
Popula\ia municipiului Râmnicu Vâl-
ceaa ora]elor C`lim`ne]ti ]i B`ile Ol`ne]ti
dar ]i agen\ii economici care []i desf`]oar`
activitatea economic` pe platforma chimi-
c` nu vor mai avea probleme cu furnizarea
agentului termic ]i a aburului industrial de
c`tre CET Govora, în acest sens, Guvernul
Rom@niei alocând printr-o Hot`râre, suma
de peste 46 milioane lei „S`pt`mâna tre-
cut` am [ntreprins o serie de interven\ii ]i
am trimis adrese la toate ministerele care
sunt factori decizionali în acest sens, res-
pectiv la Guvernul Rom@niei, la Ministrul
Administra\iei ]i Internelor, Ministerul
Finan\elor ]i la Ministerul Economiei ]i
Comer\ului, c`rora le-am transmis c` a-
ceast` situa\ie este dezastruoas` pentru ju-
de\ul V@lcea. Astfel, [n urma acestor de-
mersuri, [n ]edin\a de Guvern de acum 2
zile s-au alocat bani necesari pentru CET
Govora, bani pe care agentul economic
respectiv îi avea de achitat c`tre furnizorul
de combustibil, SNLO T@rgu Jiu. Personal
am vorbit cu secretarul de stat de la Minis-
terul Finan\elor Gheorghe Ghergina, cu di-
rectorul general Marin Cojoc de la acela]i
minister, dar ]i cu Gheorge Emacu de la
Ministerul Administra\iei ]i Internelor,
care n-au confirmat c` V@lcea va primi su-
mele de bani necesare achit`rii datorilor pe
care CET Govora le are fa\` de SNLO. Eu
sper ca p@n` azi s` apar` [n Monitorul
Oficial Hot`r@rea de Guvern care regle-

menteaz` sumele de bani ce au fost virate
pentru achitarea obliga\iilor restante a cen-
tralelor termice, situa\ie [n care se afl` ]i
CET Govora. Defalcate, datoriile acumula-
te sunt de aproximativ 27 milioane lei pen-
tru Prim`ria municipiului Râmnicu Vâlcea,
peste 15 milioane lei pentru Consiliul Ju-
de\ean V@lcea, peste 22 de milioane pentru
C`lim`ne]ti ]i [nc` 12 milioane de lei pen-
tru B`ile Ol`ne]ti. A]adar nu mai suntem
în pericolul de a fi sistat` furnizarea de
c`rbune pentru CET Govora. {n aceste con-
di\ii, luni, c@nd este prev`zut` ]i o ]edin\`
ordinar` a Consiliului Jude\ean, vom face
]i acest` rectificare de buget, astfel [nc@t
banii care au venit s` ajung` imediat la
CET Govora ]i apoi la SNLO T@rgu Jiu
pentru stingerea datoriilor. {n caz c` aceas-
t` situa\ie nu s-ar fi rezolvat la timp, efec-
tele ar fi fost sistarea aburului industrial ]i
a c`ldurii c`tre Oltchim ]i USG, precum ]i,
ceea ce era mai grav, [ntreruperea c`ldurii
pentru popula\ia din aceste localit`\i”, ne-a
declarat pre]edintele Consiliului Jude\ean
V@lcea Ion Câlea.

Societatea Na\ional` a Lignitului Olte-
nia (SNLO) a vrut s` sisteze în urm` cu o
s`pt`mân` livrarea de c`rbune c`tre furni-
zorul de agent termic pentru municipiul
Râmnicu Vâlcea - CET Govora - din cauza
unor datorii de aproximativ 45 de milioane
lei, dar [n urma interven\iei pre]edintelui
Consiliului Jude\ean V@lcea, Ion C[lea,

conducerea SNLO au am@nat [ntreruperea
furniz`rii p@n` miercuri 26 octombrie.

CET Govora produce agent termic
pentru popula\ia din Râmnicu Vâlcea,
energie electric` ]i aburi industriali pentru

toate societ`\ile de pe platforma industrial`
Râureni folosind drept combustibil c`rbu-
ne furnizat de Societatea Na\ional` a
Lignitului Oltenia.
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Furtuna de ]tiri

Dou` tunuri calibru 76 mm,
modelul 1942, vor fi amplasate în
fa\a Muzeului Jude\ean de Istorie, a
declarat directorul institu\iei, prof.
Claudiu Tulugea.

„Cu aceast` achizi\ie vom cre]te
atractivitatea Muzeului pentru turi]ti.
Acestea vor fi dispuse simetric în
zona sc`rilor de la intrarea în
institu\ie. Sunt convins c` cei mici ]i
nu doar vor face poze cu aceste com-
ponente care vor defini s` spunem ]i
altfel faptul c` aici se afl` Muzeul de
Istorie din Râmnic. Vreau s` spun c`

demersurile pentru achizi\ia acestor
tunuri sunt începute înc` din anul
2007 ]i uite c` dup` atâ\ia ani am
reu]it”, a precizat prof. Tulugea.

Demersurile conducerii institu\i-
ei vâlcene la Ministerul Ap`r`rii Na-
\ionale au început înc` din 2007. Tu-
nurile au fost demilitarizate, cheltu-
ielile pentru aceast` opera\iune fiind
suportate de c`tre Muzeul Jude\ean
de Istorie Vâlcea. 

Acestea vor fi amplasate în fa\a
Muzeului de Istorie, intrând în patri-
moniul cultural al jude\ului Vâlcea.

Dou` tunuri din 1942 
vor fi a]ezate la intrarea 

în Muzeul Jude\ean de Istorie

Peste 400 de puie\i de m`r, pro-
du]i special în laboratoarele Sta\iunii
de Cercetare Pomicol` Râmnicu
Vâlcea, au fost fura\i, în noaptea de
miercuri spre joi, de pe terenul
institu\iei situat în zona C`z`ne]ti.

‘Poli\i]tii din cadrul Sec\iei nr. 1
Râmnicu Vâlcea au fost sesiza\i tele-
fonic, noaptea trecut`, c` persoane
necunoscute au sustras din incinta
societ`\ii circa 400 puie\i m`r. Po-
li\i]tii deplasa\i la fa\a locului, în
urma activit`\ilor desf`]urate au de-
pistat în apropierea imobilului apar\i-
nând lui Nicu]or M. 50 puie\i de m`r,
dintre cei sustra]i de la ferma pomi-
col`. (...) În momentul în care a ob-
servat poli\i]tii, el a abandonat puie-
\ii pe care-i avea asupra sa, astfel mai
fiind recupera\i 354 puie\i de m`r’, a

precizat joi purt`torul de cuvânt al
IPJ Vâlcea, Cristina H`nulescu.

Potrivit conducerii Sta\iunii de
Cercetare, puie\ii respectivi sunt
produ]i în laboratoarele institutului,
au un material genetic deosebit ]i
soiurile au fost brevetate la saloanele
interna\ionale de profil.

‘Furtul de ieri noapte nu este un
furt ordinar, este mai degrab` un furt
intelectual. Este furtul unui patent, al
unor produse pentru care s-a muncit
ani buni aici la sta\iune’, a declarat
directorul sta\iunii, ing. Ion Botu.

Sta\iunea de Cercetare Pomicol`
din Râmnicu Vâlcea este cunoscut`
pentru soiurile de m`r, p`r, prun, cas-
tan comestibil ]i alun produse de e-
chipele de cercet`tori în laboratoa-
rele proprii.

Au fost fura\i peste 400 de puie\i 
de m`r produ]i în laboratoarele
Sta\iunii de Cercetare Pomicol`

România va trece, [n noaptea de
sâmbata spre duminic`, 29/30 oc-
tombrie, la ora oficial` de iarn`, ora
Europei Orientale. Astfel, ceasurile
vor fi date [napoi, ora 4.00 devenind
ora 3.00, iar ziua de duminic`, 30 oc-
tombrie, devine cea mai lunga zi din
an, având 25 de ore.

O dat` cu trecerea Rom@niei la
ora de iarn`, alte 70 de \`ri din
Europa ]i Statele Unite ale Americii
vor da ceasurile cu o or` [napoi. Trei
\`ri din UE (Marea Britanie, Irlanda
]i Portugalia) vor reveni la ora GMT,
[n timp ce Spania, Austria, Belgia,
Republica Ceh`, Danemarca, Fran\a,
Germania, Ungaria, Italia, Luxem-

burg, Malta, Polonia, Slovacia, Slo-
venia, Suedia ]i Olanda vor fixa cea-
surile la ora GMT+1. La rândul lor
Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia,
Letonia ]i Lituania []i vor fixa cea-
surile la ora GMT+2.

S@m`b`t` spre duminic` 
se trece la ora oficial` de iarn`

Un spa\iu exclusiv dedicat ideilor:
forme, culori, materiale noi ]i cele mai
elegante combina\ii pentru o cas` ideal`

Ambient, unul dintre liderii pie\ei
autohtone de comer\ cu materiale de
construc\ii, finisaje ]i amenaj`ri interioare,
a inaugurat în Vâlcea un concept unic:
,,Galeria cu Idei”, lansând astfel cel mai
nou showroom din centrul s`u comercial.

Dup` lans`rile din Sibiu, Baia Mare,
Cluj, Bistri\a ]i Alba, Ambient aduce acum
în aten\ia vâlcenilor un nou concept de
prezentare, care cuprinde o ofert` comple-
t`, inovatoare ]i unic` în Valcea atunci
când vine vorba despre solu\ii de amena-
jare destinate  atât clien\ilor care  constru-
iesc, cât ]i clien\ilor care î]i renoveaz`
casa. 

„Galeria cu Idei” ofer` clien\ilor o
multitudine de solu\ii de amenajare, în
stiluri variate, moderne sau clasice, adap-
tate pentru orice spa\iu. 

O plimbare în “Galeria cu Idei” va
duce vizitatorul printr-o lume surprinz`-
toare de culori ]i forme - de la ro]ul cald
care învie o camer` de zi clasic` ]i pân` la
albastrul intens care ofer` \inut` unei
amenaj`ri monocrome, ve\i fi capta\i de

varietatea de op\iuni. 
Tendin\ele în textur` ]i culoare pentru

decorarea pardoselii ]i a pere\ilor, a par-
chetului, mochetelor, a u]ilor ]i a vopse-
lelor, ]eminee pentru c`ldura c`minului
sunt doar câteva dintre elementele care se
reg`sesc în noul concept de prezentare. 

„,Începând de miercuri, vâlcenii vor

descoperi în Ambient un show-room  plin
de idei pentru o amenajare cu stil a propriei
locuin\e. Indiferent dac` au un buget redus
sau au în plan un amplu proiect de
renovare, clien\ii vor alege din “Galeria cu

Idei” solu\iile complete de amenajare în
materie de textur`, form` ]i culoare. La
toate acestea mai ad`ug`m consilierul
dedicat, recomandarea de me]teri ]i
transportul gratuit al materialelor, beneficii
incluse in programul Ambient Total” a spus
Marinic` V`duva, Manager Retail Ambient
Valcea.

Noul showroom din centrul comercial
Ambient Vâlcea a fost inaugurat  în 26
octombrie 2011.

Ambient este o companie al c`rei ca-
pital este integral românesc ]i a c`rei
principal` activitate este comercializarea
materialelor de construc\ii, finisaje ]i
amenaj`ri interioare. Înfiin\at în 1993, Am-
bient a inaugurat primul DIY din România,
în aprilie 2002, la Sibiu. Ambient acoper`
întreg centrul \`rii cu o re\ea de 12 centre
comerciale ]i 2 depozite logistice.

Pentru familiile care construiesc ]i
renoveaz`, ca ]i pentru companiile de
construc\ii, Ambient este partenerul care se
implic` direct în solu\ionarea dificult`\ilor
specifice proiectelor acestora.

Un showroom de servicii complete în Vâlcea:

Ambient inaugureaz` un concept unic în Vâlcea: ,,Galeria cu idei”

Datoriile CET Govora 
c`tre SNLO vor fi achitate
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