lor nu le vine a
crede ce noroc le-a adus Ordonan\a 55!
Mar\i, 13 ianuarie a.c., la ora
10.00, a avut loc o nou` ]edin\`
extraordinar` a Consiliului Jude\ean,
pe ordinea de zi fiind supuse spre
aprobare dou` proiecte de hot`râre:
Proiect de hot`râre privind mandatarea reprezentantului ac\ionarului
unic jude\ul Vâlcea în Adunarea
General` a Ac\ionarilor la S C. CET
Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, s`
aprobe achizi\ionarea de c`tre S.C.
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
de ac\iuni de la S.C. USG - CIECH
Chemical Group S.A. ]i Proiect de
hot`râre privind desemnarea reprezentantului jude\ului Vâlcea în Adunarea General` a Ac\ionarilor la
Societatea Comercial` APAVIL S.A.
Vâlcea ]i aprobarea Contractului de
mandat al acestuia.
O retrospectiv` „extraordinar`” … Lupt` la baionet` [ntre
PNL ]i PSD pentru ]efia Consiliului Jude\ean
Pentru a v` informa corect trebuie

s` facem o retrospectiv` a ]edin\elor
extraordinare c`rora le-am cam pierdut ]irul, [ns` facem preciz`ri clare
c` pe 5 ianuarie 2015, prefectul
Dumitru Cornoiu a decis s` atace în
contencios administrativ ]edin\a din
19 decembrie 2014 în care consilierii
PNL, în absen\a colegilor PSD care
au p`r`sit sala, l-au votat pe Gheorghe P`sat pre]edinte interimar în
fruntea jude\ului, dar ]i pe Romulus
Bulacu pentru func\ia de vicepre]edinte. Astfel, pân` la ]edin\a extraordinar` din 6 ianuarie 2015, atribu\iile
regretatului Ion Cîlea au fost îndeplinite de vicepre]edintele Dumitru
Persu, [ns` acesta a fost ]eful jude\ului doar o zi, [ntruc@t consilierii liberali au convocat o nou` ]edin\` extraordinar` chiar [n ziua urm`toare,
pe 6 ianuarie 2015, [n care consilierii
jude\eni trebuia s` ia act de demisiile
lui Gheorghe P`sat ]i Romulus Bulacu, în urma atac`rii în contencios administrativ de c`tre Institu\ia Prefectului a deciziilor ]edin\ei din 19 decembrie 2014. Dumitru Persu ]i consilierii PSD nu au votat ordinea de zi
]i au declarat ca fiind suspendat`
]edin\a, [ns` liberalii nu s-au l`sat ]i,
profitând de faptul c` au majoritate,
consilierii liberali au continuat ]edin\a, de data aceasta cei doi, Bulacu ]i
P`sat nu s-au mai votat \inând cont
de faptul c` acesta a fost motivul
pentru care prefectul Cornoiu a atacat deciziile ]edin\ei din 19 decembrie 2014, [ns` ]i a]a au [ntrunit
num`rul de voturi necesare ]i au preluat conducerea CJ, astfel c` acum
]efia CJ arat` astfel: Gheorghe P`satvicepre]edinte cu atribu\iuni de
pre]edinte, iar Bulacu ]i Persu,
vicepre]edin\i.
Legea este interpretabil` iar, în
cazul în care instan\a va suspenda
inclusiv deciziile ultimei ]edin\e
extraordinare, conducerea CJ va fi
din nou în curtea PSD, func\ia de
pre]edinte interimar fiind preluat` de

drept de singurul vicepre]edinte ales,
Dumitru Persu. Potrivit alineatului
48, art. 22 din Legea 215 „Secretarul
unit`\ii administrativ-teritoriale va
comunica hot`rârile consiliului local,
primarului ]i prefectului de îndat`,
dar nu mai târziu de 10 zile
lucr`toare de la data adopt`rii”.
Consilierul liberal, avocatul Victor St`nculescu, a declarat: „Dac`
prefectul atac` hot`r@rea, noi conducem 11 zile, apoi social-democra\ii
doar o zi, pentru c` noi vom convoca
o alt` ]edin\` extraordinar`, ]i tot
a]a. O zi ei, 11 noi!”, a afirmat la [nceputul lunii ianuarie, Victor St`nculescu, mai [n glum` mai [n serios! .
}i iat` c` e serios!
Complicat` mai e situa\ia, noi nu
suntem speciali]ti, [ns` cineva cu
experien\` [n „chichi\e avoc`\e]ti” a
spus c`, p@n` la organizarea alegerilor anticipate pentru ]efia CJ, se vor
mai duce c@teva lupte [ntre PSD ]i
PNL [n care conducerea va fi pasat`
c@nd la unii, c@nd la al\ii, a]a c` vom
mai asista la ]edin\e extraordinare…
De asemenea, juri]tii Prefecturii
Vâlcea se afl` la un pas de demitere
dac` Corpul de Control al Ministerului de Interne va constata, la sesizarea prefectului Dumitru Cornoiu, c`
s-au folosit de Institu\ia Prefectului
pentru a favoriza numirea ilegal` a
unei conduceri interimare liberale la
Consiliul Jude\ean Vâlcea. Cert e c`
toate aceste lucruri [n care situa\ia
juridic` e incert` sunt [n defavoarea
jude\ului, a noastr` a v@lcenilor, iar
repercursiunile luptelor politice pic`
tot asupra noastr` care asist`m la un
adev`rat circ!
Importan\a p`str`rii CET Govora a calit`\ii de ac\ionar cu peste 5%
din capitalul social al USG Govora
Revenind la cele dou` puncte de pe
ordinea de zi din ]edin\a de mar\i, 13
ianuarie a.c., acestea au fost aprobate,

[ns` … ce-o mai fi, vom mai vedea!
Primul punct era extrem de important, [ntruc@t USG a convocat
pentru data de 15 ianuarie 2015 Adunarea General` Extraordinar` a Ac\ionarilor ]i, printre altele, are pe ordinea de zi majorarea capitalului
USG, prin aport în numerar cu suma
de 45.000.000 lei, de la valoarea
curenta de 66.302.775,25 lei, la valoarea de 111.302.775,25 lei, iar CET
Govora SA este ac\ionar semnificativ
al USG, de\in`tor al 14.595.764 de
ac\iuni, reprezentând 5,50345 % din
capitalul social al USG, procent care
trebuie men\inut deoarece prin diminuarea pachetului de ac\iuni de\inut
de CET Govora la USG sub pragul
de 5% [ntruc@t pierderea de c`tre
CET Govora a calit`\ii de ac\ionar în
cadrul USG este de natur` s` creeze
dificult`\i în recuperarea sumelor de
bani pe care USG le datoreaz` CET
Govora, ba, mai grav, permite ac\ionarului majoritar Janikosoda s` oblige CET Govora s` îi vând` toate ac\iunile sale în schimbul unui pre\
fixat de Janikosoda.
Calitatea de ac\ionar al CET
Govora permite s` solicite informa\ii
cu privire la situa\ia financiar` a
USG ]i permite ini\ierea demersurilor pentru revocarea din func\ie a
administratorilor ]i tragerea la r`spundere a acestora pentru modul în
care ]i-au îndeplinit mandatul, acoperirea prejudiciilor etc.
Cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi care a constat în desemnarea unui nou reprezentant al jude\ului
Vâlcea în Adunarea General` a
Ac\ionarilor la Societatea Comercial` APAVIL S.A. Vâlcea, loc vacantat
de Gheorghe P`sat, consilierul „independent” Filip Teodosie a [ntrunit
num`rul de voturi necesare [ns`,
avem o nel`murire… oare de ce consilierul PNL, Aurel Simion, nu l-a
votat? Sau nu am [n\eles noi bine?!?
Anemona T~NASE

Strada Decebal, Nr 9, Rm V@lcea, jud. V@lcea, cod 240255
Telefon: +40(0).250/747180, Fax: +40(0).250/747183
e-mail: olt_superior@hidroconstructia.com

• construc\ii hidroenergetice ]i hidrotehnice la suprafa\` ]i [n suteran.
• lucr`ri civile ]i industri ale, drumuri ]i poduri, lucr`ri edilitare, lucr`ri
de [mbun`t`\iri funciare, exploat`ri de cariere ]i balastiere, repara\ii de
utilaje, confec\ii metalice, prefabricate din beton armat.
• promovarea tu rismului este o alt` activitate pe care o desf`]urm, av@nd
[n administrare trei restaurante ]i o vil ` cu 72 de locuri de cazare [n
sta\iunea C`lim`ne]ti.

SC CET Govora SA
Str. Industriilor, nr.1 R@mnicu V@lcea, Jude\ul
V@lcea; cod po]tal: 240050
Telefon: +40-250-733601
Fax: +40-250-733603
Pagina web: www.cetgovora.ro
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Elevii chiulangii care au ]ase absen\e
nemotivate într-o lun` nu vor mai beneficia
de transport gratuit în Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea
a aprobat în ultima ]edin\` ordinar` din acest an, pe 29 decembrie 2014, o hot`râre potrivit
c`reia elevii care înva\` la ]coli
de pe raza municipiului nu vor
mai beneficia de transport gratuit
dac` au ]ase absen\e nemotivate
într-o lun`.
Conform hot`rârii CL, unit`\ile de înv`\`mânt de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea au obliga\ia s` transmit`, lunar, o situa\ie
cu absen\ele fiec`rui elev care
solicit` eliberarea unei legitima\ii
pentru transport gratuit cu autobuzele ETA.
Primarul interimar Ion Gigi
Matei a explicat c` încearc` doar
s`-i determine pe chiulangii s`
petreac` mai mult timp la ]coal`.
„Este o m`sur` care se aplic` cu
succes în Bra]ov ]i nu v`d vreun
motiv s` nu o aplic`m ]i noi. {ncerc`m s` diminu`m absenteismul ]colar, s` stimul`m prezen\a
la ore”, a afirmat primarul interimar Ion Gigi Matei.
Firma de transport public ETA
S.A. prime]te lunar, de la prim`rie, o subven\ie de 20.000 de lei
pentru elevii care circul` gratuit
cu autobuzul în Râmnic.

.

Peste 2000 de elevi din Râmnicu Vâlcea ]i comunele limitrofe
Mih`e]ti ]i D`e]ti fac zilnic naveta cu autobuzele ETA.
M`sura nu a fost primit`
foarte bine de conducerea Inspectoratului }colar Vâlcea întrucât

{n intervalul 16-18 ianuarie 2015:

Concurs Na\ional Interdisciplinar
la }coala „Take Ionescu”
În perioada 16-18 ianuarie 2015,
la }coala „Take Ionescu” din
R@mnicu V@lcea se va desf`]ura
concursul Na\ional Interdisciplinar „La ]coala cu Ceas”, ajuns
deja la cea de-a XVIII-a edi\ie,
care este organizat de Ministerul
Educa\iei Na\ionale, Inspectoratul }colar Jude\ean Vâlcea, Casa
Corpului Didactic Vâlcea, ]coala
“Take Ionescu” ]i Asocia\ia
“]coala cu Ceas”, al c`rui pre]edinte este prof. }tefan Sm`r`ndoiu.
Cu participarea a 2.000 de
elevi, concursul este destinat elevilor din înv`\`mântul primar ]i
gimnazial ]i se va desf`]ura la
disciplinele: limba român` (clasele II- VIII), limba englez` (clasele IV- VIII), istorie ]i geografie
(clasele V-VIII). Subiectele sunt
bazate pe stimularea creativit`\ii
]i pe utilizarea aplicat` a cuno]tin\elor dobândite la clas`.
Programul desf`]ur`rii con-

cursului: Vineri – 16 ianuarie
2015, orele 13:00 - 15:00 – proba
individual` la Limba ]i Literatura Român`, clasele II-VIII)
(s`li ale ]colii „Take Ionescu”
(clasele V-VIII) ]i ale ]colii Nr. 5
(clasele II-IV); orele 16:00 18:00 – proba individual` la
Limba Englez`, clasele IV –
VIII, s`li ale ]colii „Take Ionescu” – Rm. Vâlcea); Sâmb`t` –
17 ianuarie 2015, orele 9:00 11:00 – proba individual` la Istorie, clasele V – VIII; orele 12:00
- 14:00 – proba individual` la
Geografie, clasele V – VIII, (s`li
ale ]colii „Take Ionescu” – Rm.
Vâlcea); orele 11:00 - 14:00 –
Sesiunea Na\ional` de referate ]i
comunic`ri ]tiin\ifice cu tem`
comun`: „Interdisciplinaritate ]i
Performan\` „La ]coala cu
Ceas”. V` vom \ine la curent care
vor fi c@]tig`torii concursului.
Adina DUMITRU

va îngreuna activitatea secretariatelor ]colilor, care vor trebui s`
centralizeze lunar absen\ele
fiec`rui elev navetist, [ns` asta e
situa\ia ]i trebuie s` se conformeze ca atare.
Adina DUMITRU

Sf@r]itul lunii februarie,
termen limit` de finalizare
a vaccin`rii antirabice
Dup` cum v-am mai informat, la 1 noiembrie 2014, ANSVSA a fost demarat campania de
vaccinare antirabic` a câinilor
din gospod`riile popula\iei la
nivel na\ional, care presupune
nu doar imunizarea patrupedelor, ci ]i identificarea ]i înregistrarea lor, ca parte a strategiei de
gestionare a întregii popula\ii
canine din România.
„În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 29 din 25 februarie 2014, ac\iunea de vaccinare antirabic` este obligatorie
]i va fi efectuat` doar la câinii
identifica\i prin microcipare ]i
înso\i\i de carnet de s`n`tate.
Urmare a solicit`rilor propietarilor de câini din toate jude\ele
dar ]i a organiza\iilor profesionale ale medicilor veterinari, în
cadrul ANSVSA, a fost convocat un grup de lucru având ca
tem` vaccinarea antirabic` profilactic` la câini precum ]i prelungirea datei pân` la care este
obligatorie microciparea câinilor"
transmite ANSVA.
Potrivit ordinului pre]edintelui ANSVSA nr. 1/2014, data
limit` stabilit` pentru microciparea câinilor a fost 1 ianuarie 2015.
Ac\iunea de vaccinare antirabic`, ale c`rei costuri sunt suportate de la bugetul de stat, este
obligatorie ]i va fi derulat` pân`
la sfâr]itul lui februarie 2015.
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Ministerul Agriculturii,
sub lupa DNA! Urmeaz`
perchezi\ii [i la V@lcea?
La [nceputul anului 2015,
sediul Ministerului Agriculturii a fost perchezi\ionat de
procurorii DNA. Surse oficiale
DNA au confirmat c` se fac
perchezi\ii în 9 loca\ii din Bucure]ti ]i din jude\ele Prahova, Mure], Bra]ov. Urmeaz`
V@lcea?
În afar` de sediul Ministerului, procurorii au descins ]i la locuin\ele unor suspec\i ]i la sediile unor societ`\i comerciale. În
cauza anchetat` ar fi implica\i
fostul secretar de stat Nagy Peter
Tamas, care a demisionat din
func\ie în decembrie, ]i secretarul general Virgil G`man, sus\ine Agerpress. Faptele re\inute
ar fi sp`lare de bani ]i mit` în
leg`tur` cu târgul Indagra de la
Romexpo din noiembrie 2014 ]i
contracte fictive cu firme. Acelea]i surse afirm` c` suma s-ar
ridica la peste 400 milioane euro.
Aflat la Guvern pentru prezentarea bilan\ului atragerii
fondurilor europene, ministrul
Daniel Constantin a f`cut ]i
prima declara\ie în leg`tur`
cu descinderile procurorilor
DNA: „Exist` un mandat pentru perchezi\ionarea unui birou din Ministerul Agriculturii”, a spus ministrul ]i a confirmat c` e vizat un fost secretar de Stat.
Procurorii DNA au în vizor
contractul încheiat între Ministerul Agriculturii ]i Romexpo
pentru participarea Ministerului
la târgul Indagra din toamna anului trecut. Informa\iile sunt
contradictorii în absen\a unor
comunic`ri oficiale explicite.
Agerpres vorbe]te despre o
sum` absurd de mare, 400 de
milioane de euro.
Surse DNA sus\in, îns`, c`
mita pentru func\ionarii Ministerului Agriculturii s-ar fi cifrat
la 40.000 de euro. Banii ar fi trebuit vira\i în mai multe tran]e,
sub forma unor contracte fictive
cu mai multe firme de care s-ar
fi ocupat fostul secretar de Stat
Nagy Peter Tamas ]i secretarul
general Virgil G`man. Din cei
40.000 de euro, o parte ar fi trebuit s` ajung` la o alt` persoan`,
potrivit recolta.ro.
Referitor la jude\ul nostru,
potrivit surselor noastre, nici
APIA V@lcea nu va sc`pa de
controalele organelor abilitate.
Mai mul\i vor da cu subsemnatul… V` vom \ine la curent!
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Informa\ii utile pentru fermieri:

Reguli care trebuie respectate pentru
primirea pl`\ilor directe pe suprafa\`
• Ministerul Agriculturii a
postat, pe pagina oficial`,
proiectul unei Ordonan\e de
Guvern pentru aprobarea schemelor de pl`\i directe pe
suprafa\`, prin care fermierii
sunt informa\i c`, [n perioada
2015-2020, va trebui s` respecte
noi reguli dac` vor s` intre [n
posesia subven\iilor acordate
prin APIA.
• Ministrul Daniel Constantin a declarat c`, din 2018, va fi
obligatorie intabularea terenurilor. Realizarea cadastrului va
fi gratuit`, dar costul intabul`rii va fi suportat de c`tre fermieri.
Fermierii trebuie s` fie [nscri]i
[n Registrul unic de identificare,
administrat de APIA, s` depun`
cerere unic` de plat` [n termen ]i
s` [ndeplineasc` o serie de reguli.
Vi le comunic`m exact [n forma
[n care sunt [nscrise [n documentul citat:
a) s` exploateze un teren agricol cu o suprafa\` de cel pu\in 1
ha, suprafa\a parcelei agricole s`
fie de cel pu\in 0,3 ha, iar [n cazul
serelor, solariilor, viilor, livezilor,
culturilor de hamei, pepinierelor,
arbu]tilor fructiferi, suprafa\a
parcelei agricole trebuie s` fie de
cel pu\in 0,1 ha.
b) pentru culturile sau planta\iile care se [nfiin\eaz` [ncep@nd
cu anul de cerere 2018, s` fac`
dovada c` utilizeaz` s`m@n\`/material s`ditor certificat oficial [n conformitate cu Legea nr.
266/2002 privind producerea,
prelucrarea, controlul ]i certificarea calit`\ii, comercializarea semin\elor ]i a materialului s`ditor,
precum ]i testarea ]i [nregistrarea
soiurilor de plante, republicat`,
publicat` [n Monitorul Oficial al
Rom@niei Partea I, nr. 239/2014,
cu excep\ia fermierilor participan\i la schema pentru micii fermieri.
c) fermierii care [n anul anterior anului depunerii cererii unice
de plat`, au primit pl`\i directe de
peste 5.000 euro, s` ateste cel
pu\in calitatea de persoane fizice
autorizate, [ntreprinderi individuale, sau [ntreprinderi familiale
conform Ordonan\ei de urgen\` a

Guvernului nr. 44/2008 privind
desf`]urarea activit`\ilor economice de c`tre persoanele fizice
autorizate, [ntreprinderile individuale ]i [ntreprinderile familiale,
cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare;
d) s` declare toate parcelele
agricole, cu excep\ia celor care au
suprafa\a mai mic` de 0,1 ha ]i
care [nsumate nu dep`]esc 1 ha
precum ]i zonele de interes ecologic care contribuie la aplicarea
practicilor benefice pentru clim`
]i mediu.
e) s` declare la depunerea
cererii unice de plat` datele de
identificare ]i de contact actualizate ]i s` notifice APIA despre
modificarea acestora [n termen de
15 zile calendaristice de la modificare;
f) persoanele juridice trebuie
s` notifice APIA [n termen de 15
zile cu privire la modific`rile
ap`rute [n [nregistr`rile de la
Oficiul Na\ional al Registrului
Comer\ului privind: administratorul, sediul social, obiectul de activitate;
g) orice modificare a datelor
declarate [n cererea unic` de plat`
]i [n document doveditoare survenit` [n perioada cuprins` [ntre
data depunerii cererii ]i data acord`rii pl`\ii se comunic` [n termen
de 15 zile, [n scris, la APIA.
h) s` [nscrie, sub sanc\iunea
legii penale, date reale, complete
]i perfect valabile [n formularul
de cerere unic` de plat` ]i [n
documentele anexate acesteia privind lista suprafe\elor ]i/sau efectivele de animale;
i) s` fie de acord ca datele din
formularul de cerere unic` de
plat` s` fie introduse [n baza de
date a Sistemului Integrat de
Administrare ]i Control, procesate ]i verificate [n vederea calcul`rii pl`\ii ]i transmise autorit`\ilor responsabile, [n vederea
elabor`rii de studii statistice ]i de
evalu`ri economice, [n condi\iile
Legii nr. 677/2001 pentru
protec\ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal ]i libera circula\ie a

acestor date;
j) s` fie de acord ca datele personale, datele [nscrise [n cererea
unic` de plat` despre suprafe\e ]i
animalele din exploata\ie s` fac`
obiectul controalelor administrative [ncruci]ate cu bazele de date
ale altor autorit`\i publice cu
competen\e [n gestionarea acestor
tipuri de date;
k) s` respecte normele de ecocondi\ionalitate stabilite prin legisla\ia na\ional` [n baza prevederilor art. 93 ]i Anexei II la Regulamentul 1306/2013, pe toat`
suprafa\a agricol` a exploata\iei;
l) s` prezinte la depunerea cererii unice de plat` sau a modific`rilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc utilizarea legal` a terenului agricol,
inclusiv a terenurilor care con\in
zone de interes ecologic, precum
]i a animalelor. Aceste documente
trebuie s` fie [ncheiate [naintea
depunerii cererii unice de plat` ]i
trebuie s` fie valabile cel pu\in
p@n` la data de 1 decembrie a
anului de cerere;
m) s` furnizeze toate informa\iile solicitate de APIA [n termenele stabilite de aceasta;
n) s` permit` efectuarea controalelor de c`tre APIA sau de c`tre alte institu\ii abilitate [n acest
sens;
o) s` marcheze limitele parcelei utilizate, atunci c@nd este cultivat` cu aceea]i cultur` cu a parcelelor [nvecinate. {n cazul [n
care limitele parcelelor utilizate
[n comun nu sunt marcate [n
teren, fermierii pot fi sanc\iona\i
propor\ional pentru supradeclarare ]i/sau pentru nerespectarea
normelor de ecocondi\ionalitate.
p) s` identifice, s` declare ]i s`
delimiteze cu exactitate parcelele
agricole [n aplica\ia electronic`
GIS „IPA-ONLINE”, pus` la dispozi\ie de c`tre APIA, ]i s` utilizeze datele cadastrale disponibile.
{ncep@nd cu anul 2018 identificarea ]i delimitarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe
baza datelor cadastrale.
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S`n`tate

Po]ta Rom@n` a returnat peste 8600 de carduri ale beneficiarilor:

V@lcenii care nu au primit cardurile na\ionale
de s`n`tate trebuie s` se adreseze CAS
• Chiar dac` procesul de implementare a a cardului na\ional de asigur`ri de s`n`tate ca
mijloc de identificare al asigura\ilor în sistemul de asigur`ri
sociale de s`n`tate se face [ncep@nd cu luna februarie 2015,
ini\ializarea se va face la prima
vizit` la un medic, a]a c` asigura\ii nu trebuie s` se [nghesuie
la cabinetele medicale cu solicitare a activ`rii cardurilor!
La sediul CAS V@lcea au fost
returnate de c`tre Po]ta Rom@n`,
pentru lipsa domiciliu a destinatarului, 8.621 carduri na\ionale de
sanatate, din cele 234.291 emise
pentru jude\ul nostru. Pentru a
intra [n posesia lor, asigura\ii care
nu au primit aceste carduri prin
serviciile po]tale, trebuie s` se
adreseze CAS V@lcea, de unde
pot fi ridicate respectand urm`toarea procedur`:
- Depunere cerere ridicare
card na\ional
Luni-Joi: [n intervalul orar 8,3013,00
Vineri: [n intervalul orar 8,3011,00
- Ridicare card na\ional
Luni-Joi: [n intervalul orar
15,00-16,00
Vineri: [n intervalul orar 12,0013,00

Men\ion`m c` lista cu numele
asigura\ilor ale c`ror carduri se
g`sesc la sediul CAS V@lcea precum ]i documentele necesare ob\inerii cardului na\ional, pot fi vizualizate/descarcate de pe site-ul
CAS Valcea, www.casvl.ro, sec\iunea „Cardul na\ional de asigur`ri de s`n`tate”.
Asigura\ii care au primit Carduri na\ionale de asigur`ri sociale
de s`n`tate cu date personale incorecte, le-au pierdut/distrus sau

li s-au furat, pot solicita eliberarea
unui nou document, [n baza cererii ]i declara\iei pe proprie r`spundere, cu respectarea programului de lucru comunicat mai
sus. Documentele vor fi depuse la
Registratura CAS V@lcea. La
depunerea documentelor, fiecare
solicitant se va legitima cu actul
de identitate în original. De asemenea, la depunerea cererii, asigura\ii care au primit un card cu
date eronate sunt ruga\i sa aib`

sionarului, unui membru de familie care nu are un drept propriu de
asigur`ri sociale ]i se afla în
între\inerea titularului la data
decesului.
În cazul decesului asiguratului
sau al pensionarului, ajutorul de
deces se achit` unei singure persoane care poate fi, dup` caz: so\ul supravie\uitor; copilul; p`rintele; tutorele; curatorul; oricare
persoan` care dovede]te cu acte
c` a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dac` nu exist` alt`
solicitare din partea persoanelor
men\ionate mai sus.
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau
al pensionarului, ajutorul de deces
se achit` asiguratului sau pensionarului al c`rui membru de familie a decedat. Membru de familie aflat în între\inerea titularului,
în sensul legii, poate fi: so\ul/so\ia; copiii proprii, copiii adopta\i,

copiii afla\i în plasament familial
sau cei încredin\a\i spre cre]tere ]i
educare familiei, în vârst` de pân`
la 18 ani sau, dac` î]i continu`
studiile, pân` la terminarea acestora, f`r` a dep`]i vârsta de 26 de
ani, copiii indiferent de vârst`, afla\i în între\inere, dac` au devenit
inap\i pentru munc` din cauza st`rii de s`n`tate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26
de ani; p`rin\ii ]i bunicii oric`ruia
dintre so\i. Dovada c` membrul
de familie s-a aflat în între\inerea
asiguratului sau a pensionarului
se face prin declara\ie pe propria
r`spundere. În cazul decesului copilului inapt pentru munc`, indiferent de vârst`, presta\ia se
acord` cu condi\ia prezent`rii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
sau, în lipsa acestuia, a actului
medical vizat de medicul expert al
asigur`rilor sociale, prin care se

asupra lor acest card spre a putea
completa în formularul de cerere,
seria lui.
{n cursul lunii februarie
2015 va demara procesul de implementare a cardului na\ional
de asigur`ri de s`n`tate ca mijloc de identificare al asigura\ilor în sistemul de asigur`ri sociale de s`n`tate, astfel:
Persoanele asigurate, posesoare ale cardului na\ional de asigur`ri de s`n`tate, au obliga\ia prezent`rii cardului la furnizorii de
servicii medicale (medici, farmacii, laboratoaretc), ori de câte ori
ace]tia solicit` un serviciu medical. Cardul de s`n`tate va fi ini\ializat prin schimbarea pin-ului de
transport format din 3 cifre (000),
cu un pin personalizat format din
patru cifre. Ini\ializarea se va face
la prima vizit` la un medic (medic
de familie sau medic din ambulatoriul de specialitate), deplasare
impus` de o boala sau accident.
Ca urmare, asigura\ii nu trebuie
s` aglomereze cabinetele medicale cu solicitare a activ`rii cardurilor, aceasta activitate realiz@ndu-se e]alonat, la prima vizit`
necesar` la cabinetul medicului.
Informa\iile ne-au fost furnizate de de Alin Voicule\, pre]edintele-director al CAS V@lcea.
Anemona T~NASE

.{ncep@nd cu luna ianuarie 2015, s-a majorat ajutorul de deces
Începând cu luna ianuarie
2015, conform Legii nr. 187/2014
a bugetului asigur`rilor sociale de
stat pe anul 2015 a ap`rut în
Monitorul Oficial nr. 961 din 30
decembrie 2014 ]i intrat [n
vigoare în 2 ianuarie 2015, ajutoarele de deces au fost majorate
cu 117 lei, astfel c` pentru asigura\i ]i pensionari, ajutorul va fi de
2.415 lei, iar pentru un membru al
familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul va fi de 1.208 lei.
Valoarea ajutorului de deces
este cea din luna în care a survenit decesul. Astfel, pentru cei deceda\i în luna decembrie, cuantumul
ajutorului de deces va fi tot de
2.298 lei, chiar dac` va fi achitat
în luna ianuarie 2015.
Cine beneficiaz` de ajutor
de deces
Ajutorul de deces se acord` în
cazul decesului: asiguratului, pen-

atest` boala care l-a f`cut inapt
pentru munc` ]i data ivirii acesteia.
Ajutorul de deces se achit`
în termen de 24 de ore de la solicitare, iar actele necesare acord`rii ajutorului de deces
sunt: cerere-tip privind solicitarea
drepturilor de asigur`ri sociale;
certificatul de deces - în original
]i copie; actul de identitate al solicitantului; acte de stare civil` ale
solicitantului, din care s` rezulte
gradul de rudenie cu decedatul,
sau, dup` caz, actul care atest` calitatea de mo]tenitor, tutore, curator; acte din care s` rezulte c` s-au
suportat cheltuieli ocazionate de
deces; certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care
se atest` boala care l-a f`cut inapt
pentru munc` pe copil.
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Pârtia de schi Vidra-Transalpina, ambasadorul turismului vâlcean
• Duminic`, 18 ianuarie, Ziua Interna\ional` a Z`pezii va fi s`rb`torit`, a]a cum se cuvine, ]i pe pârtiile domeniului schiabil Ski
Resort Transalpina. Pe p@rtia de la Vioneasa vor avea loc concursuri, dar ]i o mul\ime de surprize pentru cei mici! Nu rata\i distrac\ia!
Nu este prima dat` când scriem despre pârtia de schi de la Vidra, dar acest subiect merit` s` fie mediatizat ]i nu cum s-a [nt@mplat
s@mb`t`, 10 ianuarie a.c., atunci c@nd mass media avid` de like-uri pe facebook ]i de acces`ri pe internet a publicat „senza\ionalul” cum c`
sute de turi]ti au r`mas bloca\i [n telegondolele p@rtiei noastre de schi… Este inadmisibil s` stai lini]tit la c`ldur` ]i s` dai breking-news din
birou, ba mai mult s` depl@ngi mai r`u ca-n operele lui Bacovia, [n ce pericol ]i „pe culmile disper`rii” se afl` turi]tii afla\i pe p@rtia
Transalpina! Da, eram de acord, dac` transmitea cineva de la fa\a locului, a]a cum era normal, n-am fi avut nimic de spus, [ns` de aici ]i
p@n` „exager`rile” pe care le-am citit pe diferite site-uri, cu poze [n care cu teleschiul era confundat cu telegondola, e cale lung`! Dac` nu
po\i contribui la dezvoltarea turismului e de [n\eles, [ns` e de condamnat efectul pe care-l pot avea aceste impulsuri de moment…
Dumneavoastr` crede\i c` [n Elve\ia, Austria, sau [n alte locuri, inclusiv pe alte p@rtii din \ara noastr` n-au mai fost mici incidente?
Bine[n\eles c-au fost, [ns` nimeni nu a dorit s` sperie turi]tii… {mpotriva furiei naturii (condi\iilor meteo) numai Dumnezeu poate ie]i
[nving`tor din prima clip` [ns` noi oamenii, [n acest caz persoanele competente ]i abilitate, au datoria s` intervin` ]i s` remedieze c@t mai
rapid aceast` situa\ie, lucru care s-a ]i [nt@mplat de altfel ]i, din fericire, seara de s@mb`t` s-a [ncheiat f`r` „senza\ional”.
Cea mai nou` sta\iune de schi din România
A fost inaugurat` pe 22 decembrie 2012, iar num`rul de turi]ti a fost de 7000-7500 pe weekend, ceea ce a f`cut ca s` devin` o concuren\`
serioas` pentru deja faimoasele pârtii din \ar` ]i, mai mult, acesta e doar începutul. Este un proiect care are în plan 80 de kilometri de pârtie, ajungând pân` la altitudinea de 2170 metri, pe vârful Micafa. Momentan lungimea total` a pârtiilor este de 8 kilometri, iar echipamentul este format din: o telegondol`, un telescaun ]i dou` teleschiuri. Exist` pârtii pentru încep`tori, dar ]i pentru avansa\i.
Cel mai frumos peisaj
Cum începe s` urce telegondola, zona muntoas` î]i dezv`luie secretele, lacul ]i brazii par desprin]i dintr-o poveste cu Fe\i Frumo]i ]i
zâne. Ajungi sus ]i nu î\i vine s` crezi c` poate s` existe un peisaj a]a frumos. Î\i taie respira\ia! Începi s` cobori pe schiuri/snowboard ]i ai
senza\ia c` pârtia se termin` într-o pr`pastie sau poate direct în lac. Consta\i c` e]ti în fa\a unui miracol al geografiei. Urci înc` o dat` cu telegondola. Printre copaci, în dreapta pârtiei principale, î]i croie]te drumul o alt` pârtie, îngust`, un canal care ]erpuie]te u]or, u]or pân` î\i dezv`luie un peisaj absolut mirific. Ai grij`! S-ar putea s` nu mai vrei
s` pleci de aici, cât despre coborâtul cu placa/ schiurile nu mai vorbesc: cum s` te mai dai când nu î\i po\i dezlipi ochii de la un a]a tablou? Te a]ezi ]i admire simplitatea, frumuse\ea. Te întrebi cum fost capabil` o asemenea crea\ie…]i asta se întâmpl` la noi, la Vâlcea. Ar trebui s` fim mândri de acest lucru cu to\ii, s` nu mai încerce unii ]i al\ii
s` g`seasc` nod în papur`. Dac` ]tim s` valorific`m cum trebuie aceast` zon`, atunci, cu siguran\`, turismul vâlcean se va dezvolta ]i vom deveni cunoscu\i ]i prin lucruri bune,
nu doar prin scandaluri ]i r`ut`\i.
Cea mai ieftin` sta\iune de schi din România
Anul trecut, Skipass-ul pentru o zi întreag` a costat 60 lei, iar pentru jum`tate de zi, adic` de la ora 12:30 pân` la 16:30, când urca ultima telecabin`, doar 30 de lei. Spre
deosebire de alte sta\iuni, aici au existat reduceri pentru studen\i ]i elevi, la jum`tate de pre\. }i [n acest sezon pre\urile sunt acceptabile, pentru toate buzunarele, pre\uri care
sunt mult sub pre\ul renumitelor sta\iuni din \ar`, [ns` la calitate [i dep`]im, clar!!!
Snowpark, cea mai nou` investi\ie realizat` la pârtiile Transalpinei Ski Resort
Domeniul schiabil Transalpina Ski Resort va avea din acest sezon un snowpark pentru iubitorii de snowboard, a declarat Ramona Fodor, director marketing al firmei care
administreaz` acest domeniu.
„Snowpark este cea mai nou` investi\ie realizat` la pârtiile Transalpinei, care cred c` va fi atrac\ia celor care iubesc sau celor care doresc acest sport. Snowpark-ul va fi
construit între cele dou` teleschiuri ]i vom avea instructorii care îi vor înv`\a pe cei care vor s` practice acest sport de iarn`. De la 1 decembrie se vor monta echipamentele.
Semn bun este c` a început s` ning`, dar vestea ]i mai mare este c` aceast` iarn` va fi una bogat` în z`pad`, iar pre\urile vor fi mai mici”, a precizat Fodor. Aceasta a mai
declarat c` se a]teapt` la un num`r de 100.000 de turi]ti în acest an la Transalpina Ski Resort ]i c` în fiecare week-end vor fi organizate evenimente ]i concursuri.
Pârtia Vidra-Transalpina, un loc în care oricând i\i dore]ti s` revii
Înainte s` ajung` în zon`, foarte mul\i s-au confruntat cu ideea c` denumirea pârtiei ar fi ba Voineasa, ba Vidra, ba Transalpina. Dar nu, evident c` nu are trei nume, ci Pârtia
Vidra- Transalpina. Voineasa este cea mai apropiat` localitate care ofer` locuri de cazare, în diferite vile sau pensiuni. Se afl` la 35 de km de pârtie (distan\a reprezint` un dezavantaj), dar în timp se va rezolva ]i asta, iar turi]tii s` fie covin]i, chiar merit` s` vin` s`-]i petreac` weekendul la Vâlcea. Numele oficial al pârtiei este Vidra – Transalpina
pentru c` lacul Vidra se afl` la baz` pârtiei, ]i Transalpina, pentru c` pârtia se afl` la doar ]ase kilometri de ]oseaua cea mai înalt` din România, cunoscut` sub aceast` denumire. Ne doare sufletul c` televiziunile ]i presa central` nici m`car nu bag` în seam` aceast` minun`\ie din jude\ul nostru, ci doar dac` e ceva „senza\ional”, dar de aceea suntem noi, suntem datori s` ne promov`m turismul care, cu to\ii ]tim, era cam „amor\it” în Voineasa în ultimii ani. Dac` te ui\i la Meteo, la orice post tv na\ional, pârtia Mioarele
nici nu-i pe hart`, doar altele de pe Valea Prahovei, Bra]ov, Sinaia ]i Predeal. Nu în\elegem de ce la unii se poate, iar la noi nu. Este p`cat, este o zon` cu poten\ial de care suntem mândri ]i care se bucur` de aprecierea turi]tilor din toat` \ara ]i din str`in`tate.
Ceea ce am apreciat este faptul c` Vali Conea, realizatorul emisiunii „]i totu]i exist`” de la VTV a f`cut un video de 48 de minute pe care l-a postat ]i pe youtube ]i astfel,
oricine e interesat poate admira frumuse\ea acestei zone din jude\ul V@lcea. (http://www.youtube.com/watch?v=DAd3TyFBU2c).
Duminic`, 18 ianuarie, Ziua Interna\ional` a Z`pezii va fi s`rb`torit`, a]a cum se cuvine, ]i pe pârtiile domeniului schiabil Ski Resort Transalpina. {n acest weekend la Ski Resort Transalpina vor avea loc concursuri, dar ]i o mul\ime de surprize pentru cei mici!
„Evenimentul dore]te s` dea posibilitatea copiilor ]i familiilor acestora, s` se bucure, s` exploreze ]i s` experimenteze bucuria z`pezii prin jocuri ]i concursuri specifice
iernii. Pentru copiii cu vârste cuprinse ântre 4 – 14 ani vor fi oferite gratuit lec\ii de ini\iere în tainele sportului de iarn`, cât ]i transportul pe instala\iile de cablu. Vor fi organizate workshop-uri scurte ]i distractive în care copiii vor fi instrui\i cu privire la: mediul înconjur`tor, beneficiile practic`rii sporturilor de iarn` pentru s`n`tate, securitatea
pe pârtie. Alte momente speciale ale acestei zi pline vor fi întâlnirea cu celebrul sportiv Tomi Coconea, ]i demonstra\iile de m`iestrie ale tinerilor din echipa project: RIDE,
cei care vor anima atmosfera în cadrul snow-park-ului AMP. Maestru de ceremonii ]i responsabil cu buna dispozi\ie va fi actorul Cosmin Selesi”, a declarat Ramona Fodor,
director marketing Ski Resort Transalpina.
World Snow Day este un proiect al Federa\iei Interna\ionale de Ski prin care se dore]te atragerea tineretului, în special a copiilor c`tre practicarea sporturilor de iarn`.
Anemona T~NASE
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{n prima zi a fost jale, apoi s-a f`cut ordine:

Beneficiarii []i pot ridica
lini]ti\i ajutoarele alimentare
de pe strada Ferdinand
[ntruc@t nu mai e [nghesuial`
{n prima zi de distribuire a ajutoarelor alimentare din fonduri comunitare în cadrul programului POAD, la
depozitul municipal din strada Ferdinand nr. 3 au primit aceste produse
1.753 persoane, totalizând peste 47 de
tone de alimente.
Trebuie men\ionat c` estimarea
ini\ial`, respectiv de 800 de beneficiari
deservi\i zilnic, a fost dep`]it` ]i datorit` programului de lucru prelungit,
distribuirea f`cându-se la acest moment, în fiecare zi, între orele 07.00 – 18.00.
La data de 5 ianuarie 2015, în depozit intraser` deja alimentele aferente pentru peste 4.500 de beneficiari,
iar ritmul de aprovizionare stabilit cu
furnizorii produselor de echipa mixt`
Prim`ria municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Direc\ia de Protec\ie Social`
– DADP – Poli\ie Local` este acoperitor pentru întreaga perioad` de
distribuire. (A.T.)

Taxele ]i impozitele locale
pentru 2015 s` r`mân` la
acela]i nivel ca în 2014
Activitatea de încasare a taxelor ]i
impozitelor locale aferente anului în
curs a demarat, cet`\enii putându-]i
achita obliga\iile c`tre bugetul local
atât la sediul Direc\iei EconomicoFinanciare a Prim`riei municipiului
din strada Carol I, cât ]i la birourile
direc\iei de la Stadionul Z`voi. Prin
HCL nr. 259, aprobat` de Legislativul
local în ultima ]edin\` a anului trecut,
s-a stabilit ca taxele ]i impozitele
locale pentru 2015 s` r`mân` la
acela]i nivel ca în 2014, persoanele
fizice beneficiind, în continuare, de
bonificia\ia de 10% pentru plata
integral` a obliga\iilor aferente anului
în curs pân` la data de 31 martie
2015. În cazul în care se vor sesiza
aglomera\ii la ghi]ee, se ia în calcul
deschiderea, de la jum`tatea lunii
februarie, ]i a biroului de încasare din str.
I.C. Br`tianu – cartier Ostroveni. (C.C.)
De aici deducem nivelul de trai:

Cantina s`racilor din
R@mnic func\ioneaz` la
capacitate maxim`, iar la
centrul Ioana sunt cazate
24 de persoane f`r` ad`post!
Primarul interimar al R@mnicului,
Gigi Matei, a f`cut o vizit` la Centrul
Social de Urgen\` „Ioana” unde, la
acest moment, se afl` g`zduite 24 de
persoane f`r` ad`post. Cu aceast`
ocazie, edilul-]ef a discutat cu asista\ii Centrului ]i a dispus rezolvarea cât
mai urgent` a unora din problemele
semnalate de ace]tia. Totodat`, primarul interimar a vizitat ]i Cantina de
Ajutor Social din imediata vecin`tate
- care func\ioneaz` la capacitatea maxim` de 200 de persoane servite cu o
mas` cald` în fiecare zi – interesându-se de calitatea mânc`rii ]i solicitând rezolvarea unor aspecte negative
sesizate.
Carmen C~LIN
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.AJOFM V@lcea are oferte bune!

O ]ans` pentru v@lceni: locuri de
munc` sezonier` [n Danemarca
]i Israel [n diferite domenii
• {n februarie, la Boto]ani,
are loc bursa locurilor de
munc` [n sectorul agricol, la
c`p]uni ]i maz`re, [n Danemarca
Agen\ia Na\ional` pentru
Ocuparea For\ei de Munc`
va organiza în ultima decad` a
lunii februarie 2015 în Boto]ani, jud. Boto]ani, o burs` a
locurilor de munc` sezoniere
în sectorul agricol: cules c`p]uni (60 locuri), zmeur` (20
locuri) ]i maz`re (50 locuri)
în Danemarca la diver]i angajatori danezi. Se mai ofer`:
2 speciali]ti în fertilizarea solului prin intermediul iriga\iilor, precum ]i 3 superviseri
culeg`tori de fructe.
Durata contractului: Începând cu luna mai 2015 func\ie de fiecare ofert` depus` de
angajator.
Condi\ii: Cazare : pentru
culeg`torii de c`p]uni (oferta
1) sau zmeur`, în rulote de 2
persoane/camer`, taxa de cazare = aproximativ 50 coroane
daneze; pentru culeg`torii de
c`p]uni (oferta 2), în cl`dire/camere, taxa de cazare = 8
euro/zi; pentru culeg`torii de
maz`re, în rulote cu dormitoare
sau corturi aduse de lucr`tori,
taxa de cazare = 5-8 euro/zi; se
asigur` spa\ii pentru prepararea
mânc`rii, Internet, wireless,
du]uri, TV, ma]ini de sp`lat;
Plata muncii este în func\ie de
cantitatea recoltat` (la kilogram) Munca poate fi în câmp
sau în solarii/tuneluri, Transportul dus întors în/din Danemarca este în sarcina lucr`torului.
Cerin\e: Vârst` minim` –
18 ani. Cuno]tin\e de limba
englez` nivel mediu sau foarte bine (în func\ie de ofert`),
Munc` fizic` grea, indiferent
de clim`, Experien\a în munca
agricol` în str`in`tate constituie un avantaj.
Mod de aplicare: pentru a
aplica la cules c`p]uni (oferta
1) sau zmeur`, candida\ii trimit
un CV model EUROPASS, în

limba englez`, cu poza inclus`
]i referin\e de la locurile de
munc` anterioare în domeniul
agricol, pe adresa de email:
s@hyldetoftegaard.dk.
(oferta valabil` - 16.02.2015),
iar pentru a aplica la cules
c`p]uni (oferta 2), candida\ii
trebuie sa acceseze linkul:
http://www.duborgjordbaer.
dk/job-application.html. De
pe acest link se descarc` modelul de CV EUROPASS, ce trebuie completat în limba englez` ]i cu poza ata]at`, conform
instruc\iunilor. Tot pe linkul
men\ionat, se completeaz` on
line un formular la care se ata]eaz` C.V.-ul. (oferta valabil` 13.02.2015).
Pentru a aplica la cules
maz`re, candida\ii trimit un
CV model EUROPASS, în limba
engleza, cu poza inclus`, pe adresa
de email: work@greenpeas.dk
(oferta valabil` - 16.02.2015 )
Preselec\ia persoanelor care
au aplicat se face de c`tre
angajator. Invitarea la selec\ie
a persoanelor preselectate se
va face in timp util de consilierul EURES din cadrul Agen\iei
Jude\ene pentru Ocuparea For\ei de Munc` Boto]ani. Detalii
referitoare la data, locul ]i programul selec\iei vor fi trimise
NUMAI persoanelor invitate.
Nu sunt admise alte persoane
la interviu.
Informa\ii suplimentare.
Pe site-ul ANOFM: www.
eures.anofm.ro sau la AJOFM
VÂLCEA, str. Dacia, etaj III,
Compartiment EURES, camera 4, tel. 0350/419.715
ANOFM are oferte avantajoase de munc` [n domeniul contruc\iilor [n Israel, vede\i ce condi\ii trebuie s`
[ndeplini\i
Agen\ia Na\ional` pentru
Ocuparea For\ei de Munc` faciliteaz` ob\inerea acestor locuri de munc` în domeniul
construc\iilor în Israel prin
Protocolul pus în aplicare de

Agen\ia Na\ional` pentru Ocuparea For\ei de Munc` din România ]i Autoritatea pentru
Popula\ie, Emigrare ]i Frontier` din Israel. Persoanele interesate trebuie s` aib` calificare/experien\` în meseriile: dulgheri pentru cofraje de construc\ie industrializat` (cunoa]terea citirii planurilor de
construc\ii este obligatorie);
fierari - betoni]ti, îndoirea fierului (cunoa]terea citirii planurilor de construc\ii este obligatorie); zidari - faian\ari, acoperirea podelelor ]i pere\ilor cu
faian\` (cunoa]terea citirii planurilor de construc\ii este obligatorie); zidari – tencuitori
pentru lucr`ri de tencuit. De
asemenea, cei interesa\i trebuie
s` îndeplineasc` urm`toarele
condi\ii: s` nu fii lucrat anterior în Israel; s` nu aib` rude de
gradul I care lucreaz` deja în aceast` \ar`, cu excep\ia fra\ilor;
s` nu aib` cazier judiciar; s` fie
ap\i psihic ]i fizic de munc`
intens` în condi\iile climatice
specifice statului de destina\ie,
inclusiv munc` la în`l\ime ]i
manipulare de greut`\i; s` nu
sufere de anumite boli cronice.
Contractele de munc` se încheie pentru o perioad` de un an,
cu posibilitatea de prelungire
pân` la o durat` maxim` de 63
luni. Salariul lunar minim brut
estimat este de 1.540 dolari
americani. Persoanele interesate se pot înscrie la Agen\ia
Jude\ean` pentru Ocuparea
For\ei de Munc` Vâlcea cu urm`toarele documente: cerere
tip; curriculum vitae; declara\ie - tip bilingv`; copie Carte
de identitate; copie Pa]aport;
copii ale actelor de studii ]i de
calificare (toate paginile scrise); copii ale documentelor
care atest` experien\a, vechimea în munc`; cazier judiciar
valabil, în original.
Mai multe informa\ii le g`si\i pe pagina web a Agen\iei
Na\ionale pentru Ocuparea
For\ei
de
Munc`
–
www.anofm.ro. (C.C.)
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Oferta de munc` a GEN|IEI JUDE|ENE
PENTRU OCUPRE FOR|EI DE MUNC~ V^LCE
ADASANY S.R.L.
COD FISCAL: 16468157
ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.IORGA,
NR.8
TEL.: 0722696403
2 ]oferi distribu\ie (posesori permis auto cat.B)

E-mail: alex_construct@yahoo.com
3 mecanici utilaj (excavator, [nc`rc`tor
frontal-wol`) (vechime [n domeniu min. 3 ani)
2 ]oferi (vechime [n domeniu min. 3 ani,
studii medii, posesori atestat agabaritic)
Avantaje: se ofer` bonuri de mas`

ADMINISTRA|IA BAZINAL~ DE AP~ OLT
COD FISCAL: 18264803
ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REMUS
BELLU, NR.6
TEL./FAX: 0250739881/ 0250738255
E-mail: valentina.vasile@dao.rowater.ro
1 inginer construc\ii hidrotehnice
Valabilitatea ofertei: 19.01.2015
Concurs [n data de 22.01.2015
Locul de munc` se afl` la Rm.V@lcea
1 agent hidrotehnic
Valabilitatea ofertei: 23.01.2015
Concurs [n data de 28.01.2015
Locul de munc` se afl` la Rm.V@lcea
1 agent hidrotehnic
Valabilitatea ofertei: 23.01.2015
Concurs [n data de 28.01.2015
Locul de munc` se afl` la Dr`g`]ani, jud. V@lcea
1 electromecanic
Valabilitatea ofertei: 23.01.2015
Concurs [n data de 28.01.2015
Locul de munc` se afl` la Rm.V@lcea

ALMEK S.R.L.
COD FISCAL: 4066032
ADRESA: VL~DE}TI, STR.LINIA,
NR.379, JUD. VÂLCEA.
TEL.: 0744625453
E-mail: almek2001@yahoo.com
1 t@mplar universal

ALEXCONSTRUCT S.R.L.
COD FISCAL: 10507516
ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.CALEA
LUI TRAIAN, NR.293. TEL.:
0250/743662, 0751088020, 0751088018

ALSON COM TRADING S.R.L.
COD FISCAL: 2989082
ADRESA: OTOPENI, JUD.ILFOV
TEL.: 0730033518, 0250/731495
E-mail: hr@alson.ro
4 t@mplari universali (studii medii, vechime [n
domeniu min. 6 luni, cun. tipurilor de cherestea)
1 inginer mecanic (absolvent promo\ia 2013)
1 inginer re\ele electrice (absolvent
promo\ia 2013)
1 inginer industrializarea lemnului
(absolvent promo\ia 2013)
1 analist calitate (studii superioare,
absolvent promo\ia 2013)
1 fochist (vechime [n domeniu min. 6 luni,
studii medii)
Avantaje: se ofer` tichete de mas` ]i
transport gratuit
Locurile de munc` vacante se afl` [n com.
Bujoreni, jud.V@lcea

V@nd teren extravilan [n Vl`de]ti
la 1 km de R@mnicu V@lcea.
Rela\ii la telefon 0726718306
Pun ]i v@nd extensii de p`r
natural de cea mai bun`
calitate la un pre\ avantajos!
Num`r de contact: 0755311999
V@nd org` YAMAHA PSR
2000, pre\: 450 euro, [n stare
perfect` de func\ionare.
Rela\ii la telefon: 0766722886.
Profesoar`, meditez la limba
francez` pre]colari, elevi [n
clasele I-VIII, orice nivel
(conversa\ie, gramatic`, vocabular). }edin\ele vor avea loc la
domiciliul elevului sau al meu,
dup` posibilitate.
Lupa]cu Dalila, telefon:
0722739282. Pre\ convenabil.
Anun\ de angajare

În aten\ia persoanelor interesate:

Direc\ia Silvic` angajeaz` inginer silvic stagiar la Ocolul Voineasa
Direc\ia Silvic` Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Carol I,
Nr. 37, organizeaz`, în data de 23 ianuarie 2015, la sediul s`u, selec\ie de dosare
pentru angajarea unui inginer silvic stagiar, la Ocolul Silvic Voineasa, cu contract
individual de munc` pe perioad` determinat` de un an.
Rela\ii suplimentare pute\i ob\ine la num`rul de telefon 0250735840 (Biroul
Resurse Umane).

Societatea Comercial` SC PROTECTCHIM SRL angajeaz`:
1. Inginer constructor [n urm`toarele condi\ii:
- Experien\` [n lucr`ri edilitare
- Cuno]tin\e utilizare calculator
- Permis conducere categoria B
- Constituie avantaj autoriza\ie RTE
- Cuno]tin\e m`sur`tori topometrice
- Disponibilitate program flexibil, dinamism;
- V@rsta maxim` 45 ani
- Salariu motivant, ma]in`, telefon, alte pachete
stimulative
2. T@n`r absolvent Facultate Construc\ii [n
urm`toarele condi\ii:
- Permis conducere categoria B
- Disponibilitate de a asimila cuno]tin\e noi
- Disponibilitate program flexibil, dinamism

- Cuno]tin\e utilizare calculator,
- Salariu motivant, posibilit`\i reale de avansare [n
carier`
3. Inginer constructor [n urm`toarele condi\ii:
- Cuno]tinte [n Ofertare, Licita\ii
- Cuno]tin\e utilizare calculator, program
DOCLIB, program devize
- Permis conducere categoria B
- Disponibilitate program flexibil, dinamism;
- V@rsta maxim` 45 ani
- Salariu motivant
Pentru programare interviu trimite\i CV la adresa:
office@protectchim.ro,
telefon: 0758/710825.

SC CHIMPROMET SRL din
B`ile Ol`ne]ti, angajeaz` personal calificat [n domeniul amenaj`rilor interioare: zidarifaian\ari, mozaicar-faian\ar,
zidar-restaurator, etc.
Se ofer` condi\ii de munc`
bune ]i salariu atractiv.
Rela\ii la nr. de telefon
0250730862.
SC MARCO FRIG SRL Rm.
V@lcea angajeaz` v@nz`toare
pentru magazin alimentar.
Conducerea firmei ofer` ]i cere
seriozitate.
Pentru mai multe informa\ii,
adresa\i-v` la num`rul de telefon
0250/735482 sau la mobil
0740271284.
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O m@ndrie pentru jude\ul nostru:

Trei licee din V@lcea,
clasate printre cele
mai bune din \ar`
Ei bine, dac` jude\ul nostru era cunoscut c` ar fi
„mama hackerilor” sau, mai
r`u, a „politicienilor corup\i,
primari aresta\i” sau „ cloaca
interlopilor” sau mai ]tim noi
ce apelative care nu ne f`ceau
deloc cinste ]i, iat` c`, portalul AdmitereLiceu.ro a
f`cut un Top 100 al celor mai
bune licee din Rom@nia,
clasamentul fiind realizat [n
baza mediilor generale ob\inute de elevi la admitere ]i la
examenul de bacalaureat din
anul 2014, iar aici avem cu ce
ne m@ndri.
A]adar, vestea cea bun`
este c` din jude\ul V@lcea, trei
licee s-au clasat [n primele
100 cele mai bune din \ar`:
Colegiul Na\ional de Informatic` „Matei Basarab" din
R@mnicu V@lcea, (locul 31),
Colegiul Na\ional „Mircea
cel B`tr@n" din R@mnicu V@lcea (locul 85) ]i Colegiul Na\ional „Alexandru Lahovari"
din R@mnicu V@lcea (locul
87).
Adina DUMITRU

15 - 21 ianuarie 2015

.„Eu citesc, tu cite]ti”, proiect implementat de
Bibliotec`, prin care vâlcenii pot împrumuta
c`r\i din mall, autobuze ori b`nci
• Vâlcenii care nu au timp s`
treac` pe la sediul Bibliotecii
“Antim Ivireanul” pot împrumuta c`r\i din mall, autobuze
sau unit`\i bancare, f`r` s` fie
obliga\i s` se înregistreze ori s`
prezinte permisul de cititor.
Conducerea institu\iei se bazeaz` pe spiritul civic al cet`\enilor, care sunt ruga\i s` returneze c`r\ile în punctele special
amenajate în ora], potrivit
adev`rul.ro.
Proiectul „Eu citesc, tu cite]ti”
a debutat în mall-ul din Râmnicu
Vâlcea ]i se va derula pe o perioad` nedeterminat`. Bibliotecarii nu
vor monitoriza circuitul c`r\ilor ]i
sper` c` vor contribui prin acest
proiect la cre]terea gradului de
acces la cultur` prin promovarea
lecturii. Astfel, persoanele care
nu au timp s` mearg` la sediul
bibliotecii pot împrumuta o carte
din centrul comercial River Plaza
Mall, din autobuzele firmei de
transport Dacos sau din incinta a
dou` unit`\i bancare din Râmnicu
Vâlcea. De asemenea, persoanele
interesate pot împrumuta c`r\i de
la un coafor ]i un cabinet medical
din ora].
„Ai carte, ai parte! Vom pune

.

la dispozi\ia cititorilor câteva mii
de c`r\i, acestea vor fi reînnoite
s`pt`mânal. C`r\ile provin din
dona\ii, iar scopul ac\iunii e de a
dezvolta dorin\a vâlcenilor de a
citi, dar ]i de a dezvolta spiritul
civic al cititorilor. Ne dorim ca

V@lcencele s-au r`zbunat c` au pierdut la
musta\` [n meciul tur!

5 fotbali]ti au
plecat de la CSM

HCM a [nceput 2015 cu o victorie
categoric` [n fa\a Unirii Slobozia

{n cadrul conferin\ei de
pres` de luni, 12 ianuarie
2015, un subiect dezb`tut l-a
constituit num` fotbali]tilor
pleca\i din clubul v@lcean, dar
]i despre cei ce urmeaz` s`
plece, iar aici reprezentan\ii
echipei de fotbal din R@mnicu
V@lcea au vorbit despre
fiecare.
A]adar, au plecat p@n`
acum urm`torii: Marius
Birceag – transferat la
Universitatea Craiova, Bela
Jefer – [ntors la ASA T@rgu
Mure], Cosmin Neagu –
reziliere a contractului, Andreas Calcan – [ntors la
Universitatea Cluj, dar ]i
Ionu\ Stancu – aflat la final
de contract. (A.D.)

• Meciul s-a [ncheiat cu victoria clar` a
v@lcencelor care s-au impus cu scorul de 27-19.
(14-9, la pauz`).
S@mb`t`, 10 ianuarie, pe teren propriu, HCM
Rm. V@lcea, a disputat primul meci oficial din
2015 [n Liga Na\ional` de handbal feminin, unde
fetele noastre preg`tite de Dumitru Mu]i au
[nt@lnit [n Sala Traian, echipa CSM Unirea
Slobozia.
Daria Ilina, cea mai bun` marcatoare
{n partida cu CSM Unirea Slobozia, cea mai
prolific` juc`toare a HCM-ului a fost pivotul Daria
Ilina (care a punctat de 8 ori), rusoaica fiind secondat` [ndeaproape de Janina Luca (6 goluri). Pe lista
marcatoarelor pentru echipa v@lcean` ]i-au mai
trecut numele Carmina B`di\` (4 goluri), Clara
V`dineanu (3), Andreea Adespii (3), Ana Stoica
(2) ]i Alexandra Gogori\`-Andrei (1).
Dup` rezultatele acestui meci, echipa v@lcean`
are 17 puncte [n clasament ]i []i p`streaz` ]ansele
de a prinde play-off-ul [n Liga Na\ional`.
Urm`torul meci care va fi disputat de handbalistele v@lcene [n deplasare ]i va avea loc duminic`,
18 ianuarie, ora 14:15, c@nd HCM Rm. V@lcea va
[nfrunta „U” Cluj.

oamenii s` în\eleag` c` un bun
poate fi returnat, pentru ca ]i alte
persoane s` se poat` bucura de
el”, a declarat Remus Grigorescu,
directorul Bibliotecii Jude\ene
Antim Ivireanul, potrivit adev`rul.ro.
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Aviz infractorilor!
Facebook te bag` la pu]c`rie
Procurorii DNA ]i cei din Parchetul General au, de ceva vreme,
un ajutor de n`dejde în depistarea
corup\ilor. Surprinz`tor sau nu,
sprijinul vine de la Facebook, re\eaua de socializare atât de popular` ]i la noi în \ar`. Nu a fost lun`
în anul 2014 în care procurorii
anticorup\ie ]i poli\i]tii s` nu descind` în casele bog`ta]ilor României ce ]i-au f`cut mai mult sau
mai pu\in legal averile, lucru care
se [nt@mpl` ]i [n 2015.
Pe lâng` intercept`ri ]i sute de
ore de filaj, în care ofi\erii sub
acoperire au fost practic “umbrele” celor pe care-i urm`reau, anchetatorii au solicitat date ]i de la
Facebook. Asta pentru c` mul\i
dintre cei viza\i pentru fapte de
corup\ie ]i-au f`cut pagini personale pe re\eaua de socializare ]i nu
de pu\ine ori anun\au unde sunt,
cu cine se întâlnesc, ce program
î]i fac. Practic, orice pas al unui
utilizator activ al Facebook poate
fi u]or de monitorizat de administratorii re\elei. Anchetatorii sau prins imediat c` exist` o nou`
]i foarte exact` surs` de informa\ii
despre oricine folose]te re\eaua.
Re\eaua care ]tie tot ce faci
Astfel, dosarele instrumentate
la nivelul DNA ]i al Parchetului
General au fost completate cu informa\ii despre ce au f`cut infractorii într-o anumit` perioad` de
timp. “Cei de la Facebook ne-au

dat CD-uri cu înregistrarea a tot
ceea ce a f`cut persoana respectiv`. De la ce poze a postat, când
a f`cut acest lucru, cu cine a vorbit ]i ce anume, unde s-a aflat
într-o anume zi ]i la ce or`, date
de localizare cu longitudine ]i latitudine etc. Aceste indicii au fost
puse cap la cap ]i astfel s-a putut
ajunge la cei care au comis
infrac\iuni”, au dezv`luit surse judiciare pentru Libertatea. Reprezentan\ii Facebook ne-au precizat
c`, la nivelul companiei, exist` un
departament specializat ]i un strateg pe probleme de securitate care
se ocup` de solicit`rile venite de
la institu\ii ]i guverne din întreaga

lume. Bineîn\eles, ]i autorit`\ile
române au solicitat acestui departament date despre persoane
aflate în anchet`.
Între timp, senatorii au adoptat
legea care le permite serviciilor
secrete s` aib` acces la calculatoarele românilor. Decizia ar urma s` intre în vigoare dup` promulgare de c`tre noul pre]edinte,
Klaus Iohannis.
A postat un mesaj înainte de
re\inere
Cu doar câteva ore înainte s`
fie re\inut de procurorii anticorup\ie, Cristinel Bîgiu, fost pre]edinte al Consiliului Jude\ean
Buz`u, a postat pe Facebook un
mesaj: “Ave\i ghetu\ele preg`tite?
Mo] Nicolae este pe drum. S` ne

aduc` s`n`tate ]i lini]te, tuturor!”.
La scurt timp dup` acesta, anchetatorii i-au b`tut la u]`. A fost arestat preventiv, fiind acuzat de
luare de mit`.
Mihaela R`dulescu, obligat`
s`-]i ]tearg` contul
Mihaela R`dulescu a fost obligat` de magistra\ii Tribunalului
Bucure]ti s`-]i ]tearg` contul personal de Facebook. Decizia a fost
luat` de judec`tori pentru c` vedeta TV a postat pe pagina re\elei
de socializare mai multe mesaje
def`im`toare la adresa lui Radu
Budeanu, fostul so\ al Danei Budeanu, prieten` bun` a R`duleasc`i… iar exemplele pot continua…A]a c`, noi v-am informat,
dumneavoastr` a\i luat act!
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Local

Prim`ria R@mnicului
evalueaz` cele patru
oferte, ce firm` va
c@]tiga licita\ia de
salubrizare?
La termenul limit` stabilit
pentru miercuri, 14 ianuarie
2015, la Prim`ria municipiului au fost depuse 4 oferte
pentru concesionarea serviciului de salubrizare la nivelul Râmnicului, dou` dintre
acestea fiind înaintate de
firme distincte, iar celelalte
dou`, de c`tre asocieri de firme. Documenta\ia de atribuire pentru delegarea gestiunii
unor activit`\i componente
ale Serviciului Public de
Salubrizare a fost aprobat`
prin HCL nr. 168/28.08.2014,
iar anun\ul de concesionare a
fost publicat în Sistemul
Electronic de Achizi\ii Publice (SEAP) în 13.11.2014.
Dup` deschiderea ofertelor,
comisia îns`rcinat` cu derularea procedurii de selec\ie a
început etapa de evaluare a
acestora. (A.T.)

Administratorii
de asocia\ii de
proprietari cu
atestate [nainte de
2007, trebuie s` se
[nscrie la testare
pentru unul nou!
Administratorii de asocia\ii de proprietari care au
ob\inut atestatul de practicare
a acestei activit`\i înainte de
2007 sunt a]tepta\i în perioada urm`toare s` se prezinte la
Serviciul Îndrumare ]i Rela\ii
cu Asocia\ii de Proprietari al
Prim`riei municipiului, cu
sediul în Casa C`s`toriilor
din bd. Tudor Vladimirescu
nr. 15, pentru a se înscrie la
testarea necesar` ob\inerii
unui nou atestat, în conformitate cu Legea nr. 230/2007.
Rela\ii ]i informa\ii suplimentare se pot solicita la tel.
0250-731016, int. 147. (A.T.)

Un exemplu pentru alte proiecte din R@mnic care sunt
blocate din diverse motive!

Prelungirea Bulevardului Dem
R`dulescu, executat` la standarde
europene de firma constructoare
• „Prelungire B-dul Tineretului spre sud cu B-dul Dem
R`dulescu de la intersec\ia cu
Str. Ostroveni pân` la intersec\ia cu DN 67”, ajuns` la finalizare
Miercuri, 14 ianuarie 2015, la
ora 12.00, la Prim`ria R@mnicului
a avut loc conferin\a de pres` ocazionat` de finalizarea proiectului
„Prelungire B-dul Tineretului
spre sud cu B-dul Dem R`dulescu
de la intersec\ia cu Str. Ostroveni
p@n` la intersec\ia cu DN 67”,
proiect finan\at în cadrul Programului Opera\ional Regional, Axa
prioritar` 1 - „Sprijinirea dezvolt`rii durabile a ora]elor-poli
urbani de cre]tere”, Domeniul
major de interven\ie 1.1 - ” Planuri integrate de dezvoltare
urban`”.
Ce presupune acest proiect
În data de 30 decembrie 2011
a fost semnat Contractul de finan\are aferent proiectului, între Organismul Intermediar Agen\ia
pentru Dezvoltare Regional` Sud
– Vest Oltenia, Ministerul Dezvolt`rii Regionale ]i Administra\iei Publice ]i Unitatea Administrativ-Teritorial` Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Bugetul proiectului a fost de
15.273.380,42 lei, din care valoarea contribu\iei nerambursabile
alocate a fost de 9.691.489,07 lei.
Perioada de implementare a
proiectului este de 37 de luni, în-

.

cepând cu data de 30 decembrie
2011.
Obiectivul de investi\ie este
situat în cartierul Ostroveni Sud
din municipiul Râmnicu Vâlcea ]i
este continuarea B-dului Tineretului spre B-dul Dem Radulescu
pân` la intersec\ia cu DN 67.
Sistemul rutier adoptat este
nerigid (flexibil) dimensionat în
func\ie de sistemul rutier existent
]i de traficul de perspectiv`. În
consecin\` se propune realizarea
prelungirii bulevardului Tineretului cu bulevardul Dem R`duescu,
ca strad` de categoria a II-a cu 4
benzi de circula\ie câte dou` pe

fiecare sens, o zona verde median` cu l`\imea de 4 m. De asemenea vor fi prev`zute spa\ii verzi
cu l`\ime 1.5 m lateral sensurilor
de circula\ie, precum ]i piste pentru cicli]ti de 1.5 m l`\ime pe
ambele laturi ale bulevardului.
În zona tronsonului nou construit ]i anume Zona Ostroveni
Sud, vor fi prezente toate utilit`\ile necesare: apa, canalizare, gaze
naturale, energie electric` ]i telefonie fiind posibilit`\i de racordare la re\elele de alimentare cu
ap` potabil`, canalizare, gaze naturale, termoficare, energie electric` ]i telecomunica\ie. (A.T.)

Insisten\ele lui Ion C[lea ]i Mihai B`lan la Bucure]ti ]i Tg Jiu:

CET Govora preia carierele Alunu ]i Berbe]ti
Potrivit unui comunicat de
pres` transmis de conducerea SC
CET Govora S.A., vineri, 9 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, a
avut loc la sediul Ministerului
Energiei, Întreprinderilor Mici ]i
Mijlocii ]i Mediului de Afaceri o
întâlnire între reprezentan\ii CET
Govora ]i cei ai Complexului
Energetic Oltenia în vederea
negocierii prelu`rii prin transfer

la CET Govora a UMC Berbe]ti,
întâlnire la care au participat ]i reprezentan\ii Consiliului Jude\ean Vâlcea, al`turi de parlamentari vâlceni.
În urma discu\iilor purtate au
fost finalizate negocierile ]i s-a
stabilit ca p`r\ile s` definitiveze
forma contractului de transfer ]i
s` stabileasc` garan\iile oferite de
CET Govora pentru plata contractului, urmând s` se ob\in` aprob`-

rile legale pentru finalizarea transferului pân` la sf`r]itul lunii ianuarie, estimând ca începând cu 1
februarie carierele Berbe]ti ]i
Alunu s` fie parte a Complexului
Energetic Vâlcea. (n.r.: titlul ne
apar\ine, [ns` aceasta e realitatea
]i degeaba [ncearc` anumi\i politicieni s`-]i asume merite care nu
le apar\in pentru c` oamenii ]tiu
care e adev`rul!).
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Se anun\` momente [n care solitudinea este cea
care [\i va deveni cea mai bun` sf`tuitoare.
Ingresul lui Marte [n semnul Pe]tilor, planeta
care administreaz` cu succes energiile semnului t`u solar, te va face s` g@nde]ti doar pentru
tine, s` nu-\i mai pese foarte mult de ceea ce li
se [nt@mpl` altora. Tendin\a este aceea de a te
ascunde de restul lumii, aspect favorizat ]i de
sextilul care se formeaz` pe 16 ianuarie [ntre
Venus ]i Uranus. Preg`te]te-te pentru a da
explica\ii atunci c@nd acestea [\i sunt cerute, dar ]i pentru a-\i
argumenta deciziile luate din motive subiective sau din
la]itate. Sunt posibile insomnii, [n aceast` s`pt`m@n`.

Dac` vrei s` faci schimb`ri [n leg`tur` cu felul
[n care [\i organizezi munc` ]i via\`, acum este
momentul s` le ini\iezi. O s`pt`m@n` [n care
Marte, prin ingresul sau [n semnul solar al
Pe]tilor, te "[nva\`" cum s` ac\ionezi, [\i
imprim` energia s` ]i modul de ac\iune, fiindu-\i
foarte u]or s` abordezi cu tact ]i r`bdare
situa\iile problematice. Nu uit`, "repeti\ia este
mama [nv`\`turii"... Motiva\iile nu-\i lipsesc ]i
acum po\i ac\iona ]i ob\ine tot ceea ce [\i dore]ti, mai ales la
locul de munc`. {n acela]i timp, rela\ia cu persoana iubit` este
favorizat` de un aspect de sextil format de c`tre Venus ]i
Saturn, [n a doua zi a s`pt`m@nii. Impune-te cu bl@nde\e...

O s`pt`m@n` [n care succesul este mai u]or de
ob\inut dac` alegi s` [mp`r\i responsabilit`\ile
cu cei care [\i sunt prieteni. La pol se situeaz`
dorin\a de a-i controla pe cei cu care
interac\ionezi, prin intermediul orgoliului.
Orice ac\iune suport` o reac\iune, deci, dac`
alegi aceast` cale, a]teapt`-te la repercusiuni
imediate, de]i nu evidente. {n orice caz,
r`bdarea trece marea, iar, [n chestiuni care implic` r`bdarea ]i
controlul, tu e]ti un As, ceea ce [nseamn` c` vei trece cu bine
aceast` perioad`. La locul de munc` este nevoie de toleran\`,
de aici ]i sfatul de a nu te las` provocat - [n definitiv, cine
sap` groapa altuia, cade singur [n ea. E]ti ap`rat.

Dragostea, romantismul, aventurile amoroase
]i dorin\a de a te exprima [ntr-un mod c@t mai
pl`cut sim\urilor sunt accentuate [nc` din
prima zi a acestei s`pt`m@ni, de parc` lumea ta
interioar` ar fi alc`tuit` doar din senza\ii ]i
percep\ii subtile. Practic, estimai liber dcat
oric@nd la a face totul dup` bunul plac. Poate
c`, totu]i, pu\in` auto-disciplin` nu \i-ar fi de
prisos, [n condi\iile [n care te dezl`n\ui precum
o furtun` pe mare. Pe de alt` parte, este de preferat s` nu faci
specula\ii, indiferent de natura acestora ]i nici s` ri]ti mize
mari la jocurile de noroc. Rela\iile cu copiii pot avea de suferit [n aceast` perioad`. Nu te impune cu orice pre\.

Orice schimbare dore]ti s` faci [n ceea ce
prive]te cariera pe care \i-ai ales-o, acum este
momentul s` o faci. Prime]ti ]i ajutor astral, un
imbold demn de luat [n seam`, de]i nu foarte
evident, ini\ial, de la Ares. Acum po\i ob\ine
ceea ce de at@t de mult timp [\i dore]ti ]i nu ai
avut oportunitatea de a o face, pe plan profesional. {\i dore]ti ca meritele s`-\i fie recunoscute, dar nu [\i va fi u]or s` ob\ii aceste favoruri
din partea superiorilor - ]i aici se impune tact ]i
diploma\ie [n abordare. Pe 18 ianuarie este posibil s` ai de-a
face cu anumite situa\ii care implic` rezolvarea urgent` a unor
probleme din trecut sau anumite conflicte cu autorit`\ile.

Dintr-o dat` ai mai mult timp pentru a-\i rezolva problemele de acas`. }i aici este nevoie de
tine ]i de aten\ia ta, nu doar de resursele tale.
Este posibil s` fii nevoit a face noi repara\ii,
petrec@ndu-\i sf@r]itul de s`pt`m@n` [n echipament de munc`. Ceea ce ar fi indicat, [n loc s`
provoci noi certuri [n familie datorit` lipsei
implic`rii. De fapt, [n toat` aceast` s`pt`m@n`,
aten\ia ta se mut` de la nivel macro la planuldetaliu al existen\ei proprii. Fii deschis c`tre
nout`\ile care apar la locul de munc` - [n special pe 19 ianuarie. La fel ]i [n ceea ce prive]te persoana iubit`, nu-\i fie
team` s` experimentezi lucruri noi.

Curajul nu-\i lipse]te, acum. Ori impulsul
l`untric pe care-l sim\i, acela de a realiza c@t
mai multe, [ntr-un timp c@t mai scurt, este
omniprezent [n via\a ta. }i dorin\a de aventur`
se ive]te, [nc` din prima zi a s`pt`m@nii, de
[ndat` ce Ares va accesa energiile semnului
solar al Pe]tilor. De]i [n aceast` s`pt`m@n` e]ti
mai orientat c`tre a rezolva problemele legate
de copii, de ambientul [n care tr`ie]ti ]i de
rutin` ta zilnic`, [n ultimele dou` zile pot ap`rea situa\ii care
cer clarificare, legate de persoana iubit` ]i de rela\ia pe care o
ai cu aceasta. Toleran\a este cheia cu care vei deschide (sau
[nchide...) toate u]ile.

Cuvintele tale cap`t` o putere fantastic`, fiind
sus\inute de o energie de-a dreptul uimitoare.
Greutatea acestora va lovi cu exactitate [n
punctele sensibile ale celor din jur, dac` asta
inten\ionezi a face. Evident, de tine depinde
modul [n care folose]ti aceast` energie, de aici
]i o foarte mare responsabilitate pe care \i-o
asumi. Cel mai bine ar fi dac` ai folosi aceast`
energie [n negocierile pe care le por\i sau dac`
trebuie s` te decizi ce drum alegi s` urmezi de acum [ncolo.
Eventualele rela\ii tensionate din mediul familial se
[mbun`t`\esc, fiind posibil a primi acele daruri pe care le
meri\i ]i care [\i vor bucura sufletul.

Probabil c` vei avea de-a face cu [nceputul
unei perioade de timp [n care primeaz`
achitarea datorilor, indiferent care este natura
acestora. Probabil c` [n\elegeri sau contracte
f`cute [n trecut au efecte [n prezent, efecte nu
[ntotdeauna foarte pl`cute. Din toate acestea,
[ns`, trebuie s` ie]i victorios. Ceea ce implic` o
tactic` impecabil` [n abordarea acestor situa\ii.
S`n`tatea trebuie pus` pe primul plan, de
aceast` dat`, starea de bine fiind cea care
primeaz`. Lucrurile se vor ameliora abia din 27 ianuarie.
G@nde]te-te c` orice criz` care ar putea ap`rea acum, implic`
un final al unei situa\ii nepl`cute, Soarele urm@nd a ie]i ]i pe
strada ta.

E]ti for\at de [mprejur`ri s` te g@nde]ti la ceea
ce se [nt@mpl` [n timpul prezent, s` fii cu
picioarele pe p`m@nt. Este posibil s` fii nevoit
a cheltui mai mult dec@t \i-ai propus sau dec@t
[\i permite bugetul, renun\@nd la propriile
proiecte [n favoarea dedic`rii tale unor scopuri
caritabile. S-ar putea s` fii provocat s` faci
ceva ce nu [\i place deloc, anume s` fii intolerant, s` judeci ]i s` dai verdicte. Nu renun\a la
drumul pe care \i l-ai ales, chiar dac` acesta presupune mai
mult` munc` dec@t te a]teptai ]i pare anevoios; aspectul
dinamic pe care Marte [l va forma cu Saturn te pune [n fa\`
unor obstacole greu de dep`]it, dar nu imposibile.

Parteneriatele tale sunt cele care par a avea de
suferit, de aceast` dat`. Mai ales dac` ai un
orgoliu puternic ]i nu [\i dore]ti a ceda, [n
vreun fel. Este de preferat s` faci tot posibilul
pentru a ob\ine colabor`ri fructuoase, investind,
astfel, cu succes energia pe care o ai. Sunt posibile reconcilieri cu persoane cu care, [n trecut,
te-ai confruntat (probabil fo]ti colegi sau subalterni). Intui\ia este cea mai de folos "arm`" pe
care o ai ]i pe care o po\i folosi, ori ziua de 17
ianuarie, moment [n care se formeaz` un aspect favorabil [ntre
Mercur ]i Uranus. Sf@r]itul s`pt`m@nii [\i poate aduci mici
bucurii din partea unor prietene sau a mamei tale.

Ai putea folosi energia pe care Marte o
imprim` modului t`u de ac\iune, [nc` din prima
zi a s`pt`m@nii, pentru a da dovad` de acea
Dragoste Suprem`, [n ceea ce-i prive]te pe cei
din jurul t`u, ]tiut fiind faptul c` cea mai puternic` "arm`" a ta este empatia, al`turi de compasiune. Fie c` este vorba despre cariera ta, fie c`
este vorba despre familia ]i c`minul t`u, fie c`
este vorba despre persoan` iubit`, curajul nu-\i
va lipsi, atunci c@nd se impun schimb`ri.
Asum`-\i rolul pe care [l ai [n societate, dar ]i [n anturajul din
care faci parte, chiar dac` aparent cei din jur se folosesc de
tine. Nu este deloc a]a. Practic, este nevoie de tine pentru a
pune lucrurile la punct.

Divertisment
Amuzament

Bancuri
Examen la drept:
- Care este pedeapsa pentru
bigamie?
- Dou` soacre...
Amantul [ncearc` s-o consoleze pe
proasp`ta v`duv` s`rut@nd-o cu foc.
-Trebuie s` avem pu\in respect! se
revolt` ea. {n seara asta, te rog,
[ncet ]i trist..
- Dragul meu, vrei s` petrecem un
weekend minunat am@ndoi?
- Daaa, ce idee bun`!
- Ok, atunci ne vedem luni!
La vorbitorul [nchisorii, so\ia [i
spune so\ului:
-Copiii au crescut ]i pun [ntreb`ri...
-{ntreab` unde-i tat`l lor ?
-Nu! {ntreab` unde ai pus banii pe
care i-ai furat!
Clientul [ntreaba chelnerul:
- Cu ce ma pute\i servi?
- Ciorb` de fasole flambat`, supa
de peri]oare flambat`, gr`tar flambat, [nghe\at` flambat`...
- Dar de ce toate flambate?
- Arde buc`t`ria...
Secretara c`tre ]ef:
– Sunt concediat`?
– Nu. De ce [ntrebi?
– P`i de ce a\i scos canapeaua din
birou?
Doi copii stau [n sala de a]teptare
la medic, iar unul dintre ei pl@nge.
- De ce pl@ngi? [l [ntreab` cel`lalt.
- P`i, am venit aici pentru un test
de s@nge ]i o s` m` taie la deget.
C@nd aude asta, cel`lalt copil
[ncepe ]i el s` urle c@t [l \ine gura.
- Dar tu ce ai acum?
- Eu am venit aici pentru un test de
urina, zise printre suspine!
La magazin, o doamn` []i alege o
p`l`rie, mai bine de o or`.
V@nz`torul [i aduce p`l`rii tot mai
multe ]i mai multe.
{n sf@r]it doamna se hot`r`]te ]i spune:
- Cred c` o iau pe aceasta. V` rog
s` o [mpacheta\i.
V@nzatorul, t`cut, pune p`laria
[ntr-o cutie.
- C@t trebuie s` achit ?
- Nimic, doamn`. A\i venit cu ea.
- Fiul meu v` datoreaz` bani pentru un costum pe care i l-a\i f`cut
acum trei ani, [i spuse croitorului
un client care tocmai intrase [n
magazin.
- Dumneavoastr` a\i venit s`-mi
da\i banii, nu-i a]a?
- Nu! A] dori s`-mi comand ]i eu
un costum [n acelea]i condi\ii!
Doi iubi\i stau de vorb`:
- }tii c` pianul meu d` ]i ora exact`?
- Ce tot vorbe]ti acolo, ai [nnebunit?
- Fii atent`!
T@n`rul se a]eaz` la pian ]i [ncepe
s` c@nte. Imediat, se aud
cioc`nituri [n perete ]i o voce:
- Ce v-a apucat iar? E ora unu
noaptea!!
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C@t cost` asigurarea obligatorie [n func\ie de
v@rst` ]i ce alte criterii intr` [n calcul RCA 2015
Anul 2015 a adus pentru ]oferi
scumpiri ale poli\elor obligatorii pentru r`spundere civil` (RCA) cu zece
sau chiar 20 de procente, [n func\ie de
compania de asigurare aleas`. Cea
mai mare modificare intervenit` [n
normele de asigur`ri este [ns` interzicerea acord`rii unor reduceri sau alte
forme de bonusuri, cu care erau atra]i
clien\ii p@n` anul trecut.
De asemenea, pentru o transparen\` c@t mai mare, pe poli\e se vor
men\iona at@t cheltuiala medie de
achizi\ie direct`, c@t ]i comisionul
pl`tit de asigur`tor intermediarului
(brokerului), exprimat [n procente ]i
[n valoare absolut`. Toate firmele de
asigur`ri [ns` pornesc [n calculul
poli\ei de la un tarif de baz`, la care
se aplic` cre]teri sau, dimpotriv`,
sc`deri, [n func\ie de marca ma]inii,
capacitatea cilindric` a motorului,
localitatea de domiciliu, antecedentele [n trafic (sistemul bonus-malus),
v@rsta ]oferului ]i chiar vechimea
permisului. RCA 2015.
}oferii tineri, suprataxa\i de
firmele de asigurare
V@rsta ]oferilor este unul dintre
cei mai importan\i factori de risc pentru accidente, care determin` scumpirea poli\elor de asigurare. Dac` ]oferii au antecedente [n trafic, valoarea
poli\ei RCA cre]te ame\itor, put@nd
s` sar` u]or de 4-5.000 de lei. Astfel,
printre pl`titorii celor mai scumpe
asigur`ri obligatorii se num`r` taximetri]tii, mult mai mult predispu]i la
accidente [n trafic dec@t alte categorii
de ]oferi.
Cum func\ioneaz` sistemul
bonus-malus
Sistemul bonus-malus pentru RCA

a fost aplicat [n Rom@nia de la 1 ianuarie 2010. Sistemul este format din
14 clase de bonus (B) ]i opt clase de
malus (M). Clasa B0 este clasa atribuit` unui asigurat nou, f`r` istoric [n
asigurare. Dac` [n perioada de referin\` nu au fost [nregistrate daune
pl`tite, asigura\ii beneficiaz` de un
bonus, respectiv o reducere a primei
de asigurare. Astfel, un ]ofer care nu
a provocat niciun accident [n ultimii
]ase ani, se [ncadreaz` [n clasa B12.
Un ]ofer cu patru accidente la activ
este retrogradat la clasa M8. Acordarea clasele bonus sau malus nu este la
latitudinea asigur`torilor, ci acest lucru se face automat, prin raportarea la
baza de date CEDAM, [n care sunt
introduse toate poli\ele. Prin urmare,
tarifele sunt calculate automat [n
func\ie de datele primite de la
CEDAM. Partea proast` este c` sistemul nu este infailibil. CEDAM
cuantific` doar num`rul daunelor, nu
]i valoarea lor. Astfel, un ]ofer cu
dou` dosare de daun` [n valoare
total` de 3.000 de lei, ajunge s`
pl`teasc` o poli\` mult mai scump`
dec@t unul care a produs un singur
accident, dar [n care valoarea daunelor a fost de 100.000 de lei. Vestea
bun` pentru ]oferii responsabili este

c` pot transfera la noua ma]in`
cump`rat` clasa de bonus-malus, f`r`
a fi nevoi\i s` porneasc` de la B0,
adic` de la tarife mai mari. Ce
sanc\iuni ri]ti dac` circuli f`r` RCA
[n 2015 Potrivit legisla\iei, toate
vehiculele [nregistrate sau [nmatriculate care circul` pe drumurile publice,
cu excep\ia celor cu trac\iune animal`, trebuie s` aib` o asigurare
obligatorie pentru r`spundere civil`
[n caz de pagube produse ter\ilor prin
accidente de circula\ie. Lipsa acestei
asigur`ri poate duce chiar la radierea
din circula\ie a vehiculului. {n cazul
[n care un autovehicul este depistat
circul@nd [n trafic f`r` a de\ine o
poli\a RCA valabil`, proprietarul va
fi sanc\ionat cu o amend` cuprins`
[ntre 1.000 ]i 2.000 de lei, dar ]i cu
re\inerea certificatului de [nmatriculare al ma]inii, precum ]i a pl`cu\elor
cu numerele de [nmatriculare. Dac`
de\in`torul ma]inii nu face dovada
asigur`rii acestuia, dup` 30 de zile de
la data amendei, Poli\ia Rutier` dispune radierea din eviden\` a vehiculului.
Poli\ele pentru firme, mai scumpe
{n cazul persoanelor juridice,
poli\ele de asigurare obligatorie sunt
sensibil mai scumpe. Asta [n principal din cauza faptului c` valoarea asigur`rii ia [n calcul ]i masa total` a
autovehicului. De pild`, pentru un tir
de 32 de tone, poli\a RCA variaz`
[ntre 5.000 de lei ]i 11.000 de lei pen-

tru clasa de risc B0. Aceea]i poli\`
poate urca p@n` la 30-40.000 de lei
dac` proprietarul are antecedente [n
trafic. {n cazul parcurilor auto mari,
poli\ele se puteau negocia. Firmele de
asigur`ri acceptau inclusiv plata [n
rate, fiind vorba de sume foarte mari.
Astfel, au fost cazuri [n care reducerile aplicate au ajuns chiar ]i la 80%
pentru institu\ii de stat cu parcuri auto
imense, precum Ministerul Ap`r`rii
sau RATB. {n condi\iile actualei legisla\ii, care interzice aplicarea unor
reduceri, poli\ele vor ajunge la valori
totale greu de imaginat.
Tarifele RCA 2015, valabile minimum ]ase luni Consiliul Autorit`\ii de Supraveghere Financiar`
(ASF) au adus c@teva modific`ri
Normei RCA, care vin [n sprijinul
asigura\ilor.
Astfel, tarifele de prim` nu vor
mai putea fi modificate dec@t dup`
minimum ]ase luni (fa\` de 12 luni
anterior), cu excep\ia index`rilor sau
a modific`rilor pe anumite categorii
de riscuri. Totodat`, ASF a eliminat
prevederea care obliga firmele de
asigur`ri s` stabileasc` tarifele RCA,
astfel [nc@t toate daunele care ar urma
s` fie pl`tite pentru poli\ele RCA s`
fie acoperite exclusiv din primele
[ncasate din acest tip de asigurare.
Aceast` prevedere a fost adesea invocat` de asigur`tori ca factor de stimulare a cre]terii tarifelor, informeaz` ASF.
Fenomen:
Din cauza tarifelor foarte mari
practicate de companiile de asigurare
[n cazul tinerilor, tot mai mul\i ]oferi
din aceast` categorie de v@rst` [ncheie poli\ele de asigurare obligatorie pe
numele p`rin\ilor ]i chiar ale bunicilor, inclu]i [n clase de risc mult mai
mic. {n acest fel, un ]ofer t@n`r []i
poate sc`dea asigurarea RCA cu
c@teva sute de lei.

