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Degringolada liberalã la nivel central a luat prin
surprindere o bunã parte dintre analiºtii politici.
Puþini au fost cei care s-au hazardat sã previzioneze o prãbuºire atât de abruptã a unui
partid ce-ºi propusese, dupã ce a dat preºedintele þãrii, sã intre la guvernare în 2016. Realitatea s-a dovedit a fi mult mai cruntã decât cel
mai negru scenariu, cele puþin peste douãzeci
de procente împingându-i pe liberali sã mai
lustruiascã încã patru ani bãncile opoziþiei.
Cauzele declinului accentuat al PNL-ului sunt
multiple, însã patru factori au contribuit în mod
decisiv la înfrângerea usturãtoare din 11 decembrie.

ANALIZÃ
de Cosmin Pretorian

M

arele PNL a pornit
din capul locului la
drum ca un soi de
compromis unanim acceptat
atât de latura bãsistã a fostului PDL, cât ºi de ultraliberalii nostalgici ai USL-ului.
Pentru a împãca pe deplin
aceste curente, s-a înfiinþat
instituþia co-preºedintelui ºi
s-a luat decizia, una fundamental greºitã dupã cum se
poate observa acum, ca procesul de unificare sã se întindã de-a lungul a doi ani.
S-a dorit ca astfel sã se minimalizeze pierderile la nivel
local, în organizaþiile judeþene, municipale sau comunale. Calculul de la centru nu
s-a potrivit, însã, deloc cu
realitatea de pe teren, în fapt
determinând ºi întreþinând o
serie întreagã de conflicte
mocnite la nivelul filialelor
judeþene. De aici ºi pânã la
fiasco-ul din alegerile parlamentare nu a mai fost decât
un pas, semi-înfrângerea din
alegerile locale din acest an.

Leadership
falimentar
Impusã de preºedintele
Klaus Iohannis în fruntea
vechiului PNL, Alina Gorghiu nu s-a ridicat nici pe
departe la nivelul aºteptãrilor maselor largi liberale.
Lipsitã de experienþã în ceea
ce priveºte conducerea unui
partid mare precum cel nou
liberal, actuala senatoare de
Timiº s-a dovedit ezitantã ºi
lipsitã de viziune pe termen
lung, în ciuda anvergurii sale
politice de netãgãduit ºi a

Alina Gorghiu
bunelor intenþii de care a dat
dovadã cu prisosinþã în întreaga sa carierã politicã. Din lider
atotputernic, treptat, treptat,
Gorghiu s-a transformat în pompierul de serviciu al partidului,
persoana chematã sã stingã
multitudinea de scandaluri în
care erau implicaþi foºtii liberali.
Deºi intransigentã ºi consecventã în a impune anumite criterii
de ordin moral, ea a pãcãtuit
prin lipsa de viziune pe termen
scurt ºi prin paºii mãrunþi ºi ezitanþi în ceea ce priveºte reformarea din temelii a partidului.
La rândul sãu, al doilea copreºedinte al PNL, Vasile Blaga, a fost privit cu multã încredere de colegii pedeliºti atunci
când a reuºit sã rupã legãturile
partidului cu Traian Bãsescu.
Era generalul de încredere al
partidului, liderul care condusese partidul în nenumãrate bãtãlii electorale cu rezultate, pe
alocuri, remarcabile. Dar curând a devenit clar pentru orice
persoanã avizatã cã nimeni ºi

al non-combatului de care a dat
dovadã în primele trei sãptãmâni de campanie electoralã.
Chiar dacã îi purtau pozele în
braþe precum niºte sfinte moaºte, liberalii au fost ignoraþi cu
desãvârºire de premier. Mai
mult, atunci când totuºi alegea
sã deschidã gura, Cioloº peiora
la nesfârºit cu programul sãu în
o sutã de puncte ºi condiþiona

nimic nu-l poate transforma pe
acest Murat portocaliu într-un
Napoleon galben-albastru. Dincolo de spiritul sãu organizatoric ºi respectul filial cu frica de
care se bucura, Blaga s-a dovedit a fi un executant genial, dar
un strateg politic infantil, lipsit
de viziune ºi curaj. Uºor, uºor,
a ajuns sã fie acuzat de foºtii sãi
tovarãºi de partid de noncombat în relaþia cu proaspeþii colegi liberali. Nu puþini au fost
acei vechi pedeliºti care l-au
acuzat cã a vândut partidul preºedintelui Iohannis, dupã ce cu
greu fusese smuls din ghearele
lui Bãsescu.

Cioloº, un pariu ratat
Transformat peste noapte
într-un Mesia electoral, premierul tehnocrat Dacian Cioloº a
atârnat ca o piatrã de moarã de
gâtul liberalilor. Deºi cu o mulþime de realizãri în plan administrativo-economic în anul petrecut în Palatul Victoria, pre-

CRÃCIUN FERICIT
ºi LA MULÞI ANI!

Dacian Cioloº

Din lumina sãrbãtoririi
Naºterii Domnului ºi
din speranþa ce însoþeºte
Noul An, gânduri bune
ºi urãri de sãnãtate, împliniri
ºi bucurii tuturor!

Mãceºanu Dumitru,

Primar comuna Castranova
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mierul tehnocrat a pãcãtuit grav
în ceea ce priveºte politicile de
comunicare cu cetãþenii ale cãror destine vremelnic le pãstorea. ªi tocmai acest lucru s-a
întors ca un bumerang în capul
liberalilor al cãror candidat la
funcþia de premier era Cioloº.
Un alt reproº pe deplin întemeiat care i s-a adresat fostului
comisar european a fost acela
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Un altfel
de preºedinte,
nu neapãrat mai bun
pentru liberali
Nici preºedintele Klaus Iohannis nu a fost vreun vector de
imagine pentru peneliºti. Aflat
într-o continuã scãdere în topul
credibilitãþii de la învestirea sa,
preºedintele a refuzat cu obstinaþie sã mai joace vreun rol în
comedia electoralã, lãsându-ºi
„supuºii“ sã agonizeze la porþile Cotrocenilor. Ca sã-i „îngroape“ ºi mai mult, pe la mijlocul
campaniei electorale, Iohannis
s-a apucat sã le critice ºi strategia, reproºându-le direct lipsa
de comunicare cu electoratul.
Ciudat, nu de acelaºi tratament
s-au bucurat ºi pesediºtii. Pur ºi
simplu au fost ignoraþi de Cotroceni, chiar dacã ar fi fost loc
de o mulþime de critici demobilizatoare. Or, toate aceste semnale i-au debusolat definitiv pe
simpatizanþii liberali, demoralizând activul de partid chiar în
mijlocul campaniei electorale.

Klaus Iohannis
colaborarea cu liberalii de aplicarea strictã a acestuia. Aºa s-a
ajuns ca, practic, electoratul de
dreapta, tradiþional liberal, sã
creadã cã PNL-ul nu are un pro-

gram propriu de guvernare în
cazul în care vor câºtiga alegerile, fapt ce i-a costat pe supuºii
doamnei Gorghiu câteva procente bune.

„Buldogul“
cu botniþã
Cel de-al patrulea factor care
a determinat dezastrul electoral
din 11 decembrie îl reprezintã
lipsa lui Vasile Blaga din fruntea echipei de campanie. Chiar
dacã nu este un mare strateg
politic, în rolul de „vãtaf“ elec-

Vasile Blaga
toral lui Blaga îi stã foarte bine.
Se pricepe sã mobilizeze, ºtie sã
dea cu biciul, în general are toate calitãþile unui general politic
de linia întâi. Dosarul penal deschis de DNA ºi normele de integritate ale partidului l-au determinat pe „Buldog“ sã facã un
pas în spate, lãsându-l „la butoane“ pe arãdeanul Gheorghe
Falcã. „Nu numai cã am rãmas
fãrã general în campanie, dar
filialele noastre din Ardeal, toate fidele lui Blaga, au resimþit
din plin ºocul ºi, poate pentru
prima datã în istorie, am pierdut în mai multe judeþe transilvane. Nimeni nu exclude ºi o
retragere deliberatã cauzatã de
tragerea lui Vasile pe linie moartã, dar dovezi concludente în
acest sens evident cã nu existã“, povestea, deunãzi, unul din-

tre liderii centrali ai PNLului.
Dincolo de eºecul usturãtor din 11 decembrie, liberalii pot trage învãþãminte valoroase din aceastã înfrângere dacã vor avea înþelepciunea de a identifica rapid cauzele. ªi vor ajunge din nou
la putere peste patru ani sau
chiar mai repede dacã în partid nu se va mai vorbi despre foºtii pedeliºti sau vechii liberali. În caz contrar,
la anul vom asista cu toþii la
o nouã sciziune pe partea
dreaptã a eºichierului politic
românesc, moment în care,
cu siguranþã, pentru prima
datã dupã „era Iliescu“, pesediºtii vor avea o ºansã
imensã sã impunã un om la
Cotroceni.
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Primar, ªerban Florian
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Expoziþia
„Ineditul
din
4
colecþiile
de
ªtiinþele
A
Naturii“, la Muzeul Olteniei
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cesta este ºi scopul menionatei expoziþii: de a
prezenta importanþa istoricã, ºtiinþificã ºi documentarã a colecþiilor biologice provenite din donaþii, achiziþii ºi colectãri în teren, care constituie

Cunoaºterea colecþiilor unor reprezentanþi de seamã ai cercetãrii româneºti în domeniul ºtiinþelor naturii (Nyarady, Pãun,
Al. V. Grossu, I. P. Licherdopol, Virginia Marinescu, Firu, Stãnoiu, Mircea Popescu, Dionisie Linþia, Constantina Sorescu
etc.) constituie o modalitate de valorificare a tezaurului natural existent în Patrimoniul Cultural Naþional al României.
material de comparaþie în acti- cefalopode) ºi alte nevertebrate
vitatea de cercetare efectuatã de (celenterate, crustacee, echinospecialiºtii secþiei.
derme), peºti, amfibieni, reptile,
Expoziþia temporarã are un pãsãri ºi mamifere, existente în
caracter sistematic ºi ecologic, patrimoniul muzeului. Colecþiifiind expuse piese inedite din le s-au constituit pe parcursul
colecþiile de ºtiinþele naturii: deceniilor ºi cuprind un numãr
moluºte (gasteropode, bivalve, de 114.314 piese muzeale.

Fãrã îndoialã, expoziþia se
constituie într-o acþiune cultural- educativã pentru toate categoriile de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cãrora încercãm sã le trezim interesul pentru cunoaºterea patrimoniului
muzeal.
Expoziþia, realizatã de muzeografii dr. Olivia Cioboiu, dr.
Claudia Goga ºi dr. Mirela Ridiche, va fi vernisatã miercuri,
21 decembrie 2016, ora 11,00
la sediul Secþiei de ªtiinþele naturii din str. Popa ªapcã nr. 8.

Fie ca Sãrbãtorile de
Iarnã sã vã aducã liniºte
ºi pace în suflete ºi
bucurie alãturi de cei
dragi.

ªtefan Stoica,
Prim-vicepreºedinte
al PNL Dolj
21 - 27 decembrie 2016
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Sãrbãtori fericite
ºi La mulþi ani!
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CET Govora a trecut pe profit, la
4 luni de la intrarea în insolvenþã
Producãtorul de
energie electricã ºi
termicã CET Govora a
trecut pe profit începând cu luna septembrie ºi a ajuns la un
câºtig de 3,6 milioane
de lei în noiembrie,
dupã intrarea în insolvenþã a companiei în
luna mai, se aratã întrun comunicat al Euro
Insol, administratorul
judiciar al companiei,
remis la începutul
acestei sãptãmâni.

„La doar 4 luni de la preluarea mandatului de administrator judiciar, Euro Insol a reuºit
sã profitabilizeze Complexul
Energetic Govora din Râmnicu
Vâlcea. La 9 mai 2016, Tribunalul Vâlcea a deschis procedura insolvenþei CET Govora ca
urmare a deprecierii indicatorilor financiari-contabili: pierderi
de 335 milioane lei, datorii de
438 milioane lei, capitaluri proprii negative de 96 milioane lei,
disponibil bancar de doar
170.000 lei, câtã vreme doar
fondul lunar de salarii depãºea
10 milioane lei“, se aratã în comunicatul de presã citat de
Agerpres.

Potrivit lui Remus Borza, coordonatorul Euro Insol, ca efect
al mãsurilor implementate de
administratorul judiciar, constând în principal în denunþarea
ºi renegocierea a peste 100 contracte care au generat venituri
suplimentare de peste 38 milioane lei, în special din creºterea preþurilor utilitãþilor energetice furnizate cãtre Oltchim ºi
Uzinele Sodice Govora; reduceri de peste 13 milioane lei din
renegocierea preþurilor de achiziþie la materiale, echipamente,
furnituri, servicii; reducerea cu
12 milioane lei a fondului de
salarii (consecinþa disponibilizãrii a 282 angajaþi); redefini-

rea ºi optimizarea fluxurilor ºi
proceselor de producþie, CET
Govora a reuºit, dupã 5 ani, sã
reintre pe profit. „Astfel, de la
2 milioane lei profit înregistrat
pe septembrie, urcã la 3,4 milioane lei în octombrie ºi 3,6 milioane lei în noiembrie. ªi disponibilul bancar a crescut de la
170.000 lei la 9 mai, la 43 milioane lei la 30 noiembrie 2016.
De la deschiderea insolvenþei ºi
pânã în prezent, s-au achitat
peste 180 milioane lei datorii
comerciale ºi fiscale curente,
creând, astfel, premise favorabile pentru implementarea cu
succes a unui plan de reorganizare“, a adãugat Borza.

ACTUALITATE

Dintre cele ºapte termocentrale pe cãrbune funcþionale azi
în România, doar CET Govora
înregistreazã profit. În schimb,
pierderile cumulate ale Complexului Energetic Hunedoara ºi
Complexului Energetic Oltenia
depãºesc 2 miliarde lei.

Cu ocazia Sãrbãtorilor de iarnã, vã doresc
multã sãnãtate, împliniri pe toate planurile,
zile senine, prosperitate, pace ºi numai
gânduri bune. Sã vinã Crãciunul ºi toþi
clopoþeii din brad sã cânte colindul magic
care sã poarte cu el încrederea, puterea,
speranþa de care aveþi nevoie.

La mulþi ani!

Marian-Jean Marinescu
Vicepreºedinte PNL Dolj,
europarlamentar

La
La mulþi
mulþi ani
ani cu
cu împliniri
împliniri
ºi bunãstare!
bunãstare!
ºi

Publicitate

Din lumina sãrbãtorii naºterii Domnului ºi
din speranþa ce însoþeºte Noul An, vã transmit gânduri bune ºi urãri de sãnãtate.
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Ionuþ Stroe,
Deputat, preºedinte PNL Dolj
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de Virgil Dumitrescu

F

Pe el îl vrem premier

P

latforma Stânga Decembristã ºi-a fixat þintele pentru guvernarea
de iarnã. Era ºi imposibil sã nu
întruneascã procentul cel mai
consistent ºi cel mai puþin costisitor de la urne. Oricât ar
duce-o cineva cu ajutoare sociale ºi pachete de la Supremul Fagure, tot se loveºte, din
neatenþie, de câte o fleicã. Iar
containerele de la oraºe ºi sate
dau pe-afarã cu îmbrãcãminte
second hand ºi cu de-ale gurilor stomatologizate. Iarna nui ca vara, iar indestructibilei
Platforme Stânga Decembristã i s-a ºopotit preventiv cã
anotimpurile, în lumea de azi,
se succed cu oareºce repeziciune. Acuºi bate în verzuliu
Traista-ciobanului (stai jos,
Gigi!). Mai tineri ºi mai vârstnici, deopotrivã de apþi, fac
parte din lista de propuneri
pentru premierul capabil sã
înduplece Palatul. Ultima opinie Dezavangard se învârte în
jurul bossului de la SC Sãniuþa (stai jos, Nicule!), pe a cãrui probitate ºi tãrie (de caracter) se bizuie divele naftalinei.
Divergent, opozant, colþos,
rãzbate din stradã vox populi,
altul mai gras. Platforma Stânga Decembristã pândeºte þârâitul Marelui Greier, dupã
care, atent pe recepþie, o ia la
pas prin aleºii sãi spre Palat,
cu jambonul ºi rãzuiala. Dar
nu din cea de toval ca la restul
formaþiunilor intrate deja în
Parlament. ”Pe el îl vrem!” le
sar de gât cei mai versaþi dintre bugetarii viitorului, visând
la colinde cumularde ca-n ori-

oarte mulþi dintre noi dãruim de Sãrbãtori bunuri
la cei mai puþin norocoºi.
Este un gest creºtinesc ºi omenesc. Dar toate acestea au doar
valoare materialã! Într-adevãr,
alintã multe suflete, dar sunt ºi
suflete care au nevoie ºi de alt
tip de dãruire!
Sunt oameni care în aceste
zile de Sãrbãtoare sunt pe patul
de spital. Sunt oameni care se
roagã pentru încã o zi, pentru o
picãturã de sânge! Tu poþi salva un suflet, sângele pe care tu
îl poþi dona poate salva ºi alinta
o viaþã.
Sunt copii care îºi doresc de
la Moº Crãciun sânge! Dãruirea nu constã numai în bucurii
materiale, ci ºi în speranþa la
viaþã pentru copiii care acum
trãiesc alãturi de familiile lor cu
sufletul în aºteptare.
Un leu din 1.000 de lei îi putem dãrui cei mai mulþi dintre
noi, dar a dãrui din sângele tãu

ce þidulã electoralã. Prin cãmine de bãtrâni ºi spitale, se înclinã paturile jupuite cu întreþinuþi ºi canceroºi care au
ajuns cu fundurile de podea:
”Pe el îl vrem”! Se umblã cu
bãgare de seamã pânã la turnãtoriile de fontã, pânã în cel
mai ascuns cotlon, ca primus
inter pares sã nu se fi umplut
de ”necuvenite”, cum s-ar umple de bube. Judeþe întregi sau haºurat sângeriu datoritã/
din cauza curierilor de profesie scoºi în faþã pe seama conservatorilor de tradiþie. Mai
apar câteva plete dalbe rânjind
pe dupã umãr cu bossul de la
SC Sãniuþa, dar batalioanele
reiau la unison ”Moºul e gol!”
Dupã care piaþa se hlizeºte
pânã o coteºte. Dã colþul ierbii, râurile de ºampanie se revarsã în manualul de geografie alternativ. Zefirul se încruciºeazã cu vânticelul de stepã,
aerul schimbãrii trezeºte la lucru ultimul copac adormit.
Nostalgicii care nu ºi-au vãzut
rudele ºi nepoþii de dincolo
colindã între ei la o bere. ”Pe
el îl vrem!” tresare târziu câte
unul cu factura neachitatã, câte
una cu poalele-n cap, cãci urna
nu selecteazã. Platforma Stânga Decembristã fuzioneazã cu
Platforma Stângii Dintotdeauna ºi nu s-ar zice cã le stã
amândurora-n gât. Marele
Greier îºi plimbã privirile pe
noua lege ºi butoneazã-n exces. Fagurele Suprem îi binecuvânteazã cu o grabnicã ºi
bine-venitã fulguialã pe Crãciuneii proaspãt coborâþi din
Occident Expres.
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Crucea Roºie Dolj, împreunã
cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguinã Dolj ºi Palatul
Copiilor, vã aºteaptã marþi - 27
decembrie, între orele 08.00 ºi
13.00, la Palatul Copiilor, pentru a da viaþã prin sânge!

SERVICII INCLUSE:
¾ Cazare 3 nopþi + o noapte gratis = 4 nopþi cazare în camere duble;
¾ Dinner party: 30.12.2016;
¾ Mic dejun - bufet suedez: 31.12.2016, 02.01.2017
¾ Prânz 31.12.2016;
¾ Masa festivã Revelion: 31.12.2016;
¾ Candy bar 31.12.2016;
¾ Brunch: 01.01.2017;
¾ Masa festivã carnaval: 01.01.2017;
¾ Concurs de dans cu premiul special: „Un weekend la Bãile Olãneºti”;
¾ Tombola 01.01.2017 – marele premiu: „Un sejur de 5 nopþi la Bãile Olãneºti”;
¾ Premii speciale ºi alte surprize.
¾ Program muzical live: 30.12.2016, 31.12.2016 si 01.01.2017;

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313

Pentru ziua de cazare oferitã gratuit se opteazã la rezervare (29.12.2016 sau 02.01.2017) ºi nu
include mese.
TARIF: 990 lei/pers./pachet - în camere duble 3*;
EARLY BOOKING – Pentru rezervare ºi plata integralã pânã la data de 15.10.2016 se acordã un
discount de 60 lei/pers./sejur (app. 5%).
Supliment cazare în regim single 264 lei/pers./pachet.

Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

pentru ca un suflet de copil sau
de adult sã fie salvat este cu
adevãrat un gest creºtinesc ºi de
suflet.
Gândeºte-te cã faptele bune,
de suflet, nu înseamnã doar cadouri materiale!

PERIOADA: 29.12.2016 – 02.01.2017 / 30.12.2016 – 03.01.2017

Se poate opta pentru zile în plus de cazare (29.12.2016 sau 02.01.2017) la urmãtoarele tarife (fãrã
mese):
- 66 lei/pers./zi în cazul camerelor 3*;
Copiii cu vârste pânã la 14 ani achitã 50% din tariful de cazare (pat în camerã cu pãrinþii) ºi masã.
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care doneazã viaþã“
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Facilitãþi:
În cazul grupurilor se acordã o gratuitate la 15 persoane, ofertele putând fi modificate în funcþie de
cerinþele grupului.
Acces internet wi-fi în cadrul receptiei ºi în restaurant.
Tarifele includ TVA. Taxa hotelierã se achitã la recepþie (app. 5 lei/pers./sejur)
www.indiscret.ro

Oltenii i-au ales, 7
statul i-a rãsplãtit

Privilegii de aleşi. Cei mai bine plătiţi deput
aţi şi senat
ori de pe la noi
deputaţi
senatori

Bani, cazare
ºi transport,
secretarã ºi ºofer

V

-aþi întrebat vreodatã cât
câºtigã un parlamentar?
Deputaþii ºi senatorii nu
primesc doar indemnizaþii, ci un
pachet întreg de beneficii, la
care se adaugã ºi pensia specialã. Un parlamentar primeºte pe
lunã o indemnizaþie de 5.400 de
lei, iar în cazul în care parlamentarul are funcþii în comisiile de specialitate sau în conducerea Camerei din care face parte, odatã cu responsabilitãþile
creºte ºi salariul, ajungând pânã
la 15.825 de lei în cazul preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi
al Senatului.
Decontarea telefonului mobil ºi tableta sunt nimic pe lângã celelalte beneficii. Ca sã
ajungã la Bucureºti, unde au
activitate circa 3 zile pe sãptãmânã, deputaþii ºi senatorii de
Olt fie aleg transportul gratuit
cu trenul, fie, dacã preferã maºina proprie, primesc 1.400 de
lei pe lunã pentru benzinã. Cei
care nu au unde locui în Capitalã pot sta cu chirie sau la hotel, primind de la stat pentru
cazare 4.000 de lei pe lunã. Mai
mult, prezenþa la ºedinþele în
plen este plãtitã cu 100 de lei
pentru fiecare ºedinþã, la fel ºi
fiecare zi pe care o petrec la
Bucureºti, pentru care primesc
câte o diurnã de 100 de lei.
Fiecare ales trebuie sã aibã în
circumscripþia sa electoralã cel
puþin un birou parlamentar, de
unde sã þinã legãtura cu cetãþenii, sã le asculte pãsurile. Pentru aceasta, primeºte circa
10.000 de lei lunar, sumã din
care sã acopere cheltuielile legate de chirie, utilitãþi, consumabile ºi salariile angajaþilor.

Florin Iordache,
experienþa
ºi-a spus cuvântul
Cei mai bine plãtiþi parlamentari de Olt au fost: social-democratul Florin Iordache, preºedintele Camerei Deputaþilor, cel
mai vechi parlamentar al nostru (el a obþinut recent cel de-al
cincilea mandat). Fiind românul
care a ocupat a treia funcþie în
stat, el a beneficiat în plus ºi de
o atenþie specialã din partea
SPP, având permanent dupã el,
ca o umbrã, doi angajaþi ai Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
Florin Iordache a deþinut în ultimul mandat mai multe funcþii
în diverse comisii precum cele
pentru regulament, funcþionarea
în comun a celor douã Camere,
www.indiscret.ro

ACTUALITATE

der de grup la partidul care l-a
trimis în Parlament. Niculescu
s-a aflat la primul mandat. Deºi
a candidat la scrutinul din 11
decembrie pentru un nou mandat, pe lista PMP, el nu a reuºit
sã obþinã un nou mandat. În aceeaºi situaþie s-a aflat ºi Luminiþa Paghel-Adam, aleasã în Colegiul VI Corabia, pe lista PPDD. Ea a avut funcþia de vicelider.

Foºtii parlamentari,
pensionari de lux
Oltenii i-au ales, pe 11 decembrie, din peste 140
de candidaþi, pe cei 6 deputaþi ºi 3 senatori
care-i vor reprezenta în Parlament, în perioada
2016-2020. Cei mai mulþi reprezintã PSD (2
senatori - Paul Stãnescu ºi Renicã Diaconescu,
4 deputaþi - Florin Iordache, Dan Ciocan, Alexandru Stãnescu ºi Marius Iancu), partid care a
reuºit sã obþinã aproape jumãtate din votul
românilor prezeni la urne, 2 sunt liberali (Siminica Mirea - la Senat ºi Gigel ªtirbu - în Camera
Deputaþilor), iar ALDE l-a trimis în Camera
Deputaþilor pe Mihai Niþã. Unii nu se aflã la
primul mandat, alþii nu se aflã la prima încercare de a ajunge în Parlamentul României. Cu toþii
au promis cã vor munci pentru “norodul oltean”. Evident, nu o vor face pe gratis. Ca aleºi
ai neamului, au o serie de beneficii pe perioada
mandatului, dar ºi dupã.
pentru Constituþie etc. El este ºi
cel mai activ ales oltean în ultimul mandat. Potrivit site-ului
oficial al Camerei Deputaþilor,
acesta a luat cuvântul de 2.373
de ori în cele 156 de ºedinþe la
care a participat ºi de 1.190 de
ori în ºedinþele de Birou Permanent, a fãcut 20 de declaraþii
politice, a semnat 131 de propuneri legislative din care 36 au
devenit legi, a depus sau adresat 14 întrebãri ºi interpelãri pe
adresa membrilor Guvernului ºi
a semnat douã moþiuni.

Gigel de la Slatina,
ºef în Parlament
Pe poziþia urmãtoare se aflã
liberalul Gigel ªtirbu, datoritã
funcþiei de preºedinte al Comisiei pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã din
Camera Deputaþilor. Deºi diferenþa salarialã este de doar 20%,
comparativ cu Florin Iordache,
activitatea sa parlamentarã este
mult inferioarã. Conform aceleiaºi surse, Gigel Sorinel ªtirbu a participat la doar 74 de
ºedinþe în cadrul cãrora a luat
cuvântul de 103 ori, iar în Bi-

roul Permanent a vorbit doar o
singurã datã. La capitolul propuneri legislative, alesul liberal
ºi-a trecut în cont doar 76, din
care doar 15 au devenit legi.
ªtirbu a mai muncit ceva atunci
când s-a gândit la formularea
celor 20 de întrebãri ºi interpelãri adresate Guvernului, dar ºi
când a semnat cele 20 de moþi-

uni. Preºedintele veºnic interimar al PNL Olt, care tocmai a
obþinut recent al treilea mandat,
a mai asudat când a fãcut cele
41 de declaraþii politice.

Unii au urcat
în funcþii,
alþii au coborât
Cei doi sunt urmaþi de socialdemocratul Alexandru Stãnescu, care, deºi aflat la primul
mandat, a deþinut, în ultima sesiune parlamentarã, funcþia de
vicepreºedinte al Comisiei pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii
specifice. Deºi nu prea vorbãreþ, alesul social-democrat a
semnat 46 de propuneri ºi iniþiative legislative din care 14 au
fost promulgate, devenind legi.
“Menþiune” la capitolul venituri
din activitatea parlamentarã a
obþinut Dumitru Niculescu, deputatul de Caracal, ales sub sigla PP-DD, devenit ulterior
membru UNPR. Acesta a fost
în prima sesiune din mandat li-

Cele mai râvnite ºi contestate
beneficii sunt însã pensiile speciale. Acestea pornesc de la
1.550 de lei, pentru cei care au
reprezentat comunitatea lor pe
timpul unui mandat, ºi ajung la
4.600 de lei pe lunã pentru cei
cu trei sau mai multe mandate.
Excepþie fac doar acei aleºi condamnaþi definitiv pentru fapte
de corupþie sãvârºite în exerciþiul funcþiei lor. Pânã acum, toþi
foºtii parlamentari de Olt care
au îndeplinit vârsta de pensionare au solicitat pensia specialã. Printre aceºtia se numãrã
Rodica Stãnoiu, Florin Georgescu, Marin Bobeº, Mircea
Argeºeanu, Teiu Pãunescu
(pensia îi va fi recalculatã pentru douã mandate) etc.
Beneficii:
Indemnizaþie: 5.401-15.825
de lei
Transport: 1.400 de lei pe
lunã
Cazare: 4.000 de lei
Suma forfetarã cabinet:
aproximativ 10.000 de lei
Pensiile speciale:
un mandat: 1.550 de lei
douã mandate: 3.100 de lei
trei mandate: 4.600 de lei

Frumuseþea iernii, cu dulcele
ecou al colindelor ºi cu
imaginea celor dragi în suflet,
sã vã aducã împlinire, iubire
ºi fericire.
Sãrbãtori fericite!
Florentin Gust,
preºedinte
Crucea Roºie Dolj
Publicitate

de Mihaela Bobaru
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lucrurile sunt oarecum mai
tulburi. Veºnicul candidat,
Gigi Nedelescu, pare gata sãºi asume responsabilitatea, în
timp ce tânãrul viceprimar
Adrian Cosman ar intra ºi el
în competiþie dacã partidul io cere. Deºi nu este membru
al social-democraþilor, cel
puþin nu oficial, viceprimarul Mihai Genoiu (foto), pemepist în acte, s-ar înscrie ºi
el „la cuvânt“, dar aºteaptã
un semn „divin“. Dac-o veni,
rãmâne de vãzut...

Oprea, lider peste
senatorii liberali
Conform unor surse bine
informate ale Indiscret în Oltenia, liberalii doljeni se pot
mândri cu un parlamentar de
top în actuala legislaturã. Senatorul Mario Ovidiu Oprea
a fost propus de conducerea
centralã a partidului sã preia
frâiele grupului parlamentar
din Senat al PNL. Miercuri,
decizia urmeazã a fi oficializatã printr-un vot intern.

21 - 27 decembrie 2016

Pesediştii dol
jeni au câştigat de
doljeni
dett aşat alegerile,
chiar şi în ffiefurile
iefurile PNL

Mitul electoratului urban de dreapta ºi mitul
primarilor aducãtori de voturi s-au fãcut praf în
Dolj, la alegerile parlamentare din 11 decembrie. PSD a câºtigat categoric la oraºe, în toate
cele ºapte localitãþi urbane din judeþ, inclusiv în
urbele cârmuite de edili liberali. Trendul s-a
propagat exponenþial în mediul rural, localitãþile
adjudecate fãrã drept de apel de rivalii de la
PNL, partid care a obþinut aproape o treime din
funcþiile de primari la alegerile locale de acum
câteva luni, putând fi numãrate pe degete. Pe
degetele de la o singurã mânã.
de Nicuºor Fota

P

Trei la trei, poartã
pentru primãrie
Eventuala plecare a Liei
Olguþa Vasilescu la Bucureºti,
ca deputat, deschide perspective noi pe scena electoralã
doljeanã. Deja trei peneliºti ºiau anunþat intenþiile de a intra în competiþia pentru postul
de primar al Craiovei, toþi trei
parlamentari ai partidului:
Nicolae Giugea, Ionuþ Stroe
ºi ultimul, dar nu cel din urmã,
Mario Ovidiu Oprea. În PSD

Buldozerul PSD,
bun de dãrâmat
mituri electorale

Oana sau Eugen?
Rezultatul alegerilor parlamentare din 11 decembrie a
lãsat un gol destul de consistent în componenþa Consiliului Judeþean Dolj, nu mai puþin de cinci consilieri schimbând Palatul Administrativ cu
Palatul Parlamentului. Printre
aceºtia se regãseºte ºi Alina
Tãnãsescu, vicepreºedinte al
CJ Dolj. ªi dacã pe perioada
campaniei electorale subiectul succesorului acesteia în
echipa de conducere a instituþiei a fost un subiect restricþionat pentru social-democraþi, odatã cu finalul alegerilor tema a revenit în discuþie: cine îi va lua locul Alinei
Tãnãsescu? Momentan sunt
vehiculate multe nume, însã
competiþia pare cã se va da
între Oana Bicã (foto 1 sus),
membru de bazã în actuala
echipã a PSD Dolj ºi care se
aflã deja la cel de-al doilea
mandat de consilier judeþean,
ºi Eugen Gioancã (foto 2 sus),
fost director al Direcþiei Silvice Dolj, ºi el aflat la al doilea mandat, care este ºi favorit sã preia postul lãsat liber
de Alina Tãnãsescu.

este 250.000 de voturi
valabil exprimate s-au
înregistrat în Dolj la
alegerile parlamentare din 11
decembrie, judeþul fiind de altfel unul dintre cele cu prezenþã
mai numeroasã la vot. În clasamentul numãrului de voturi,
Doljul ocupã locul 3 la nivel
naþional, dupã Bucureºti ºi Prahova. Din total, aproape jumãtate, 123.229 mai precis, sunt
voturile orãºenilor din Dolj.
Cum mediul urban era considerat în general un apanaj al
dreptei, chiar ºi într-un judeþ
poreclit constant „roºu” în media naþionalã, aici era aºteptat
un meci strâns între principalii
combatanþi electorali – PSD ºi
PNL. Meciul n-a avut însã niciun istoric, ca sã-i citãm pe comentatorii sportivi, liberalii
pierzând cu brio alegerile în
toate cele trei municipii ºi patru oraºe din judeþ, inclusiv în
cele douã în care au primari în
funcþie.

Oraºele, în premierã,
pesediste pe linie
Iatã cum stã situaþia pe oraºe.
La Craiova, PSD a obþinut 51,8
la sutã din voturi la Senat ºi 53,3
la sutã la Camera Deputaþilor,
iar PNL a bifat 17,1 la sutã la
Senat ºi 16,6 la Camera Deputaþilor. Clasamentul e acelaºi în
celelalte oraºe din judeþ, diferã
doar procentele: Calafat 62, 7/
69,5 – PSD ºi 12,6/10,9 – PNL;
Filiaºi 70/70 PSD ºi PNL 9,9/
9,7; Segarcea 76/75,9 PSD ºi
PNL 6,2/5,3; Bechet 79/ 78,3

PSD ºi 6,2/7,1 PNL; Bãileºti
62,3/62,5 PSD ºi 17,9/18 PNL;
Dãbuleni 57,1/57,1 PSD ºi PNL
32,2/32,1. De menþionat cã în
ultimele douã localitãþi enumerate primarii aparþin PNL. Un
alt partid de dreapta, PMP, a
avut o prezenþã relativ discretã
în mediul urban, la Craiova plasându-se în jurul pragului electoral. ALDE a înregistrat în
municipiul reºedinþã de judeþ
6,4 la sutã la Camera Deputaþilor ºi 7,6 la Senat, în timp ce
scorul record pe urban l-a înregistrat la Calafat, unde a bifat
8,2 la sutã la Senat. La Craiova
s-au remarcat ºi debutanþii de la
USR, care au înregistrat peste
10.000 de voturi ºi un procent
de 11 la sutã, de vreo cinci ori
mai mult decât scorul obþinut de
exemplu în Poiana Mare, localitatea din care provine singurul deputat obþinut de partidul
lui Nicuºor Dan în judeþul Dolj.

Plutonul
învingãtorilor
din PNL
Liberalii n-au stat mai bine
nici la þarã, unde culoarea politicã a primarilor liberali proaspãt aleºi sau realeºi la scrutinul
din iunie nu s-a concretizat în
victorii pe mãsurã pentru partid la alegerile parlamentare.
Asta în ciuda faptului cã, în toiul campaniei electorale, liberalii i-au fãcut vedete pe edili,
postându-i pe pliantele electorale mai dihai decât pe Cioloº,
în detrimentul candidaþilor propriu-ziºi. Aºa se face cã, deºi
numãrã în statisticile de partid
30 de primari liberali în Dolj,

PNL nu a câºtigat alegerile parlamentare decât în 9 localitãþi:
Apele Vii, Castranova, Catane,
Desa, Drãnic, Gogoºu, Predeºti,
Radovan ºi Rojiºte. Doar în patru localitãþi doljene, liberalii au
reuºit sã se impunã în faþa PSD,
cu un scor categoric, de peste
5o la sutã din sufragii: Castranova 53,3 la 33,9; Catane 55,3
la 32,6, Gogoºu 53,2 la 36,1 ºi,
recordul absolut, Rojiºte cu
58,5 la 31,2 cât au obþinut candidaþii PSD, cu menþiunea cã
cifrele prezentate mai sus reprezintã scorurile electorale obþinute de cele douã mari partide
la Senat. De cealaltã parte, PSD
a obþinut scoruri de peste 80 la
sutã în 18 localitãþi, recordul fiind înregistrat la Pleºoi, unde
social democraþii au adunat 93,4
la sutã din voturile valabil exprimate.

PMP a ratat
mandatul
de deputat
la 371 de voturi
Lucrurile nu au stat roz în
mediul rural nici pentru PMP,
formaþiune care a obþinut prin
fuziunea cu UNPR un numãr
de cinci primari în Dolj. Filiala condusã de Gheorghe Bicã
a reuºit sã se impunã pe primul
loc în numai douã localitãþi:
Piscu Vechi, unde a obþinut
44,3 la sutã ºi Secu, unde a bifat 37,9 la sutã. PMP Dolj a
obþinut scoruri de peste 10 la
sutã în 15 dintre localitãþile judeþului. ALDE a obþinut cel
mai bun procent la alegerile
parlamentare la Bucovãþ, localitate condusã de unicul primar
doljean al partidului – 29,5 la
sutã ºi la Secu – comuna în care
la locale a ratat la mustaþã
postul de primar – 28,8 la sutã.
Ca sã vã faceþi o idee cât de
strânsã a fost lupta pentru ultimul post de deputat de Dolj,
trebuie spus cã diferenþa au fãcut-o câteva sute de voturi, 371
mai precis. Atât a fost avansul
înregistrat în Dolj de USR la
Camera Deputaþilor faþã de
PMP (13.194 faþã de 12.823 de
voturi).
www.indiscret.ro
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Deºi a susþinut în nenumãrate rânduri cã nu va lãsa Primãria
Craiova decât pentru un post din care sã poatã ajuta ºi mai
mult oraºul, Lia Olguþa Vasilescu, proaspãt aleasã deputat pe
listele PSD Dolj, ar putea fi obligatã sã facã pasul cãtre Bucureºti. Cel puþin asta se înþelege din declaraþia liderului partidului, Liviu Dragnea, care a afirmat cã aleºii locali care au
candidat pe 11 decembrie ºi au câºtigat mandat de senator
sau deputat trebuie sã renunþe la funcþiile de la nivel local.
Dacã mai adãugãm aici ºi faptul cã, în aceeaºi zi, Olguþa
Vasilescu a afirmat cã se va supune deciziei partidului, posibilitatea ca fotoliul de primar al Craiovei sã rãmânã vacant
începe sã prindã contur.
de Dan Olteanu

P

rima zi a noului Legislativ a adus în atenþia
presei una dintre principalele întrebãri care, la nivelul
Doljului, a circulat extrem de
mult în aceastã campanie electoralã. Mai exact, ce mandat va
alege Olguþa Vasilescu, primarul Craiovei ºi, în acelaºi timp,
candidat al PSD pentru Camera Deputaþilor, dupã 11 decembrie? „Vreau sã rãmân primar.
Aceasta este intenþia mea în proporþie de 99% ºi voi pleca doar
dacã din acea posturã pot sã ajut
mai mult oraºul Craiova“, spunea, la începutul campaniei, Lia
Olguþa Vasilescu. Surse din partid spun cã postul la care fãcea
referire primarul Craiovei era
cel de ministru al dezvoltãrii regionale, deºi, pentru o scurtã perioadã, s-a vorbit ºi de portofoliul de la transporturi sau funcþia de preºedinte al Camerei

Deputaþilor.

Olguþa: ”Sunt un
soldat disciplinat”
Cum era de aºteptat, jurnaliºtii au încercat sã afle un rãspuns
chiar de la sursã, însã acesta nu
a venit, Olguþa Vasilescu afirmând cã nu a luat încã o decizie. Chiar ºi-aºa, edilul a þinut
sã precizeze cã ar prefera sã rãmânã la primãrie, însã se va supune deciziei partidului. „Încã
nu m-am decis, am termen de
15 zile ca sã îmi declar starea
de incompatibilitate ºi apoi încã
30 de zile ca sã pot sã optez.
Deocamdatã nu am luat nicio
decizie, dar mi-am fãcut toate
formalitãþile. Nu am decis pânã
acum, pentru cã trebuie sã am o
discuþie cu domnul Dragnea, eu
sunt soldat disciplinat al partidului ºi ce mi se va spune sã fac,
asta voi face”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu.

Dragnea vrea
primarii în
Parlament
La scurt timp dupã acest moment, preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a avut ºi el o intervenþie pe acest subiect, care pare cã a
redus opþiunile Olguþei Vasilescu la una singurã: Parlamentul.
Mai exact, Dragnea a spus cã aleºii locali care au candidat pe 11
decembrie ºi au câºtigat mandat
de senator sau deputat trebuie sã
renunþe la funcþiile de la nivel local. „Ei nu au candidat ca sã tragã lista, cã nu a tras lista nimeni
dintr-un judeþ. Din moment ce au
mers în campanie ºi au vorbit cu
oamenii ºi le-au spus oamenilor
sã aibã încredere în ei, atunci vor
rãmâne aici în Parlament“, a precizat Liviu Dragnea.

În
În murmurul
murmurul tainic
tainic al
al colindelor
colindelor de
de
Crãciun, sãrbãtorile
sãrbãtorile de
de iarnã
iarnã sã
sã vã
vã
Crãciun,
aducã
aducã luminã
luminã în
în gânduri,
gânduri, cãldurã
cãldurã
în
în suflet,
suflet, sãnãtate
sãnãtate ºi
ºi fericire.
fericire.
La
La Mulþi
Mulþi Ani!
Ani!
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CJ Olt,
Olt,
Conducerea
Conducerea CJ
preºedinte Marius
Marius Oprescu
Oprescu
preºedinte
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Lista miniºtrilor
va lãmuri enigma
În ciuda declaraþiei tranºante

a liderului PSD, viitorul Liei
Olguþa Vasilescu va fi influenþat, cel mai probabil, de prezenþa ori absenþa sa de pe lista viitorului guvern. Automat, nominalizarea sa pentru unul dintre
fotoliile de ministru va duce la
demisia din funcþia de primar ºi,
inevitabil, la organizarea de alegeri anticipate. Trebuie spus cã,
cel puþin pânã în acest moment,
numele actualului primar al
Craiovei nu a apãrut, „pe surse“, printre potenþialii ministeriabili, ceea ce, în politica dâmboviþeanã, este, în general, un
semn bun. Trebuie spus cã negocierile pentru viitoarea componenþã a Guvernului sunt însã
în toi, mai ales cã nu avem încã
o propunere clarã de premier,
astfel cã orice este posibil.
În cazul în care Olguþa Vasilescu nu va prinde însã postul

vizat, ºansele de a rãmâne în
Capitalã sunt aproape nule, mai
ales cã, din câte se pare, Liviu
Dragnea ar fi amanetat deja
funcþia de preºedinte al Camerei Deputaþilor.
Lia Olguþa Vasilescu a mai
reprezentat Doljul în Camera
Deputaþilor în perioada 2000 2008, iar în perioada 2008 2012 a fost senator. În vara lui
2012, Olguþa Vasilescu a candidat cu succes la Primãria
Craiova, obþinând mandatul de
primar dupã o luptã strânsã cu
Antonie Solomon. În urmã cu
ºase luni, a câºtigat detaºat cel
de-al doilea mandat de primar
al Craiovei, iar la alegerile care
taman s-au încheiat, Olguþa Vasilescu a candidat, de pe prima
poziþie, pe lista PSD pentru Camera Deputaþilor.
21 - 27 decembrie 2016
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Dolarul pregãteºte
noi maxime
maxime istorice
istorice
noi
n perioada analizatã, leul
a cunoscut o evoluþie descendentã faþã de principalele valute, provocatã de decizia Comitetului monetar al Rezervei Federale americane
(FOMC) de a majora dobânda
sa cheie, proces care se va accelera, conform declaraþiilor,
în cursul lui 2017.
Desigur, la deprecierea leului a contribuit ºi jocul politic
de dupã alegerile parlamentare, care a readus PSD la putere. Este vorba de desemnarea
noului premier, în condiþiile în
care preºedintele Iohannis a
declarat cã nu va accepta un
prim-ministru care are probleme cu legea, aºa cum este ºeful
PSD, Liviu Dragnea.
Cursul euro a crescut de la
4,5075 la 4,5210 lei, maxim al
ultimei luni. La finalul perioadei, euro a scãzut la 4,5125 lei,
într-o ’edinã în care tranzaciile s-au realizat între 4,509 ’i
4,517 lei.
Decizia FOMC a avut ca
efect creºterea dolarului la un
nou maxim istoric, de 3,3263
lei, dar la finalul intervalului
media a scãzut la 4,3209 lei,
iar cotaþiile au fluctuat între
4,307 ºi 4,329 lei.
Media monedei elveþiene,
care a fluctuat pe pieþele internaþionale între 1,071 ºi 1,077
franci/euro, a crescut de la
4,1932 la 4,2102 lei, maxim al
ultimelor patru sãptãmâni.
În perioada urmãtoare, evoluþia raportului euro/leu va
continua sã fie influenþatã de
„lupta” care se va da între dolar ºi euro, ca urmare a fragilitãii arãtate de economia zonei
euro comparativ cu creºterea
mai sãnãtoasã a celei din Statele Unite.

Î

La aceasta se adaugã rapiditatea cu care se va rezolva
criza politicã prin instalarea
noului Guvern.
Decizia FOMC de a majora
dobânda sa cheie de la 0,25 –
0,50%, nivel stabilit în decembrie trecut, la 0,50 – 0,75%, a
fost una care fusese deja luatã
în calcul de cãtre pieþe. Mult
mai importante au fost declaraþiile care au urmat. Acestea
indicã faptul cã în 2017 vor
urma alte trei creºteri, care vor
fi continuate de altele patru
sau cinci în 2018 ºi 2019.
Astfel de mãsuri vor provoca creºterea cererii de dolari,
dar ºi ieºiri de capital de pe
pieþele emergente, care vor
provoca deprecieri ale monedelor, dar ºi creºteri ale costurilor cu materiile prime, în cazul celor care se tranzacþioneazã în dolari.
Pe acest fond, euro a atins
cel mai redus nivel al ultimilor 14 ani în raport cu moneda
americanã, coborând în 15
decembrie pânã la 1,0364 dolari, faþã de 1,067 dolari la începutul lunii. La finalul perioadei, tranzacþiile se realizau
între 1,0434 ºi 1,0480 dolari.
De altfel, s-au înmulþit vocile celor care prognozeazã
atingerea paritãþii între euro ºi
dolar, dupã mai bine de doi ani
de la începerea aprecierii dolarului.
Analiºtii de la Citigroup ºi
Deutsche Bank cred cã se va
ajunge la egalitate în urmãtoarele luni, iar cei de la Goldman Sachs considerã cã dolarul va fi unul dintre activele
preferate în 2017.

Participarea Colegiului Tehnic
Energetic din Craiova
la seminarul de contact
despre echitate ºi incluziune
în educaþia ºcolarã
n urma unor etape succesive de selecþie, am participat, în perioada 20 noiembrie - 24 noiembrie 2016, la seminarul internaþional de contact
„Equity and Inclusion in School Education”, la Malaga, în
Spania.
Principalul scop al seminarului de contact a fost promovarea
creãrii de parteneriate strategice
(KA2) legate de echitate ºi incluziune în educaþia ºcolarã.
Seminarul de contact s-a adresat profesioniºtilor din domeniul educaþiei (educatori, profesori, directori, consilieri ºcolari
etc.) ºi reprezentanþilor autoritãþilor ºcolare.
Toþi participanþii au fost interesaþi în proiectarea ºi implementarea metodologiilor de promovare a educaþiei incluzive sau
care lucreazã cu echitate ºi incluziune ºi se ocupã cu oricare dintre motivele descrise în Ghidul
programului Erasmus + 2016.
Au fost prezenþi profesori din
14 þãri: Austria, Cipru, Croaþia,
Macedonia, Germania, Letonia,
Polonia, Franþa, Portugalia,
Malta, Suedia, Spania, Slovacia

Î

ºi România.
Recomand tuturor cadrelor
didactice sã aplice ºi sã participe la atelierele Erasmus + organizate de Agenþia Nationalã
pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale, precum ºi la
seminarele de contact la nivel
european, întrucât ele reprezintã o ocazie foarte bunã de a gãsi
parteneri pentru implementarea
proiectelor europene.
În acelaºi timp, astfel de activitãþi sunt binevenite ºi rãspund
mai multor nevoi de dezvoltare
profesionalã ºi personalã:
- Lãmurirea mai multor aspecte legate de parteneriatele
Erasmus+ KA2;
- Aprofundarea cunoºtinþelor
legate de Etwinning;
- Schimb de idei ºi de bune
practici privind realizarea incluziunii cu participanþi din aproape toate þãrile prezente la seminar;
- Schimb de informaþii despre
sistemele de învãþãmânt din
Polonia, Croaþia, Franþa, Portugalia, Malta, Suedia, Spania;
- Dezvoltarea competenþelor

personale, în primul rând a celor legate de exprimarea într-o
altã limbã - englezã, francezã,
dar ºi spaniolã.
Programul seminarului internaþional de contact a acoperit
toate aspectele importante legate de iniþierea ºi scrierea unui
proiect Erasmus+ KA2.
În ce mã priveºte, voi acorda
o atenþie deosebitã activitãþilor
de diseminare a acestui eveniment de top, organizat la înalte
standarde de calitate de Agenþia
Naþionalã Spaniolã, de SEPIE
(Servico Espanol para la Internaciolizacion de la Educacion).
Evenimentul a fost finanþat de
Comisia Europeanã.
Informaþiile furnizate reprezintã responsabilitatea exclusivã
a autorului, iar Agenþia Naþionalã pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale ºi Comisia Europeanã nu sunt responsabile de
modul în care este folosit conþinutul acestor informaþii.
Profesor Lulache Mariana,
Colegiul Tehnic Energetic
din Craiova

Analiza cuprinde
perioada 13 – 19 decembrie
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
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Caricatura, între 11
brontozauri ºi umor…

ACTUALITATE

de Viorel Pîrligras

V

ernisat sãptãmâna trecutã într-o discreþie aproape totalã, Salonul Internaþional de Caricaturã „Nicolae
Petrescu-Gãinã” a reuºit totuºi
sã-ºi consume cea de-a IX-a
ediþie în condiþii expoziþionale
mai mult decât onorabile. Meritele aparþin în primul rând
Muzeului Olteniei, gazdã a manifestãrii, Muzeului de Artã
Craiova ºi, nu în ultimul rând,
Asociaþiei Caricaturiºtilor Profesioniºti din România. Ca manifestare, salonul se aflã într-un
picaj liber, autoritãþile sprijinind
doar simbolic ideea, dar nu ºi
financiar. Altfel, cum s-ar explica absenþa fizicã a autorilor expozanþi, mãcar laureaþii sã fi
fost de faþã la ceremonia de premiere? Nu mai spun cã nici
mãcar tov preºedinte Popa‘s,
altãdatã cuiul comercial al salonului, n-a fost prezent! Sigur,
se poate spune cã administraþia
a avut treburi mai importante de
fãcut, precum electoralele, altfel nu vãd cum se poate realiza
un salon naþional de epigrame
cu vreo sutã de participanþi în
Bãnie, iar pentru unul internaþional nu se gãseºte de-un covrig ºi de-un fotoliu pentru
noapte celor ºapte premianþi.
Cãci nu vreau sã mã gândesc cã
maestrul Gabriel Bratu nu are
trecere la edili doar pentru faptul cã are 82 de ani.
Bun. Mi-am vãrsat of-ul, ca
sã-l citez pe maestru cu „offurile” lui din cel mai vechi cotidian al Craiovei, unde a bãtut
recordul, publicând câte unul pe
zi timp de 68 de ani!
Aºadar, la vernisaj a fost prezentã presa localã ºi câþiva admiratori care au aflat în ultima
clipã de manifestare.

Arta în Craiova,
ca la Craiova
Prezentarea cea mai haioasã
a avut-o Emil ªtefârþã, directorul Muzeului de Artã, din care
am reþinut cã:
„Salonul a fost organizat la
Muzeul Olteniei ºi nu la cel de
Artã deoarece acesta din urmã
se preocupã de promovarea grotescului, nu a caricaturii. Iar
dacã de la caricaturã la grotesc
nu e uneori decât un pas, invers
nu se existã”, „Caricatura e un
gen de presã, iar cum presa e în
cãdere liberã, ºi caricatura e pe
www.indiscret.ro

Florin Ridiche, maestru Gabriel Bratu ºi Emil ªtefârþã
moarte. Dar nu se predã! Iar la
banda desenatã e chiar mai
rãu!”, „Pentru cã maestrul Bratu a trecut de 80 de ani, el e un
brontozaur!” Tot directorul
Muzeului de Artã a explicat ºi
mecanismul organizãrii acestui
salon: maestrul Bratu, în imposibilitatea de a se deplasa, îl
omoarã cu telefoane pe director, care îl piseazã pe muzeograful Lucian Rogneanu sã listeze,
sã panoteze ºi sã aranjeze pe
simeze lucrãrile din salon. Ca
noutate, aºa cum a explicat ºi
Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei, dupã Craiova,
expoziþia va fi plimbatã pe la
diverse instituii din Oltenia, precum Muzeul Judeþean de Istorie din Râmnicu Vâlcea ºi Muzeul Judeþean „Alexandru ªtefulescu” din Târgu Jiu.
Detalii tehnice: la acest salon
expun 60 de artiºti din România ºi din alte 12 þãri de pe 5
continente (Europa, Asia, Africa, Australia ºi America de
Nord) cu 130 de lucrãri. Aºa
cum remarcam ºi la salonul trecut, e prezent, ca MIG-urile româneºti, doar un singur craiovean – MIB (Bratu, pentru cunoscãtori). Ceilalþi români sunt
Aurel ªtefan Alexandrescu,
Dragoº Anton, Marian Avramescu, Doru Axinte, Viorel
Baciu, Ion Barbu, Bianca Bãlã-

ºoiu, Radu Bercea, Mihai Boacã, ªtefan Tety Boroº, Ovidiu
Ambrozie Bortã, Octavian
Bour, Valentin Chibrit, Cornel
Marian Chiorian, Constantin
Ciosu, Radu Cleþiu, Octavian
Covaci, Vasile Mândrã-Crãiþã,
Florian Doru Crihanã, Cristian
Vecerdea-Criv, Adelina Crivac,
Adrian Dragomirescu, Olaº
Doru Ghiocel, Daniela-Elena
Grapã, Sergiu Grapã, Pamfil
Horodnic, Nicolae Ioniþã, Nicolae Lengher, Gheorghe Licurici,
Horaþiu Mãlãele, Eugen Mirea,
Paul Olaru, Lucian Oiban, Vasile Olac, Constantin Pãtrãºcan,
Constantin Papuc, Constantin
Pavel, Bogdan Petry, Gheorghe
Postelnicu, Romeo Rãileanu,
Gabriel Rusu, Liviu Stãnilã,
Paula ªalar, Aurelian Iulius
ªuþã-ªAI, Virgil Tomuleþ, Nicolae Viziteu, Cãlin Mihai Zaharia. Gabriel Bratu ºi ºeful sãu
de asociaþie – ªtefan Popa Popa’s expun hors-concours.
„Stranierii” sunt: Toso Borkovic (Serbia), Henryk Cebula
(Polonia), Mahesh Cumar Dubey (India), Boris Eremburg (Israel), Oleg Gutsol (Ucraina),
Julien (Franþa), Raed Lhalil (Siria), Louis Pol (Australia), Igor
Smirnov (Rusia), Yoemnis Batista del Toro (Cuba), Marco
Ramos Trujillano (SUA), Khalil Wesam (Egipt).

Premiile,
doar naþionale
Cã vorbim de concurs, acesta a fost îngrijit de un juriu prezidat de ªtefan Popa Popa’s
(preºedinte al Asociaþiei Caricaturiºtilor Profesioniºti din România) ºi i-a avut ca membri pe
Gabriel Bratu (vicepreºedinte),
Elvira Romaniuc (preºedinte al
Festivalului „Umor la Gura
Humorului”) ºi graficianul Ionel Gavrilescu, iar premiile
(surprinzãtoare, pentru cã nu
includ niciun autor strãin) au
fost pentru aceastã ediþie urmãtoarele:
Marele Premiu „Nicolae Petrescu-Gãinã” – Daniela-Elena
Grapã
Premiul „Francisc ªirato” –
Constantin Ciosu
Premiul „Nicolae Drãgules-

cu-Drag” – Vasile MândrãCrãiþã
Premiul „Benedict Gãnescu”
– Octavian Covaci
Premiul „Eugen Taru” – Octavian Bour
Premiul „Silvan Ionescu” –
Valentin Chibrit
Premiul „Dumitru NegreaGan” – Adrian Dragomirescu
21 - 27 decembrie 2016
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Activitate intensã
la Apavil Centru Vest
neºti, Pãuºeºti - Otãsãu ºi Frânceºti, ca ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de apã Predeºti ºi Corbi
(comuna Nicolae Bãlcescu), a
staþiei de epurare Valea Bãlceasca, a staþiei de apã ªirineasa ºi
a staþiilor de epurare ªirineasa
ºi Slãviteºti, a staþiilor de pompare ºi repompare Romani –
Pãdureþu (Bãbeni);
- s-a asigurat buna funcþionare a reþelei de canalizare Corbi
– Rotãreºti (comuna Nicolae
Bãlcescu);
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a STAP ªirineasa;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi 17 din comuna Nicolae Bãlcescu;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-au monitorizat lucrãrile de
introducere conductã de canalizare executate pe Calea lui
Traian din oraºul Bãbeni;
- s-au înlocuit robineþi defecþi
în comunele ªirineasa ºi Nicolae Bãlcescu, precum ºi în oraºul Bãbeni;
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
în toatã aria de operare, acolo
unde acestea nu corespundeau
din punct de vedere metrologic
sau erau deteriorate.

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

SC APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 12 – 16 decembrie
2016 o serie de activitãþi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate douã avarii la
reþeaua de apã pe strãzile Tudor
Vladimirescu ºi Berzei din Bãile Govora ºi una în satul Predeºti din comuna Nicolae Bãlcescu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord din Bãile
Govora ºi Buneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele staþiilor de repompare
Nicolae Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-au executat lucrãri de
schimbare a branºamentelor
sparte în Bãile Govora, Mihãeºti,
Frânceºti ºi Pãuºeºti - Otãsãu;
- s-au executat douã branºamente noi pe strãzile Pieþii din
oraºul Bãile Govora ºi Tãtãrani
din oraºul Bãbeni;
- s-au schimbat patru apometre sparte în Pãuºeºti - Otãsãu,
Mihãeºti, Buneºti ºi Bãile Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti Otãsãu ºi Buneºti), la staþiile de
epurare de la Mihãeºti ºi Buneºti ºi a staþiilor de repompare
din Pãuºeºti - Otãsãu ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihãeºti, Bu-
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Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Academicienii umorului 13
s-au dat în spectacol la Caracal
ACTUALITATE

de Valentin Zarea

U

litãþi, reprezentanþi ai instituþiilor culturale din Caracal, un
public variat… I-am remarcat ºi
pe craiovenii Viorel Pîrligras,
Doru Ionicã (grupul de comedie Pro-Parodia), Diana Neamþu, Elena Andreea.

R.Marini (cu melon), la vernisarea expoziþiei

Spectacol ºi acordarea robei de academician

Mesaj Group, reuniune dupã 40 de ani

Publicitate

n adevãrat triatlon al
umorului s-a desfãºurat
vineri, 9 decembrie
2016, la Teatrul Naþional „ªtefan Iordache” din Caracal.
Spectatorii interesaþi au putut
asista la:
- Vernisajul expoziþiei de fotopamfleþuri „Balada unui creier mic” de Radu Marini;
- Lansarea volumului „Vinovaþi de umor” de Radu Marini
(Editura MAN, 2016). Cu
aceastã ocazie, membrilor grupurilor de umor ce figureazã în
volum (Mesaj, Pro-Parodia, 9
fix, Vacanþa Mare) li s-a decernat titlul de academicieni ai
umorului de cãtre organizatori
- Consiliul Local Caracal, Primãria Caracal, Asociaþia Fiii ºi
prietenii Caracalului, Fundaþia
Artelor DOR Craiova;
- Un spectacol extraordinar al

grupului „Mesaj”, reunit dupã
mai bine de 40 de ani (ªerban
Chiosan, Dan Coveianu, Richard ªtefan, Lucian Popescu).
Un grup legendar, membru ºi
laureat al Cenaclului Flacãra.
Au mai fost prezente oficia-

www.indiscret.ro
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Ce sã alegi dacã deschizi o micã afacere în 2017:
PFA sau firma?

UTILE

D

acã vrei sã începi o
afacere, poþi sã constitui o persoanã fizicã autorizatã sau îþi poþi înfiinþa o microîntreprindere, însã
trebuie îndeplinite anumite
condiþii. O persoanã fizicã
autorizatã plãteºte un impozit
pe venit de 16%, în timp ce o
microîntreprindere datoreazã
statului un impozit pe veniturile realizate de 3%. Totuºi,
dacã optezi pentru constituirea unui PFA, trebuie sã ºtii
cã dacã acumulezi restanþe,
rãspunzi în faþa creditorilor cu
bunurile proprii.
Potrivit OUG nr. 44/2008,
PFA este persoanã autorizatã sã
desfãºoare orice formã de activitate economicã permisã de
lege, folosind în principal forþa sa de muncã. Pot deveni persoane fizice autorizate orice cetãþeni români sau ai unor state
membre UE, care au împlinit
18 ani, nu au sãvârºit infracþiuni economice ºi au pregãtire
profesionalã în domeniul în
care vor sã fie autorizaþi, se mai
aratã în actul normativ.
Spre deosebire de PFA, microîntreprinderea reprezintã de
fapt un concept fiscal. Statutul

de microîntreprindere este acordat în urma îndeplinirii cumulative a anumitor condiþii prevãzute în Codul Fiscal. Ca urmare
a acestui lucru, aceste firme plãtesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor (impozit pe veniturile realizate de 3%).

Cum se înfiinþeazã
PFA?
Înfiinþarea unei persoane fizice autorizate se realizeazã
într-o singurã etapã, prin depunerea la Registrul Comerþului a
documentaþiei necesare pentru
constituirea în forma entitãþii
respective.
Totuºi, înainte trebuie verificatã disponibilitatea denumirii
pe care o va avea PFA, dupã
care trebuie rezervatã aceastã
denumire.
În continuare, se vor depune
la Registrul Comerþului urmãtoarele documente:

Cerere de
înregistrare
Dovada verificãrii disponibilitãþii ºi rezervãrii firmei – original;
Carte de identitate sau paºaport – copie;
Documente care atestã drep-

turile de folosinþã asupra sediului profesional/punctelor de lucru – copie legalizatã;
Dacã este cazul, avizul privind schimbarea destinaþiei
imobilelor colective cu regim de
locuinþã, prevãzut de Legea nr.
230/2007 (completat pe formular-tip, original);
Specimenul de semnãturã al
persoanei fizice autorizate – original;
Declaraþia-tip pe propria rãspundere care sã ateste îndeplinirea condiþiilor legale de funcþionare prevãzute de legislaþia
specialã din domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protecþiei mediului ºi protecþiei muncii;
Dupã caz: precizare din care
sã rezulte cã titularul dreptului
de proprietate înþelege sã afecteze folosinþa spaþiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraþie etc.); documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaþiune (declaraþie
pe proprie rãspundere);
Documentele care atestã pregãtirea profesional (fotocopii);
Documentele care atestã experienþa profesionalã (fotocopii);
În cazul persoanelor fizice
care desfãºoarã activitatea eco-

nomicã autorizatã ºi recunoscutã într-un alt stat membru al UE
sau al Spaþiului Economic European, documentaþia care atestã funcþionarea legalã obþinutã
în celãlalt stat (fotocopie ºi traducere în limba românã);
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxe de registru.
Înfiinþarea unui PFA presupune costuri (taxe la Registrul
Comerþului) în valoare de aproximativ 250-300 lei.
În ceea ce priveºte înregistrarea unui PFA la Registrul Comerþului, aceasta dureazã aproximativ trei zile lucrãtoare, începând din ziua depunerii documentaþiei relevante.
Atenþie! Deºi procedura de
înfiinþare este relativ simplã ºi
presupune costuri mici, cei care
intenþioneazã sã constituie un
PFA trebuie sã aibã în vedere cã
rãspund cu toatã averea personalã în faþã creditorilor, în situaþia în care nu îºi pot achita datoriile.

Regimul juridic al
microintreprinderii
Spre deosebire de PFA, microîntreprinderea are un regim juridic diferit, aceasta reprezentând

de fapt un concept fiscal.
Microîntreprinderea se înregistreazã întotdeauna într-una
din formele prevãzute pentru
societãþi de Legea nr. 31/1990
privind societãþile, statutul de
microîntreprindere fiind acordat în considerarea unui sistem
de impunere specific, reglementat de Codul Fiscal.
Mai exact, aºa prevede Codul Fiscal, o firmã devine microîntreprindere dacã îndeplineºte cumulativ urmãtoarele
condiþii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a realizat venituri care nu au
depãºit echivalentul în lei a
65.000 euro;
capitalul social este deþinut
de persoane, altele decât statul ºi autoritãþile locale;
a realizat venituri, altele decât cele din activitãþi desfãºurate în domeniul bancar, în
domeniile asigurãrilor ºi reasigurãrilor, al pieþei de capital
sau în domeniile jocurilor de
noroc, consultanþei ºi managementului;
nu se aflã în dizolvare cu lichidare, înregistratã în registrul comerþului sau la instanþele judecãtoreºti.

Dacã te gândeºti cã eºti în siguranþã când foloseºti internetul
pentru a descãrca filme sau muzicã, trebuie sã ºtii cã în anumite
situaþii prevãzute de lege riºti sã ajungi la închisoare
Ce interzice legea
ºi ce sancþiuni sunt
Pentru a putea respecta
drepturile autorilor, trebuie,
mai întâi, sã ºtii ce nu-þi este
permis. Astfel, printre altele,
Legea nr. 8/1996 interzice sã
pui la dispoziþia publicului, pe
internet, operele protejate,
precum filmele sau muzica.
Aceastã faptã este infracþiune, iar pedeapsa este închisoarea. Prin urmare, dacã distribui, chiar fãrã a obþine un
avantaj de orice fel, opere asupra cãrora existã drepturi de
autor, poþi sta la închisoare
între ºase luni ºi trei ani.
Nu toate utilizãrile de conþinut protejat sunt interzise.
Dacã nu îl prejudiciazã pe
autor, sunt permise anumite
utilizãri ale operei protejate,
precum reproducerea de scurte extrase pentru informare ºi
cercetare sau reprezentarea ºi
executarea unei opere în cadrul activitãþilor din ºcoli.
21 - 27 decembrie 2016

De asemenea, poþi sã copiezi
conþinutul protejat, însã numai
dacã îl foloseºti pentru uz personal sau în interiorul familiei
tale. Totuºi, poþi face asta numai dacã opera este deja adusã
la cunoºtinþa publicului ºi este
vorba de o utilizare normalã a
acesteia. Mai mult, prin utilizare nu trebuie sã îl prejudiciezi
în vreun fel pe autor.
Cu alte cuvinte, dacã gãseºti
pe internet un film, nu poþi fi
sancþionat pentru descãrcarea în
calculatorul propriu sau vizionarea lui de tine ºi de familia
ta.

Programele prin
care descarci
ºi distribui conþinut
sunt legale
Programele de sharing precum DC++, oDC sau torentele
online nu sunt ilegale. Poþi distribui cu ajutorul acestora conþinut care nu este protejat de

drepturile de autor. De exemplu,
un film vechi, dupã ce a rãmas
fãrã protecþia drepturilor de autor, aºa cum am explicat mai
sus. Mai mult, chiar dacã descarci opere protejate, tot nu poþi
fi sancþionat.
Problemele apar în momentul în care tu pui la dispoziþia
publicului conþinut protejat. Aºa
cã trebuie sã fii foarte atent ce
setãri ale programului foloseºti,
aºa încât sã nu le permiþi celorlalþi utilizatori sã preia operele
de la tine. Cu toate acestea,
majoritatea programelor folosesc un sistem care nu-þi permite
sã descarci dacã nu distribui ºi
tu la rândul tãu.
De asemenea, nu existã niciun risc pentru tine atunci când
descarci în calculatorul propriu
conþinut de pe un anumit site
sau când vizionezi filme online, direct în browser.
Av. Marius Vicenþiu
Coltuc
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

P

Faþa
frumoasã a
baschetului
craiovean
de Antoniu PopaGãvãneºti

C

u spiritul Crãciunului
în suflet ºi cu dorinþa de a veni cât mai
aproape de copiii din Bãnie,
SCM Craiova a organizat o
acþiune în care uriaºii de la
baschet au dorit sã aducã un
zâmbet pe buzele unor copii
mai puþin norocoºi. Cu sprijinul DGASPC Dolj, 25 de

îngeraºi au rãspuns prezent invitaþiei ºi, cu mic - cu mare, au
venit sã colinde echipa de baschet.
Alãturi de cei mari, la acest
eveniment au þinut sã participle
ºi 25 de reprezentanþi ai clubului Îngerii Bãniei. Cei mai tineri
baschetbaliºti s-au alãturat idolilor ºi împreunã cu aceºtia au
oferit o mulþime de cadouri colindãtorilor.
Atmosfera de familie, zâm-

betele ºi voia bunã s-au regãsit în sala ”Ion Constantinescu”, iar acest eveniment
ne-a mai amintit încã o datã
cã baschetul este parte integrantã a acestei comunitãþi,
iar atunci când toatã lumea
îºi dã mâna, se pot realiza
minuni pentru copiii deosebiþi, cu atât mai mult cu cât
ei sunt cei ce ºtiu sã aprecieze cel mai mult un cadou.

Al cincilea deget,
dar ce mânã!

lecatã cu gânduri mari la
Campionatul European
din Suedia (4-18 decembrie), naþionala de handbal
feminin a României a demonstrat, fie ºi în lipsa unei medalii, cã e o forþã de primã mânã.
A cedat în faþa noii campioane
continentale, Norvegia, la douã
goluri (Franþa, care a cucerit
bronzul, a pierdut la o diferenþã
de patru). A îngenuncheat campioana olimpicã en titre, Rusia,
ºi tradiþionala noastrã adversarã Ungaria. Dupã ºase ani de
secetã, ”tricolorele” pregãtite de
Ambros Martin au administrat
croatelor o ploaie de goluri ºi
un eºec în cinci trepte. Cehoaicele s-au recunoscut ºi ele învinse dupã o bãtãlie acerbã.
Clientã de lux a unor rivalitãþi
cu mizã, Danemarca lui Jorgensen uneltea cu asupra de mãsurã pe seama Cristinei Neagu,
”world class”, a coechipierelor
sale. ªi avea sã ne strecoare în
anticamera semifinalelor tristeþea unui insucces de o manierã
ºi moralã pe care le voiam apuse: când Cristina nu merge, nimic nu merge. Acuzând un marcaj de totul sau nimic, ceea ce
noi nu am fãcut cu principalele
aruncãtoare daneze, Neagu a
înscris din joi în paºti, bãtând
în retragere ºi în meciul urmãtor. În privinþa adversarelor,
efectul uriaºei lor risipe de energie s-a resimþit în semifinala cu
Olanda, încheiatã pe tobogan.
Fãrã Cristina Neagu ºi Paula
Ungureanu, România (pentru a
11-a oarã, din 12 ediþii, la un
turneu final) a dat, în fine, piept

cu Germania în disputa pentru
locul 5, nefiind prea mult, dar
fiind ceva. O Germanie care pe
unde ne-a prins ne-a sancþionat. Dincolo de regretul cã nau putut accede pe podium,
”tricolorele” s-au agãþat de gol
cu încrâncenare ºi speranþã. În
ultimele secunde, Cristina
Zamfir (originarã din Slatina,
componentã a echipei SCM
Craiova) a recuperat ”clisterul”
ºi a înscris golul izbânzii în
poarta excelentei Woltering,
ambele accidentându-se ºi
dând emoþii întregii asistenþe.
A fost o rãbufnire de orgoliu,
o lecþie de sacrificiu dusã fãrã
drãmuire pânã la capãt. Dupã
rocada cu Dedu, o altã craioveancã, Iulia Dumanska, reuºise sã pareze douã aruncãri de
la ºapte metri, decisive pentru
pecetluirea scorului. Bilanþul?
Europenele din Suedia ne-au
devansat prin ”careul de aºi”
Norvegia, Olanda, Franþa, Danemarca. Poate cu excepþia
”Þãrii fiordurilor”, oricare dintre ele, într-o zi de formã pentru elevele lui Ambros Martin,
ar furniza o pâine de mâncat.
Gândiþi-vã, în rest, la naþionalele care au terminat în urma
României, între locurile 6 ºi 16,
asta neînsemnând cã stãm pe
prea neºifonabile roze. Cu atât
mai mare e meritul antrenorului iberic în reconstrucþia unei
generaþii de handbaliste despre
care cu siguranþã vom mai auzi.
De s-ar maturiza mai repede jucãtoarele care vin, de s-ar trece mai cu milã jucãtoarele care
pleacã…

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
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Publicitate

Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
Fie ca
ca Sãrbãtorile
Sãrbãtorile
Fie
de
de Iarnã
Iarnã sã
sã vã
vã aducã
aducã
liniºte
liniºte ºi
ºi pace
pace în
în
suflete
suflete ºi
ºi bucurie
bucurie
alãturi de
de cei
cei dragi.
dragi.
alãturi

Publicitate

Sãrbãtori
Sãrbãtori fericite
fericite ºi
ºi
La
mulþi
ani!
La mulþi ani!
Dr. MAHMOUD
MAHMOUD OBEIDAT
OBEIDAT
Dr.

nte
u
n
ã
m
A gina
în pa

Alãturi de urãrile tradiþionale
de sãrbãtori, vã transmitem
mulþumirile noastre pentru
încrederea acordatã.
Vã dorim dumneavoastrã,
familiilor ºi colaboratorilor,
un Crãciun fericit
ºi un an plin de
realizãri atât în
plan personal,
cât ºi în plan
profesional.
La mulþi ani!
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Calea
Bucureºti
129A,
Craiova

CENTRUL
COMERCIAL
OLTENIA
SUCPI

Medalii rare din colecþia
Muzeului Olteniei
Muzeul Olteniei Craiova, Secþia de istoriearheologie, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, verniseazã,
în data de 22 decembrie 2016, ora 12.00,
la sediul din strada
Madona Dudu, nr. 14,
expoziþia temporarã
„Medalii rare din
colecþia Muzeului
Olteniei“.

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

Publicitate

Expoziþia va putea fi vizitatã
la sediul Secþiei istorie-arheologie, din strada Madona
Dudu, nr. 14, de marþi pânã duminicã, orele 9.00-17.00, pânã
la sfârºitul lunii aprilie.

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva
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rii Podului Carol I, Mãrturiile
de botez ale Principilor Carol
ºi Nicolae.
Este pentru prima datã când
sunt aduse în faþa publicului, în
cadrul unui eveniment expoziþional, toate aceste medalii rare
ºi preþioase, realizate, unele din
ele, de artiºti de talie europeanã precum Wilhelm Küllrich,
Anton Scharff, Tony Szirmai
sau Frederick Storck.

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.

Publicitate

E

xpoziþia va reuni raritãþi
medalistice care au aparþinut unor colecþii publice sau private remarcabile,

aflate în prezent în patrimoniul
Muzeului Olteniei. Menþionãm
dintre ele: colecþia „Alexandru
ºi Aristia Aman”, colecþia „Corneliu Bãlãcescu”, colecþia „Marius Metzulescu” sau colecþia
„Constantin Argetoianu”.
Între cele aproape 100 de
medalii care vor fi expuse publicului doljean, ºi nu numai,
amintim: Medalia Inaugurãrii
Academiei Mihãilene, din anul
1838, cea mai veche medalie
deþinutã de Muzeul Olteniei,
Medalia Revoluþiei de la 1848,
Medalia cãsãtoriei lui Carol I cu
Elisabeta de Wied, Medalia Comemorativã a Rãzboiului de Independenþã, Medalia Inaugurã-

