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ADMINISTRAÞIE
de Dan Olteanu

T

elenovela care are în
prim-plan Depozitul
Ecologic de la Mofleni ºi conflictul dintre municipalitate ºi firma Eco Sud
pe marginea solicitãrii administratorului de majorare a
tarifului pentru depozitarea
deºeurilor pare cã va ajunge
în curând la final. Cel puþin
asta crede conducerea Eco
Sud care se aratã optimistã
în ceea ce priveºte rãspunsul
aºteptat din partea autoritãþilor locale cu privire la cererea ei de „ajustare a tarifului“. „Convingerea noastrã
este cã, chiar dacã cu anumitã întârziere ºi în urma unor
întâlniri repetate cu autoritãþile locale, vom ajunge, mai
devreme sau mai târziu, la un
acord“, a declarat Dan Stãnoaia, directorul comercial al
Eco Sud. Declaraþia a fost
fãcutã la o întâlnire cu reprezentanþii mass-media care a
avut loc la începutul sãptãmânii, acolo unde conducerea societãþii a vorbit despre
actuala situaþie a depozitului
ecologic. „Am dorit sã prezentãm situaþia depozitului,
mai exact a capacitãþii de
depozitare care se apropie cu
paºi rapizi cãtre un maxim.
Vreau sã subliniez faptul cã
Eco Sud a tot notificat atât
presa cât ºi autoritãþile locale ºi autoritãþile de reglementare despre situaþia depozitului, dar, în ciuda faptului cã
discutãm despre un depozit
ecologic construit în conformitate cu cele mai exigente
cerinþe de mediu existente pe
plan european, se vede întrun impas în acest moment
din cauza epuizãrii capacitãþii. Celula 5 se apropie de
capacitatea maximã de depozitare, dar sunt convins cã,
împreunã cu autoritãþile,
vom gãsi o soluþie pentru
deblocarea acestei situaþii,
pentru construcþia urmãtoarei celule ºi finanþarea activitãþii la acest depozit deoarece am primit autorizaþia de
construcþie la celula 6. Noi
am depus hârtiile ºi am demarat procedurile pentru începerea lucrãrilor“, a anunþat Dan Stãnoaia, care a þinut sã precizeze însã cã finalizarea investiþiei depinde de
decizia autoritãþilor locale de
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a accepta nota de fundamentare care însoþeºte solicitarea de
majorare a tarifului de depozitare a deºeurilor. „Cât ne þine
buzunarul ºi putem facem lucrãri, cu speranþa cã în aceastã
perioadã autoritãþile locale vor
înþelege situaþia. Mã bucur cã
autoritãþile încearcã sã înþeleagã situaþia. Semnalele sunt unele pozitive ºi cred cã toatã lumea înþelege necesitatea continuãrii depozitãrii. Miza pãstrãrii unui depozit ecologic deschis
este foarte mic, practic costul
unui ziar pe lunã“, a mai spus
directorul comercial al Eco Sud.

Soluþia de avarie:
aducerea unui
compactor
Conform directorului tehnic
al Eco Sud, Ovidu Adam, celula 6, al cãrei cost total se ridicã
la aproximativ 600.000 de euro,
va fi construitã în proximitatea
celulei 1, timpul de execuþie fiind estimat la douã-trei luni.
„Celula va fi ridicatã pe terenul
special destinat Depozitului
Ecologic Mofleni ºi respectã
toate reglementãrile stabilite de
lege, inclusiv distanþa de proximitate“, a declarat Adam. Acesta a mai spus cã, pentru ca activitatea depozitului sã nu fie
afectatã, societatea Eco Sud va
aduce la Craiova un compactor
special. „Ca sã prelungim durata de viaþã a celulei 5, vom
detaºa la Depozitul Ecologic

Mofleni unul dintre cele mai
mari compactoare care existã în
România, tocmai pentru a crea
mici spaþii în celula actualã ºi
pentru a avea astfel rãgazul necesar pentru finalizarea celulei
6“, a precizat directorul tehnic
al Eco Sud.

Ajustarea tarifului,
susþinutã cu
o fundamentare
de 4.200 de pagini
Referitor la solicitarea societãþii de majorare a tarifului de
depozitare a deºeurilor, factorul
declanºator al conflictului dintre Eco Sud ºi Primãria Craiova, reprezentanþii firmei care
administreazã depozitul ecologic de la Mofleni spun cã aceasta este perfect legalã ºi se bazeazã pe Ordinul 109 din 2007
al ANRSC, dar ºi pe directivele
europene în domeniu. Mai mult
decât atât, directorul economic
al Eco Sud, Bogdan Irimia, spune cã majorarea tarifului înseamnã o creºtere lunarã de
doar 1,1 lei de persoanã. „Ajustarea tarifului are la bazã o fundamentare de tarif, unde sunt
specificate toate tipurile de
cheltuieli pe care depozitarul, în
speþã Eco Sud, este îndreptãþit
sã ºi le recupereze. Mai mult,
Ordinul 109 ºi directivele europene spun cã poluatorul plãteºte ºi deþinãtorul deºeurilor este
primãria ºi ea trebuie sã asigure recuperarea acestor cheltuieli

Aflatã în plin conflict cu Primãria Craiova pe
tema majorãrii tarifului de depozitare a deºeurilor, Eco Sud, firma care administreazã depozitul ecologic de la Mofleni, a anunþat luni demararea procesului de construire a celulei 6.
Totuºi, conducerea societãþii spune cã finalizarea acestei investiþii, vitalã pentru funcþionarea
depozitului, depinde de decizia autoritãþilor
locale de a accepta sau nu majorarea tarifului
pentru deºeuri. Pe de altã parte, pânã în acest
moment, Primãria Craiova nu a lãsat niciun
moment de înþeles cã ar fi de acord cu majorarea cerutã de firma Eco Sud, considerând cã
aceasta „nu este justificatã“.
ºi a unei cote de profit pentru
operator.
Ei au cerut aceastã notã de
fundamentare, care conþine peste 4.200 de pagini, care pleacã
de la salarii, la combustibil ºi
pânã la cheltuieli referitoare la
protecþia mediului. Au existat ºi
câteva întrebãri suplimentare
din partea primãriei. Chiar sãptãmâna trecutã am primit o
adresã în care cer lãmuriri suplimentare pe care le vom furniza cât mai repede. Concret,
vorbim despre 1,1 lei lunar în
plus de persoanã. Acesta este
impactul majorãrii de tarif asupra populaþiei“, a precizat Bogdan Irimia.

Primãria nu este de
acord cu majorarea
În ciuda optimismului afiºat
de conducerea SC Eco Sud, trebuie precizat cã municipalitatea

considerã cã majorarea tarifului de depozitare a deºeurilor,
solicitatã de cãtre administratorul depozitului ecologic, nu
poate fi acceptatã. Astfel, printrun comunicat de presã din data
de 13 aprilie, Primãria Craiova
susþinea cã „(...) majorarea tarifului de depozitare a deºeurilor solicitatã din luna ianuarie
2017 de cãtre SC Eco Sud SA
nu poate fi acceptatã atâta timp
cât aceasta nu este fundamentatã ºi nu îndeplineºte toate
condiþiile de legalitate ºi oportunitate din Ordinul Preºedintelui ANRSC 109/2007. În ciuda comunicãrii permanente,
atât prin corespondenþã electronicã, dar ºi prin întâlniri la sediul autoritãþii locale, pe care
reprezentanþii Primãriei Craiova au avut-o cu reprezentanþii
SC Eco Sud SA, aceºtia din
urmã nu au putut justifica nici
pânã la aceastã orã diverse

Conducerea Eco Sud
www.indiscret.ro
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Eco Sud anunþã începerea
lucrãrilor pentru celula 6
de la depozitul de la Mofleni
cheltuieli ale companiei mai sus
menþionate în calculul modificãrilor de tarif solicitate. (...) În
acest context, este foarte dificil
sã înþelegem raþiunea reprezentanþilor SC Eco Sud SA de a
solicita o majorare a tarifului
de depozitare a deºeurilor fãrã
fundamentarea legalã. Precizãm, totodatã, cã SC Eco Sud
SA a transmis documentaþia de
construire a unei noi celule abia
în februarie 2017, în situaþia în
care reprezentanþii SC Eco Sud
SA, dupã 12 ani de gestionare
a Depozitului Ecologic de la
Mofleni, ºtiu cã o celulã ajunwww.indiscret.ro

ge la un maximum de capacitate în aproximativ cinci ani, iar
ultima autorizatã a împlinit deja
acest termen.
Afirmaþiile SC Eco Sud din
comunicatele de presã apãrute
în spaþiul public sunt de naturã
sã aducã atingere imaginii instituþiei noastre faþã de care nu
vom înþelege sã rãmânem pasivi, încercând astfel sã creeze
o presiune atât asupra conducerii instituþiei, cât ºi asupra funcþionarilor publici din Primãria
Municipiului Craiova, cu scopul vãdit de a obþine majorarea
tarifului de depozitare, în situa-

þia în care o astfel de solicitare
nu este judicios fundamentatã ºi
care nu corespunde realitãþilor
juridice ºi financiare.
(...) Pasivitatea de care este
acuzatã Primãria Municipiului
Craiova în soluþionarea cererii de
majorare a tarifului de depozitare reprezintã o afirmaþie tendenþioasã a SC Eco Sud SA dat fiind faptul cã la data de
07.04.2017 autoritatea publicã
localã le-a transmis punctul sãu
de vedere motivat prin care le-a
comunicat cã solicitarea privind
majorarea tarifului de depozitare nu este justificatã întrucât nu

sunt fundamentate elementele de
cheltuieli care ar conduce la o
astfel de majorare. În acelaºi
timp, autoritatea publicã localã
a notificat SC Eco Sud cu privire la neîndeplinirea unor obligaþii contractuale, pe care ºi le-au
asumat prin clauzele stipulate în
contractul de asociere nr. 17/
2002.
Prin contractul de asociere nr.
17/2002, finanþarea integralã a
programului de investiþii la Depozitul Ecologic de la Mofleni,
inclusiv proiectarea, construirea, schimbarea destinaþiei terenului ºi gestionarea cad în sar-

cina SC Eco Sud.
Având ca interes principal
sãnãtatea ºi confortul populaþiei ºi respectarea cerinþelor de mediu ale Comisiei Europene, conducerea Primãriei Municipiului Craiova îºi
declarã public disponibilitatea de a colabora cu SC Eco
Sud SA pentru binele interesului public, dar ºi speranþa
cã SC Eco Sud SA respectã
aceleaºi principii ºi cã nu intenþioneazã sã expunã craiovenii la riscuri fãrã precedent
în ceea ce priveºte gestionarea deºeurilor din oraº“.
26 aprilie - 2 mai 2017
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P

rimãria Râmnicu Vâlcea
pregãteºte una dintre
cele mai populare sãrbãtori ale comunitãþii, Zilele
Râmnicului, care va avea loc
între 19 ºi 22 mai a.c. Se vor
împlini 629 de ani de la prima atestare documentarã a
oraºului, apãrutã într-un hrisov
emis de domnitorul Mircea cel
Bãtrân la data de 20 mai 1388,
pe când acesta se afla la ctitoria
sa, Mânãstirea Cozia.
Joi, 27 aprilie a.c., în ºedinþa
consiliului local urmeazã sã fie
supus aprobãrii programul acestui eveniment:
Evenimente propuse:
z Târg de meºteri populari
vâlceni în Parcul Mircea cel Bãtrân
z Concerte ale Fanfarei „Gabriel Chaborschi”
z Spectacol „Nãscut in România” cu Mike Godoroja &
Blue Spirit
z Festivalul de muzicã clasicã „Tinere Talente”
z Spectacol de muzicã popularã
z Parada copiilor ºi spectacolul „Primãvara oraºului meu”
în Parcul Mircea cel Bãtrân
z „Bucurie în miºcare” – activitãþi pentru copii ºi tineri organizate în Parcul Zãvoi
z ªedinþa festivã a Consiliului Local Municipal
z Deschiderea ºtrandului

Râmnicu Vâlcea, patru zile
de sãrbãtoare între 19-21 mai
Ostroveni pentru sezonul estival 2017
z Festivalul Luminii
z Evenimente în cadrul Nopþii Europene a Muzeelor
Vineri, 19 mai
– ora 10.00 – ªedinþa festivã
a Consiliului Local Municipal
– ora 10.40 – Parada copiilor
„Floralia”, pe traseul Parcul
Episcopiei – str. General Praporgescu – Primãria municipiului – Parcul Mircea cel Bãtrân
– ora 11.00 – Deschiderea
oficialã a Târgului Meºterilor
Populari Vâlceni (ziua I)
– ora 11.15 – Spectacol „Primãvara oraºului meu” al
preºcolarilor din oraº
– ora 13.00 – Spectacol al elevilor
– ora 19.00, Sala Consiliului
Judeþean – spectacol „Nãscut în
România” cu Mike Godoroja &
Blue Spirit
Sâmbãtã, 20 mai
– ora 10.00, Parcul Mircea cel
Bãtrân – concert al Fanfarei
„Gabriel Chaborschi”
– ora 10.00 – 19.00, Parcul
Mircea cel Bãtrân – Târgul
Meºterilor Populari Vâlceni
(ziua II)
– ora 10.00 – 19.00, Parcul
Zãvoi – „Bucurie în Miºcare”
(ziua I)
– ora 11.00, ªtrandul Ostro-

veni – deschiderea ºtrandului
Ostroveni pentru sezonul estival 2017 (acces gratuit în prima zi)
– ora 15.00, Parcul Mircea cel
Bãtrân – spectacol de muzicã
popularã al Rapsodiei Vâlcene
– ora 19.00, Filarmonica „Ion
Dumitrescu” – deschiderea oficialã a Festivalului Naþional
„Tinere Talente”
– ora 19.30, Parcul Antonio
Copetti „Festivalul Luminilor”
– ora 20.00, Manifestãri în
cadrul evenimentului „Noaptea
Muzeelor”

Duminicã, 21 mai
– ora 10.00, Parcul Mircea cel
Bãtrân – concert al Fanfarei
„Gabriel Chaborschi”
– ora 10.00 – 19.00, Parcul
Mircea cel Bãtrân - Târgul Meºterilor Populari Vâlceni (ziua
III)
– ora 10.00 – 19.00, Parcul
Zãvoi – „Bucurie în Miºcare

(ziua II)
– ora 19.00, Filarmonica „Ion
Dumitrescu” - concert în cadrul
Festivalului Naional „Tinere
Talente”
Luni, 22 mai
– ora 19.00, Filarmonica „Ion
Dumitrescu” - Concert de galã
în cadrul Festivalului Naþional
„Tinere Talente”. (M.P.)

Colectarea gratuitã a deºeurilor
Vineri, 28 aprilie, în
Râmnicu Vâlcea se
colecteazã gratuit
deºeurile voluminoase ºi deºeurile de
echipamente electrice
ºi electronice

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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Maternitate, bl. O1
- str. Emil Avramescu - lângã
sediul Pieþe Prest
- str. Gib Mihãescu - Bl. S3
- Complex Comercial Hermes
- Bl. B3
- str. Nicolae Iorga – Bl. PT5
- aleea Bradului - Bl. C1, C2
- intr. Florilor - Bl. S31
În cazul în care se vor identi-

fica DEEE depozitate ºi în alte
puncte de colectare special amenajate, preºedinþii, administratorii asociaþiilor de proprietari
ori cetãþenii pot anunþa acest
fapt la dispeceratul SC Romprest
Energy
la
tel.
0250.731734, în intervalul orar
08.00 – 16.00.

Publicitate

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea ºi SC
Romprest Energy SRL
anunþã cã în data de 28 aprilie
2017, orele 08.00-13.00, se va
realiza colectarea gratuitã a deºeurilor voluminoase ºi a deºeurilor de echipamente electrice ºi
electronice (DEEE) în 12 puncte de colectare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea:
- str. Criºan - coloana auto
SPAIS (DADP)
- str. Radu de la Afumaþi - Bl.
51B
- str. Rapsodiei - Bl. 16
- aleea Mioriþei - Bl. N3
- intr. Cecilia Cuþescu Stork Bl. 77
- str. Remus Bellu - parcare

www.indiscret.ro

Alegeri la PNL Vâlcea:
„Am devenit o copie
palidã a PSD”

Punându-ºi un pic de
cenuºã în cap, dar mai
ales turnând lãturi în
capul fostei conduceri
naþionale pe care au
gãsit-o vinovatã de
eºecurile electorale de
anul trecut, liberalii
vâlceni ºi-au ales pe
22 aprilie conducerea
judeþeanã.
de Marielena Popa

F

ãrã contracandidat, Cristian Buican a fost votat
pentru a treia oarã în
funcþia de preºedinte al filialei de partid. Nu înainte însã
de a declara de la tribunã cã la
alegerile parlamentare din decembrie 2016 s-a obþinut cel
mai slab scor din istoria PNL
Vâlcea din ultimii 16 ani (!!!).
Ei, ºi?
În contrabalans, s-a pus mare

accent pe câºtigarea a 51 de primãrii din cele 89 la scrutinul
local. Iar când a venit vorba
despre pierderea Primãriei
Râmnicu Vâlcea ºi a conducerii Consiliului Judeþean, a fost
invocat Mircia Gutãu, care, din
cauza Alinei Gorghiu, nu a putut „pune umãrul”. Sigur, s-ar
fi putut discuta ºi altceva: despre poziþia „ghiocel” a conducerii PNL Vâlcea în faþa acestei
decizii, dar n-a fost sã fie!

„Vâlcea Liberalã”
sau semnalul
de alarmã cã Buican
nu a înþeles eºecul
din 2016
Au vorbit ºi invitaþii: GigelSorinel ªtirbu, deputat PNL de
Olt, Costel Moisescu, noul preºedinte ales al PNL – Filiala Olt,
Virgil Guran, din partea Filialei Prahova a PNL. Mai cu sea-

mã cei de la Olt au lãudat Filiala Vâlcea pentru performanþe ºi
l-au elogiat pe Buican de la care
au dat de înþeles cã se poate lua
luminã politicã. Pãreau sinceri,
când ai obþinut 16%, ãla cu
aproape 20% e departe.
Discursul de angajament al
lui Buican a fost relativ plat ºi
previzibil. Asta, pânã când a
fãcut-o de oaie vorbind despre
resuscitarea celui mai plictisitor,
lãbãrþat ºi prost prezentat program electoral al anului trecut,
numit „Vâlcea Liberalã”, semn

cã nu a înþeles mare lucru din
eºecul 2016. Nici el ºi nici cel
care l-a conceput. Iar unii spun
cã Victor Giosan.

Giosan: „Am ajuns
la aceste
«performanþe»
pentru cã în ultimii
ani am încercat
sã copiem PSD-ul”
Apropo! Fãrã îndoialã, cel
mai urmãrit discurs a fost al lui
Giosan, ales recent preºedinte
al PNL Râmnicu Vâlcea. Dacã
vocea nu i-ar pune ceva piedici,
ar fi un excelent orator: „Am
ajuns la aceste «performanþe»
pentru cã în ultimii ani am încercat sã copiem PSD-ul ºi am
devenit o copie palidã a acestui partid în modul în care am
reacþionat, în modul în care neam comportat, în modul în care
am fãcut propuneri de programe. PSD este un partid ultrapopulist, îºi împrãºtie populismul în toate direcþiile. Nu mai
este un partid populist de stânga, este un partid populist ºi de
stânga ºi de dreapta, ºi acþioneazã în acest sens. Mãreºte salarii, pensii ºi ajutoare sociale
simultan cu reduceri masive de
taxe ºi impozite, promiþând un
miracol, un miraj, o vrãjitorie
economicã. Trebuie sã fim conºtienþi cã cel mai târziu dupã a
doua parte a anului 2019 toate
acestea se vor rãzbuna ºi vor
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începe consecinþele. Sã venim
cu propuneri credibile ºi sã rupem acest cerc vicios. Din pãcate, pânã acum, când PSD-ul
propunea 30% în plus la pensii, noi propuneam 31% în plus
la pensii. Când PSD propunea
scãderea unui impozit cu 20%
, noi supralicitam ºi mai adãugam un procent sau douã, fãrã
niciun fel de calcul, fãrã niciun fel de seriozitate. Toate
acestea, în opinia mea, trebuie
sã înceteze”, a spus Giosan
printre multe altele.

Orban: „Sunt sigur
cã voi învinge”
Venit la Vâlcea în campanie
electoralã pentru ºefia partidului, Ludovic Orban ºi-a asigurat simpatia PNL Vâlcea. El a
declarat pentru Indiscret în Oltenia cã este sigur cã va deveni
preºedinte: „Sunt convins cã
voi învinge. Am discutat cu 34
de judeþe, mã susþine nu numai
baza PNL, ci ºi zona alegãtorilor de dreapta, unde am o percepþie favorabilã. PNL are nevoie de oameni credibili, de
programe serioase, de strategii
de comunicare care sã fie
aproape de membrii ºi decidenþii partidului, de cetãþeni. Scopul este sã îi reprezentãm cu
adevãrat pe cei care cred în
valorile liberale”.
În salã, Orban a avut un discurs slãbuþ, pe principiul „eu
pot”. Vorba lui: „Nici liberalii
nu mai sunt ce-au fost!”

Publicitate
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c

nexiuni
de Virgil Dumitrescu

A fost cândva
“Ion Minulescu”
n anii ’70, instituþiile de
culturã din Slatina, tânãra reºedinþã de judeþ a Oltului, organizau prima ediþie a
unui concurs de poezie cu totul aparte. Timpul mai era îngãduitor cu formele de expresie ale specificului tradiþional.
Exista un comitet de culturã,
exista o casã a creaþiei populare. Apoi avea sã se treacã la
comitete judeþene de culturã ºi
educaþie socialistã, de care
erau agãþate centrele judeþene
de îndrumare a creaþiei populare ºi a miºcãrii artistice de
masã. Atunci, librãria din centrul vechi al Slatinei se numea
“Ion Minulescu”, biblioteca
judeþeanã la fel, liceul din cartierul Progresul aºijderea. Astfel cã un concurs de poezie
“Ion Minulescu” pãrea prin titulaturã lucrul cel mai firesc.
În completare, “Oltul” era cotidianul de referinþã al judeþului cu acelaºi nume. Numãrul
sãu din 27 aprilie 1969, când
la Primãria oraºului Slatina sau înmânat premiile, a dedicat
o întreagã paginã câºtigãtorilor. Juriul a fost prezidat de
Mioara Minulescu ºi Cornel
Regman, cãruia i se dusese faima de “critic rãu”. S-au acordat trei premii, un premiu special (din partea distinsei fiice
a lui Ion Minulescu) ºi trei
menþiuni, cu sublinierea cã rãmãseserã în afara listei destule condeie merituoase. Nu trecerea în revistã a celor premiaþi
conteazã, cu notã biobibliograficã ºi reproduceri de texte,
ceea ce ar epuiza spaþiul, de
aceea mã rezum în a preciza

Î

cã parte dintre câºtigãtorii de
atunci sunt astãzi membri ai
Uniunii Scriitorilor. Alþii neau pãrãsit între timp, lãsând în
urmã cãrþi ºi manuscrise. În
Slatina funcþionau trei cenacluri: la Casa de Culturã a Sindicatelor, la Casa de Culturã
a municipiului ºi la Biblioteca Judeþeanã. Deºi agãþat, deºi
supus filtrelor ideologice,
CJICPAM Olt a reuºit în 1975
sã punã bazele unui cenaclu
judeþean (“Ion Minulescu”!)
avându-l ca preºedinte de
onoare pe Eugen Barbu. Între
Slatina ºi Veneþia, unde urma
sã se documenteze pentru
“Sãptãmâna nebunilor”, Barbu a ales oraºul de pe Olt.
Pânã în revoluþie, unii culturnici l-au mai invitat la Slatina, linguºindu-l însã pentru
romanul… “Cel mai iubit dintre pãmânteni”. “Interjudeþeanul” atât de apreciat de Mioara Minulescu ºi Cornel
Regman avea sã se reformeze
într-un de-a dreptul încins
urcuº de creaþie: “Trepte spre
soare”. Nu încape vorbã, printre “patriotice” mai mult sau
mai puþin elocvente, gen dificil de altminteri, ºi-a croit
drum lirica de substanþã, gãzduitã în reviste de prestigiu.
1975 este ºi anul în care Casa
de Culturã din Caracal a susþinut, în Macedonia, prima revistã literar-artisticã din România, transmisã în parte la
TVR ºi avându-l ca moderator pe Dinu Sãraru. Sã ne ierte maestrul, dar cât s-a mai
codit pânã s-o spunã pe ºleau,
dacã aflã Adrian Pãunescu?!
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ADMINISTRAÞIE
Cinci grãdiniþe din
Craiova ºi cãminulinternat al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti” vor fi izolate
termic cu bani provenind din finanþare
nerambursabilã.
Primãria a fãcut deja
primele demersuri în
acest sens, materialele necesare fiind deja
livrate, proiectul
demarând la finele
anului 2015.
de Octavia Hantea

M

unicipiul Craiova este
beneficiar în cadrul
proiectului ,,Îmbunãtãþirea eficienþei energetice în
gospodãriile cu venituri reduse
din România”, finanþat de GEF
ºi UNDP (PNUD) România ºi
implementat în parteneriat cu
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, alãturi de alte cinci localitãþi din
judeþele Dolj ºi Hunedoara. În
cadrul acestui proiect, autoritãþile craiovene au luat în calcul
reabilitarea termicã parþialã la

Grãdiniþe
izolate termic
cu bani
europeni

ºase clãdiri cu destinaþia spaþii
de învãþãmânt – „Izolare termicã a anvelopei clãdirilor la partea opacã a faþadei”, fiind incluse pe lista clãdirilor: cãminul
internat al Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”, Grãdiniþa nr.
11, Clãdirea corp A a Grãdiniþei nr. 31, Grãdiniþa nr. 28, Grãdiniþa nr. 15 ºi Grãdiniþa nr. 51.

Peste 1.430.000
de lei
Întrucât municipiul Craiova
nu a avut buget în primul trimestru al acestui an, abia în cadrul ºedinþei din aceastã lunã se
va aproba execuþia bugetarã a
fondurilor nerambursabile,
printre care ºi acest program.
„La finele anului 2015 au fost
achiziþionate serviciile de proiectare cuprinzând expertizã
tehnicã, audit energetic, documentaþie de avizare a lucrãrilor
de intervenþii, proiect tehnic,
inclusiv caiete de sarcini, documentaþia pentru autorizaþia de
construire, detalii tehnice de

execuþie, asistenþã tehnicã pentru reabilitarea termicã a clãdirilor sus menþionate. Au fost
aprobate prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 98 din
22.03.2016, valoarea estimatã a
întregii investiþii fiind de
1.430.321 de lei. Contravaloarea serviciilor de proiectare a
fost încasatã de la UNDP astfel: 34.038 lei în decembrie
2015 ºi 2.562 lei în cursul anului 2016. S-a efectuat plata serviciilor în sumã de 16.430 lei, a
proiectului tehnic în sumã de
10.980 lei ºi a documentaþiei
pentru autorizaþia de construire
în sumã de 3.660 lei. De asemenea, s-a semnat acordul de
MC-3 ex. principiu ºi au fost
livrate materialele aferente termosistemului prin intermediul
UNDP în valoare de
102.7253,25 lei pentru CN Fraþii Buzeºti ºi în valoare de
257.580,70 lei pentru cinci clãdiri cu destinaþia de grãdiniþe”,
se aratã într-o hotãrâre de proiect
a Consiliului Local Craiova.
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Undã verde la ridicãri 7

ADMINISTRAÞIE

Consiliul Local Municipal Craiova aprobã în
ºedinþa de joi regulamentul dupã care se va
desfãºura activitatea de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar ºi delegarea
acesteia cãtre RAT SRL, societatea primãriei
având la dispoziþie douã luni sã se reorganizeze din punct de vedere tehnic ºi sã vinã cu
fundamentarea tarifelor care vor fi suportate
de cãtre deþinãtori.
de Nicuºor Fota

P

roiectul aflat pe ordinea de zi a ºedinþei de
consiliu local prevede cã „se aprobã modalitatea
de delegare, prin atribuire directã, a serviciului public de
ridicare, transport ºi depozitare a vehiculelor staþionate
ºi parcate neregulamentar pe
domeniul public sau privat al
municipiului Craiova”, precum ºi „atribuirea directã a
gestiunii serviciului public de
ridicare, transport ºi depozitare a vehiculelor staþionate
ºi parcate neregulamentar pe
domeniul public sau privat al
municipiului Craiova, cãtre
www.indiscret.ro

R.A.T. SRL”. Prin acelaºi act
supus votului CLM se aprobã
ºi contractul privind delegarea
de gestiune, între municipiul
Craiova ºi R.A.T. SRL, pe o
perioada de 4 ani, dar ºi redevenþa pe care va fi obligatã sã o
plãteascã la bugetul local SRLul municipal, aceasta fiind stabilitã la 5 procente din încasãrile pe care le efectueazã anual
din activitatea de ridicare, transport ºi depozitare a vehiculelor
parcate neregulamentar.

Regulamentul de
ridicãri, la aprobare
Prin acelaºi act normativ se
vor aproba regulamentul pri-

vind procedura de ridicare/
transport/depozitare a vehiculelor, precum ºi caietul de sarcini
pentru operatorul care va prelua activitatea, respectiv RAT
SRL. Potrivit proiectului de
hotãrâre aflat pe ordinea de zi a
ºedinþei de consiliu local, mãsura ridicãrii vehiculelor poate
fi dispusã de poliþiºtii rutieri sau
cei locali: a) în toate cazurile în
care este interzisã oprirea voluntarã; b) în zona de acþiune a
indicatorului cu semnificaþia
“Staþionarea interzisã” ºi a marcajului cu semnificaþia de interzicere a staþionãrii; c) pe drumurile publice cu o lãþime mai
micã de 6 m; d) în dreptul cãilor de acces care deservesc proprietãþile alãturate drumurilor
publice; e) în pante ºi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaþia “Staþionare alternantã”, în altã zi sau
perioadã decât cea permisã, ori
indicatorul cu semnificaþia
“Zona de staþionare cu durata
limitatã” peste durata stabilitã.
Preluând legislaþia revizuitã

anul trecut, regulamentul municipal mai prevede: transportarea
la locul de depozitare numai cu
vehicule specializate, care asigurã preluarea în totalitate a vehiculului transportat pe caroseria vehiculului transportor; încetarea operaþiunilor dacã la vehicul se prezintã conducãtorul
auto, înainte de iniþierea transportului cãtre locul de depozitare; stabilirea responsabilitãþilor administratorului pentru perioada cât vehiculul se aflã în
custodia sa (privind paza ºi integritatea bunului).

RAT-ul, pus
la cheltuialã
„Contractul privind delegarea
de gestiune prin atribuire directã a serviciului public de ridicare, transport ºi depozitare a vehiculelor staþionate ºi parcate
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului
Craiova, va intra în vigoare în
termen de 60 zile de la data
aprobãrii prezentei hotãrâri”,

prevede proiectul supus aprobãrii consiliului local. În perioada respectivã, cei de la
RAT SRL sunt aºteptaþi sã
prezinte consilierilor locali
fundamentarea tarifelor care
vor fi percepute deþinãtorilor
de vehicule, lucru imposibil
la ora actualã întrucât RAT
SRL nu mai deþine autospeciale de ridicãri. De altfel, pe
ordinea de zi a ºedinþei de
consiliu local ºi-a fãcut loc ºi
un proiect de hotãrâre referitor la rectificarea bugetului
RAT SRL, abia aprobat luna
trecutã. În propriul buget,
SRL-ul municipal îºi stabilise achiziþia a douã autospeciale, destinate a fi folosite
pentru depanare auto, respectiv ca atelier mobil pentru
secþia tramvai. Prin rectificarea de buget din aceastã lunã,
suma prevãzutã pentru achiziþie, 922.000 de lei noi, va fi
destinatã însã cumpãrãrii a
douã autospeciale de ridicãri
auto, activitatea respectivã
fiind consideratã prioritarã.
26 aprilie - 2 mai 2017
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de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Adevãrul
celor 100 de zile
Pict
or
ul Marius T
ur
aiche la o nouă e
xpoziţie
Pictor
orul
Tur
uraiche
expoziţie

Explozie de culori
la Prefectura Dolj
mplinind frumosul numãr
de 40 de ”personale”, pic
torul Marius Turaiche ne
apare în ultima sa expoziþie, deschisã pe 20 aprilie în cancelaria
prefectului de Dolj, nu doar ca
un artist matur, ci ºi ca unul împlinit în peisajul artei plastice olteneºti. A beneficiat de la bun început toate atuurile dezvotãrii
într-un registru al ºcolii clasice

Î

de picturã – i-a avut ca dascãli,
la Liceul de artã craiovean, pe
Ilie Marineanu, ªtefan Brãdiceanu, Elena Berindeanu, Ilie Berindei ºi Mihail Trifan – ºi, chiar
dacã a ales drumul medicinii,
solida pregãtire artisticã l-a determinat sã continue ºi sã performeze pe aceastã linie.
Vernisajul expoziþiei a avut
loc în prezenþa ºi cu concursul

prefectului de Dolj – Dan Narcis Purcãrescu, a prof. univ. dr.
Dinicã Ciobotea, a artistului
Emilian Popescu. Cele 30 de
lucrãri expuse au prezentat naturi statice cu flori ºi peisaje,
executate cu aceeaºi sensibilitate ºi apetenþã cromaticã cu
care artistul ne-a obiºnuit în
demersurile sale artistice de
peste 30 de ani. (V.Z.)

Vas cu flori de primãvarã

Marius Turaiche - Curcubeul

O asociaþie de proprietari
notificatã de Apavil

D

in cauza întârzierilor la
plata facturilor repre
zentând servicii furnizare apã potabilã ºi canal, SC
APAVIL SA a decis sistarea alimentãrii cu apã a unei asociaþii
de proprietari din oraºul Brezoi,
inclusã în categoria clienþilor
rãu-platnici: AS. PRO. Nr. 1
Brezoi – 297.857,55 (8 luni
restante).
SC APAVIL SA este nevoitã
sã apeleze la aceastã mãsurã
26 aprilie - 2 mai 2017

întrucât s-a constatat creºterea
semnificativã a cuantumului
sumelor datorate de cãtre clienþi
în contul serviciilor prestate.
Deºi conducerea societãþii a
manifestat întotdeauna înþelegere în ceea ce priveºte achitarea
de cãtre asociaþiile de proprietari a facturilor pentru serviciile prestate, se pare cã în anumite cazuri clienþii nu au gãsit de
cuviinþã sã aprecieze just aceastã atitudine.

Asociaþia de proprietari care
înregistra, la data de 25 aprilie a.c., datorii importante cãtre SC APAVIL SA a fost deja
notificatã, urmând ca acþiunea
de debranºare sã demareze în
perioada imediat urmãtoare.
Locatarii bun-platnici din cadrul asociaþiilor de proprietari
care vor fi debranºate sunt rugaþi sã înþeleagã necesitatea
adoptãrii unor astfel de mãsuri.

ncerc sã mã uit cu ochii
cetãþeanului obiºnuit la
primele 100 de zile ale
Guvernului Coaliþiei PSD ALDE. Dincolo de episodul
OUG 13, episod care va
face, sunt sigur, preocuparea multor istorici în anii ce
vin.
În materia strictã a produselor guvernãrii livrate societãþii româneºti sunt destule motive de satisfacþie. Sau creat premise directe
pentru creºterea calitãþii vieþii tuturor românilor.
Salariul minim a crescut.
Punctul de pensie, pensia
minimã garantatã au crescut.
Au fost eliminate peste
100 de taxe care, departe de
a ajuta bugetul, încurcau
foarte tare contribuabilul
român, persoanã fizicã sau
juridicã.
Antreprenorii, în special
cei mici ºi mijlocii, beneficiazã de mai mult sprijin ºi
de o reducere semnificativã
a poverii lor fiscale.
Agricultorii români au
primit la timp subvenþiile pe
toate categoriile reglementate a fi obiect al acestui tip
de stimulent financiar pentru dezvoltare.
Încasãrile la buget dupã o
primã lunã în care au fost
mai mici comparativ cu anul
trecut au crescut ºi cresc
constant, dovadã cã mãsurile de relaxare lansate de
guvern au fost juste ºi dau
roade.
Profesorii, medicii, oamenii de culturã ºi artã încep
sã simtã cã existã un guvern
care le respectã meseria ºi
munca, la adevãrata lor valoare.
S-a lansat un proces de
descentralizare care va aduce decizia ºi banii mai
aproape de cetãþeni ºi de
comunitãþile în care trãiesc.
S-a finalizat o Lege a Salarizãrii Unitare atât de aº-

Î

teptatã, care va aduce mai
multã echitate ºi mai mult
respect pentru angajaþii din
spaþiul public. Sper sã intre
cât mai repede în dezbaterea parlamentarã.
S-au fãcut eforturi încununate de succes pentru ca
liberalizarea preþului la gaze
sã nu afecteze foarte tare
populaþia/consumatorii casnici.
S-a redus preþul medicamentelor inovative care ºiau pierdut patentul, medicamente atât de necesare pentru bolnavii cronici.
Iatã un tablou al unei guvernãri care, fãrã sã fie una
perfectã, putem afirma cã a
fost, în aceastã sutã de zile,
una cu adevarat responsabilã faþã de viaþa oamenilor.
Creând perspectiva unei
creºteri economice sãnãtoase ºi durabile. Iatã, însuºi
ditamai FMI-ul ºi-a recunoscut eroarea de previziune privind creºterea economiei româneºti, modificând-o de la 3,4% la 4,2%.
E adevãrat, este loc de
mai bine în multe domenii.
Sunt ºi câteva restanþe imortante care îºi cautã încã rezolvarea.
Mi-ar fi plãcut sã avem
adoptatã, la aceastã orã,
Legea Prevenþiei. Atâþia români cu iniþiativã o aºteaptã.
Ar fi fost bine sã ºtim clar
la acest moment cum va
funcþiona Fondul Suveran
de Investiþii.
Aº fi vrut sã fi gãsit un
consens politic pe chestiunea modificãrii Codurilor,
astfel încât acestea sã nu
mai fie speculate politic.
Una peste alta, înclin sã
afirm, dincolo de partizanatul politic, firesc ºi legitim, cã avem un guvern
care a luat, cu o notã destul de bunã, examenul primelor 100 de zile de guvernare.
www.indiscret.ro

Balta Craioviþei – gunoaie, 9
câini ºi nesiguranþã
pentru craiovenii
din zonã

SPECIAL

Stau la mâna instanþelor de judecatã ºi aºteaptã ziua în care terenul acoperit de tone de gunoi
va deveni locul de agrement promis de câþiva
ani încoace. Vorbim despre proprietarii caselor
din zona Bãlþii Craioviþei. Pe lângã faptul cã
trebuie sã suporte peisajul deloc atractiv,
craiovenii ºtiu de acum cã imediat ce se va
încãlzi, mirosul va fi greu de suportat ºi þânþarii
le vor da din nou mari bãtãi de cap. Un alt
aspect sesizat de cãtre cei care locuiesc în
aceastã parte a urbei este faptul cã nu prea mai
au curaj sã tranziteze zona, mai ales dacã vin
din schimbul doi sau dacã sunt nevoiþi sã
ajungã acasã dupã lãsarea întunericului. Printre
munþii de moloz îºi fac veacul oameni ai strãzii
care sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi necãjiþi peste mãsurã cã nu li se oferã o þigarã sau o
bucatã de pâine, devin agresivi.
de Octavia Hantea

P

ânã când autoritãþile vor
lua decizii cu privire la
soarta Bãlþii Craioviþei,
locuitorii caselor din zona respectivã se plâng de faptul cã
ceilalþi cetãþeni ai oraºului au
transformat acest teren într-o
adevãratã groapã de gunoi. De
la produse menajere, la ambalaje de mari dimensiuni ºi saci
de moloz, acestea sunt resturi
care, în lipsa mãsurilor ce s-ar
impune a fi luate, au acoperit
întreaga zonã.

„Gunoaiele
ne sufocã”
Craiovenii au fãcut zeci de
sesizãri, niciuna însã cu sorþi de
izbândã. „Dimineaþa, îmi duc
copilul la ºcoalã, acolo în Craioviþa. Este mult mai aproape sã
trec podul decât sã ocolesc. Din
pãcate, o sã ajungem sã nu mai
avem pe unde trece. Podul este
vai mama lui, gunoaiele ne sufocã ºi când o sã mai vinã ºi
cãldurã, chiar nu mai putem sta
în curþi. Vine un miros irespirabil. De la atâta mizerie o sã vinã
ºi þânþarii ºi uite-aºa o sã fie vai
de noi. ªi noi ne dorim condiþii
decente. Mãcar sã mai adune
din gunoaiele astea pânã clarificã cu terenul, cã am înþeles cã
www.indiscret.ro

aici ar fi probleme”, a spus unul
dintre craiovenii din zonã.

„Este foarte riscant
sã treci seara
pe aici”
O altã problemã a locuitorilor din zonã este legatã de siguranþa lor. Aceºtia evitã sã tranziteze zona, mai ales seara, oamenii strãzii fiind cei care i-au
adus în aceastã situaþie. „De
când sunt munþii de moloz, ziduri practic aruncate, stau aici
ºi oamenii fãrã adãpost. Ei consumã bãuturi alcoolice ºi problema este cã devin agresivi
dacã nu le dai ceea ce îþi cer. Vor
ba þigãri, ba o sticlã de bere sau
mai cer ºi mâncare. Este foarte
riscant sã treci seara pe aici, de
aceea ocolim de la staþia de
tramvai, pe stradã. Asta înseamnã o jumãtate de orã în plus”, a
spus un alt craiovean din zonã.

„Visãm la parcuri
de distracþie?!”
Numãrul foarte mare de câini
le dã ºi el bãtãi de cap cetãþenilor din zona Brestei, din imediata apropiere a podului. Animalele au ajuns chiar ºi în gospodãrii, goana dupã hranã împingându-le între pãsãrile celor
ce locuiesc aici. Sezonul cald

vine la pachet, dupã cum spun
proprietarii caselor, cu mirosuri
greu de suportat ºi o invazie a
þânþarilor. Experienþa ultimilor
ani le-a confirmat faptul cã autoritãþile sunt depãºite de situaþie ºi din acest punct de vedere
cetãþenii nemaiavând nicio speranþã cã aceste probleme se vor
rezolva. „Tot auzim de ani de
zile de locuri de agrement, de
parc de distracþie ºi mai ºtiu eu
ce poveºti frumoase. Noi murim sufocaþi de gunoaie ºi visãm
la parcuri de distracþie?! O mare
prostie este sã crezi în aºa ceva.
O sã credem acest lucru doar

când vom vedea utilajele în
zonã. Pãcat însã cã va trece
multã vreme pânã atunci ºi situaþia va deveni ºi mai grea,
dacã nu imposibil de controlat”,
a completat craioveanul.

Amenzile nu îi sperie
pe craioveni
Deºi au mai aplicat câteva
amenzi în urmã cu aproximativ
doi ani, reprezentanþii Gãrzii de
Mediu Dolj nu prea mai au ce
sã facã la ora actualã, firma care
deþine terenul fiind în insolvenþã. La rândul sãu, Poliþia Loca-

lã Craiova nu prea poate interveni, necunoscându-se încã regimul juridic al pãmântului respectiv. Deºi oamenii legii au
mai dat câteva amenzi celor
prinºi în fapt, asta nu îi sperie
pe restul cetãþenilor lipsiþi de
bun simþ. Primãria Craiova va
putea hotãrî soarta acestui teritoriu abia dupã ce instanþa va
lua o decizie, existând un proces pe rol în acest caz. Autoritãþile municipale fac apel însã
la cetãþenii urbei sã nu mai arunce gunoi în acea zonã, spiritul
civic fiind salvarea de moment
a stãrii de fapt.
26 aprilie - 2 mai 2017
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Indiscreþii
de Vâlcea

Pe heliportul
lui Ceauºescu
pasc oile
Retrocedat foºtilor proprietari, heliportul din Olãneºti,
satul Tisa, a ajuns acum un
câmp pe care pasc oile. Din
construcþia de odinioarã, fãcutã în anii 80 pentru nomenclaturiºtii care urmau sã ajungã cu elicopterul la vila lui
Ceauºescu, au mai rãmas niºte plãci asfaltice laterale, uzate de timp. Ce pãcat!

La PNL Vâlcea,
sindromul
Scorniceºti

ºi-au desfãºurat conferinþa
judeþeanã. Aoleu!

Primãria Prundeni surprize, surprize!
Primãria Prundeni-Vâlcea
furnizeazã, mai nou, prefecþi. Noul prefect al judeþului Vâlcea, Florian Marin
(foto), a venit în funcþie
dintr-un post de funcþionar
public ocupat pentru câteva
sãptãmâni la aceastã primãrie. Persoane bine informate
spun însã cã dacã aceasta ar
fi singura surprizã, bine-ar fi.
Altele þin de DNA!

Simpatic, Cornel Moisescu, preºedintele PNL Olt, invitat la alegerile de la PNL
Vâlcea: „Se spunea cã la Dolj
a fost un candidat, de fapt au
fost doi, dar s-a retras unul.
La Olt am fost unul, la Vâlcea, tot unul. Nu îmi explic,
eu sunt din Scorniceºti unde
s-a nãscut tovarãºul, dar la
Vâlcea ce s-a întâmplat?

La suprapreþ ?
Preºedintele PNL Vâlcea,
Cristian Buican, pãrea chitit
zilele trecute sã-i facã o plângere la DNA pesedistului
Constantin Pârvu, lider al
CNSLR Frãþia. Motivul:
Buican susþine cã Pârvu lear fi închiriat liberalilor la suprapreþ (15 milioane lei
vechi) Sala Mare a Casei de
Culturã a Sindicatelor, unde
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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.
26 aprilie - 2 mai 2017

Focuri aprinse pe
câmpurile din Dãbuleni,
singura ºansã pentru
recolta de lubeniþã
Temperaturile scãzute
înregistrate la finele
sãptãmânii trecute leau dat mari bãtãi de
cap cultivatorilor de
lubeniþe din Dãbuleni.
Mari probleme au
avut, la rândul lor,
gorjenii din Turcineºti
sau cei din Polovragi,
acolo unde cãpºunele
ºi cireºii au trecut
relativ cu bine peste
temperaturile cu
minus, doar datoritã
faptului cã oamenii au
fãcut focuri în livezi.
Acelaºi lucru s-a
petrecut ºi pe câmpurile din Dãbuleni,
recolta fiind momentan salvatã, dupã cum
spun aceºtia.

de Octavia Hantea

C

onvinºi cã trebuie sã
salveze mãcar o parte
din recolta de lubeniþã,
producãtorii de pepeni din Dãbuleni au fãcut nopþi albe, când
temperaturile au scãzut sub zero
grade. Aceºtia au aprins focuri
pe câmp, reuºind astfel sã diminueze din efectele frigului. La
ora actualã, nu mai existã niciun pericol ºi oamenii sperã cã
lucrurile vor intra pe un fãgaº
normal, mai ales cã ne apropiem
de luna mai. „A mai pãþit ceva
de genul aceasta în urmã cu câþiva ani, dar nu aºa grav. A fost
brumã, au fost douã sau trei grade cu minus. Dacã nu interveneam, ne bãteam joc de toatã
munca ºi de toþi banii bãgaþi în
lubeniþe. Plantele au prins rãdãcini, sunt firave, aºa cã dacã le
prindea frigul de nopþile trecu-

te, ne luam adio de la pepeni,
cel puþin noi cei din Dãbuleni.
Am aprins ba rumeguº, ba cauciucuri, am stat pe câmp sã
avem totul sub control ºi credem cã am reuºit sã facem ceva.
Vom vedea acum evoluþia plantei. Sperãm sã nu aparã surprize neplãcute la dezvoltarea lor
ºi sperãm sã intre temperaturile
în normal sã putem desfãºura
munca aºa cum trebuie”, a spus
unul dintre producãtorii de lubeniþe din Dãbuleni.

Focuri ºi între
cireºii din
zona Gorjului
Renumite în Oltenia ºi nu
numai sunt ºi livezile de cireºi
de la Turcineºti, judeþul Gorj. ªi
aici, oamenii au aprins focurile
în speranþa cã vor mai salva câte
ceva din producþia acestui an.
„Noi ne-am fãcut datoria. Vom
vedea ce am reuºit sã salvãm.
Nu ºtiu când sã mai fi fost un
asemenea an foarte greu. Am
fãcut focul cu gãleþi cu rumeguº ºi motorinã ºi printre rândurile de viþã-de-vie. Oricum se
vãd efectele frigului, dar vom
urmãri evoluþia. Nu ne putem
pronunþa în totalitate asupra situaþiei”, a explicat Marius, proprietarul unei livezi din Turcineºti, judeþul Gorj.

Rãsadurile ºi restul
pomilor fructiferi,
prãpãdite de brumã
Nici restul culturilor nu au
scãpat cu bine ca urmare a temperaturilor scãzute de la finele
sãptãmânii trecute. Cartoful,
rãsadurile de tomate, ardei ºi
castraveþi, fasolea verde ºi toatã gama de pomi fructiferi au
fost grav afectate. Potrivit reprezentanþilor direcþiilor de agriculturã, munca producãtorilor sa cam dus pe apa sâmbetei. Acolo unde se mai poate, oamenii
vor reorganiza treburile ºi vor
relua procedura plantãrilor, dar
cu pomii fructiferi nu mai au ce
sã facã. Din aceastã cauzã, pentru anul în curs se estimeazã un
preþ ridicat la legume ºi fructe,
existând mari ºanse ca pe masa
consumatorului sã ajungã, mai
cu seamã, produse provenite din
import.
www.indiscret.ro

Clinica de cardiologie
intervenþionalã rezolvã marile
lipsuri ale Centrului Universitar
Craiova
La Spitalul Judeþean
Clinic de Urgenþã
Craiova, prin intermediul Clinicii de cardiologie intervenþionalã
ºi chirurgie cardiovascularã, se vor face
coronarografii ºi
intervenþii mult mai
complexe, factorii de
decizie fiind hotãrâþi
sã rezolve aceste mari
lipsuri ale Craiovei. La
ora actualã, potrivit
directorului SJCU
Craiova, dr. Bogdan
Fãnuþã, municipiul
nostru este singurul
centru universitar din
þarã unde nu se pot
efectua astfel de
intervenþii, pacienþii
cu probleme cardiologice grave fiind nevoiþi sã apeleze la
specialiºtii din Timiºoara, Bucureºti sau
Târgu Mureº.

Ion Prioteasa, preºedintele CJ
Dolj, a precizat cã este vorba de
suma de 770.000 de euro, un
sprijin enorm pentru administraþia judeþeanã. „Am semnat un
contract extrem de important
pentru noi. Este vorba de un demers cu o valoare totalã de aproximativ 1,5 milioane de euro, în
care suntem parteneri. Avem de
câºtigat noi, cu Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova ºi
www.indiscret.ro

ani s-au materializat investiþii de
milioane de euro, cum nu au
mai fost fãcute cel puþin din
1991 pânã în prezent”, a declarat dr. Fãnuþã.

Dacã la ora actualã un bolnav
care are grave probleme cardiace ºi cãruia i se impune o coronarografie sau punerea unui
stent, este nevoit sã aleagã oraºe precum Bucureºti, Timiºoara sau Târgu Mureº, acest lucru
nu se va mai întâmpla în viitorul apropiat. „Din punctul meu
de vedere, dupã construirea Spitalului Judeþean, iniþiatã în
1965, Clinica de cardiologie
intervenþionalã ºi chirurgie cardiovascularã este cea mai mare
realizare, din punct de vedere
medical, în Craiova. Mã refer la
faptul cã o astfel de structurã nu
exista în zona noastrã, fiind singurul centru universitar din þarã
care nu beneficiazã de cardiologie intervenþionalã. Din acest
motiv, era nevoie ca pacienþii sã
fie transportaþi cu elicopterul,
iar astfel se pierde timp, se pierd
ºi bani. Prin aceastã investiþie,
se va reduce timpul de intervenþie asupra bolnavului cu aproximativ patru ore, ceea ce,
atunci când vorbim despre un
infarct miocardic, reprezintã
diferenþa dintre viaþã ºi moarte”, a completat managerul
SJCU Craiova.

C

„Vom achiziþiona
aparaturã
performantã”

ADMINISTRAÞIE

„Se va reduce timpul
de intervenþie
asupra bolnavului”

de Octavia Hantea
oronarografiile, punerea unui stent sau alte
intervenþii mai complexe ce þin de cardiologie impun
atât un echipament corespunzãtor, cât ºi medici pregãtiþi pe
mãsurã. Legat de dotãrile necesare, graþie unui proiect cu finanþare nerambursabilã, una
dintre sãlile de operaþie ale viitoarei Clinici de cardiologie intervenþionalã ºi chirurgie cardiovascularã din cadrul SJCU
Craiova va fi echipatã la standarde europene.
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Medici de la
Bucureºti ºi Târgu
Mureº
Semnarea contractului de finanþare - medicul Bogdan Fãnuþã, manager al SJCU Craiova, ºi
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj
au de câºtigat ºi prietenii noºtri
bulgari, cu un spital din Kozlodui. Suma pe care am reuºit sã o
obþinem din fonduri europene se
împarte în mod echitabil între
partea românã ºi cea bulgarã,
urmând sã fie folositã pentru
acoperirea unor necesitãþi privind dezvoltarea sistemului de
sãnãtate. Aceºti bani sunt importanþi pentru noi întrucât vom asigura dotãrile necesare pentru a
echipa o salã de operaþii din cadrul noii Clinici de cardiologie
intervenþionalã ºi chirurgie cardiovascularã. Suma nu va fi suficientã, dar este complementarã fondurilor alocate de noi ºi
automat ne ajutã enorm. Vom
achiziþiona aparaturã performan-

tã ºi astfel sala va fi precum cea
din marile clinici de sãnãtate din
Europa”, a declarat Prioteasa.

„Salã de operaþii
perfect funcþionalã”
Medicul Bogdan Fãnuþã, manager al SJCU Craiova, se declarã mulþumit de faptul cã acest
pas al înfiinþãri unei clinici de
cardiologie prinde contur. „Proiectul Consiliului Judeþean Dolj
privind Clinica de cardiologie
intervenþionalã ºi chirurgie cardiovascularã include ºi amenajarea a douã sãli de operaþii,
care, bineînþeles, trebuie sã fie
dotate cu echipamentele necesare, în douã etape, aºa cum am

convenit. Un prim pas îl facem
prin intermediul acestui demers
cu finanþare din fonduri europene, care va asigura dotãrile
pentru una dintre sãlile de chirurgie cardiovascularã, în timp
ce pentru cea de-a doua au fost
deja alocaþi bani, prin bugetul
CJ Dolj pentru 2017, în vederea iniþierii procedurilor. Ca urmare a achiziþiilor care vor fi
fãcute prin acest proiect, vom
avea, la finalul sãu, o salã de
operaþii perfect funcþionalã.
Doresc sã mulþumesc întregului colectiv de la CJ Dolj pentru susþinere ºi implicare în derularea acestui proiect, dar ºi
pentru faptul cã se investeºte la
SCJU Craiova, iar în ultimii trei

Pentru realizarea acestui obiectiv vor veni la Craiova, în
toamna acestui an, cadre medicale din Bucureºti ºi Târgu
Mureº. „Ne dorim ca aceastã
clinicã sã fie deschisã în octombrie, pentru cã aceasta este luna
în care vor ajunge de la Bucureºti medicii cu care am discutat pentru a începe activitatea
aici. În momentul de faþã, avem
angajamente cu patru medici
care vor lucra pe partea de cardiologie intervenþionalã ºi cu o
altã echipã, pe care o vom aduce de la Târgu Mureº, pentru
chirurgie cardiovascularã”, a
conchis dr. Fãnuþã. Pentru viitor, studenþii de la Facultatea de
Medicinã Craiova vor fi ºcoliþi
în aceastã direcþie, tocmai pentru a nu se mai pune problema
apelãrii la alte judeþe.
26 aprilie - 2 mai 2017

Programul manifestãrilor
prilejuite de sãrbãtoarea
hramului Catedralei
Arhiepiscopale din
Râmnicu Vâlcea
n Duminica a treia dupã Paºti, 30 aprilie 2017, în Mitropolia
Olteniei este prãznuitã sãrbãtoarea „Aducerea Moaºtelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Ocrotitorul Arhiepiscopiei
Râmnicului, în Oltenia”, hramul Catedralei Arhiepiscopale din
Râmnicu Vâlcea.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în perioada 28 aprilie – 30 aprilie 2017, se
vor desfãºura o serie de manifestãri spiritual-culturale, prilejuite
de hramul catedralei, dupã urmãtorul program:
• Vineri, 28 aprilie, Protopsaltul Bogdan Marin va susþine în
Catedrala Arhiepiscopalã, începând cu ora 17.00, Concertul de
cântãri bizantine Astãzi toate s-au umplut de luminã!
• Sâmbãtã, 29 aprilie, la ora 16.00, Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va întâmpina în faþa Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea delegaþia patriarhalã care
însoþeºte moaºtele Sfântului Ciprian, aduse de la Biserica Sfântul
Ciprian – Zlãtari din Bucureºti.
· În continuare, va avea loc Procesiunea „Calea Sfinþilor” pe
urmãtorul traseu: Parcul Teatrului Municipal – Bulevardul Tudor
Vladimirescu – Biserica Buna Vestire – Calea lui Traian – Biserica
Toþi Sfinþii – Strada Arhiepiscopiei – Catedrala Arhiepiscopalã.
· De la ora 17.30, în Catedrala Arhiepiscopalã va fi sãvârºitã
Slujba de Priveghere la sãrbãtoarea hramului.
• Duminicã, 30 aprilie, începând cu ora 09.00, va fi sãvârºitã Sfânta Liturghie arhiereascã de cãtre un sobor de arhierei,
preoþi ºi diaconi cu prilejul hramului Catedralei Arhiepiscopale
din Râmnicu Vâlcea.
Aceastã sãrbãtoare închinatã Sfântului Ierarh Calinic rememoreazã evenimentul duhovnicesc ºi istoric petrecut în perioada 28
aprilie - 5 mai 2012, când Moaºtele Sfântului Calinic de la Cernica
au poposit în mai multe locuri din Mitropolia Olteniei.
Sursa: Arhiepiscopia Râmnicului
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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.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

de Doru Câplea
Consilier local PNL

S-a stabilit! 11 iunie este
ziua în care craiovenii îºi
aleg din nou primarul
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resiunea publicã ºi haosul ce domneºte la
nivelul administraþiei
locale au determinat guvernul
Grindeanu sã stabileascã data
alegerilor parþiale pentru funcþia de primar, în ciuda faptului
cã Partidul Social Democrat
încã nu poate prezenta candidatul pe care îl va propune craiovenilor în aceste alegeri.
Apartenenþa primarului interimar, Mihail Genoiu, la Partidul Miºcarea Popularã îngreuneazã nominalizarea sa pentru
candidatura la primãrie, PSDiºtilor cu state vechi fiindu-le
foarte greu sã nu susþinã pe
„unul de-al lor” ºi sã se încoloneze în spatele unui „import
de la Bãsescu”. Se pare totuºi
cã retragerea deloc surprinzãtoare a preºedintelui PSD Dolj,
Claudiu Manda, ºi înscrierea
formalã a senatorului Radu
Preda în competiþia internã,
lasã drum liber omului lui Bãsescu spre a fi susþinut de PSD
la candidatura pentru funcþia
de primar al Craiovei.
În tot acest timp de incertitudine administrativã, cetãþenii
Craiovei sunt cei care suferã,
nerealizarea proiectelor europene în termenele prevãzute
urmând a fi decontatã scump
din buzunarul nostru, tramvaiele apelând tot mai des la
“tracþiune basculantã”, tariful
serviciilor de salubritate crescând abuziv ºi nejustificat, reabilitarea Colegiului Carol I fiind în continuare doar o poveste plimbatã cu cãrucioarele de
documente ale Liei Olguþa
Vasilescu, chinezii construind
locuinþe pentru tineri, dar nu
în România, ci în China, iar
“criza de salvamari” de la Water Park pãrând a se prelungi
la nesfârºit.

Cel mai grav ºi îngrijorãtor
lucru este cã periplul aleºilor
doljeni în funcþiile ministeriale, în loc sã ajute la dezvoltarea zonei, ne lasã fãrã autostrada Craiova-Piteºti, atât
ministrul Olguþa Vasilescu,
cât ºi adjunctul de la transporturi, Ovidiu Flori, dovedinduºi incapacitatea ºi lipsa de interes pentru menþinerea construcþiei acestei autostrãzi în
lista de prioritãþi a guvernului.
Pe de altã parte, Partidul
Naþional Liberal ºi-a desemnat candidatul, de mai bine de
o lunã, în persoana senatorului Mario Ovidiu Oprea ºi
vine în faþa craiovenilor cu un
om serios, având o carierã în
spate ºi care înþelege nevoile
reale ale cetãenilor Craiovei.
Am considerat necesar ca nominalizarea candidatului nostru sã fie una rapidã ºi transparentã, în egalã mãsurã
având în vedere ºi importanþa
funcþiei pentru care urmeazã
sã candideze.
A venit momentul sã alegem un primar care sã dezvolte oraºul, sã redea demnitatea
craiovenilor, iar Craiova sã nu
mai fie doar oraºul oamenilor
necãjiþi, care stau la coadã
pentru tigãi ºi hârtie igienicã
la reducere!
O alegere fac ºi cei care
absenteazã de la vot, decizia
de a nu se prezenta fiind consideratã de mulþi o opþiune
electoralã, însã cei care nu
participã sunt ultimii care ar
trebui sã-ºi declare nemulþumirea faþã de cum merg lucrurile în comunitate, fiindcã ei
înºiºi, prin neprezentare, sunt
giranþii acestei stãri de fapt.
26 aprilie - 2 mai 2017
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de Marielena Popa

la brâu, pârtia
Vidra a fost
închisã

nia precum Sinaia, Poiana Braºov sau Straja sunt încã pline de
schiori.

Viceprimarul:
”Nu au mai fost
turiºti, nu înþeleg
ce s-a întâmplat!”

Primãria Voineasa ºi firma

Zãpada persistã
aproape
o jumãtate de an,
dar pârtia a fost
exploatatã
numai trei luni
ºi jumãtate

D

eºi la domeniul
schiabil Vidra din
Voineasa, judeþul
Vâlcea, stratul de zãpadã
atinge peste o jumãtate de
metru, pârtiile au fost închise pe 17 aprilie a.c. Astfel, a
fost ratatã oportunitatea fabuloasã ca acolo sã se schieze
chiar ºi de 1 Mai, când, de
regulã, românii iau drumul litoralului. Motivul invocat de
autoritãþi: nu sunt turiºti.
Construit la 2.000 de metri altitudine, într-o zonã de
o frumuseþe aparte, în care
zãpada se poate menþine ºase
luni pe an, domeniul schiabil de circa 10 kilometri a fost
exploatat în sezonul de iarnã
numai trei luni ºi jumãtate (5
ianuarie -17 aprilie 2017). În
acest timp, pârtii din Româ-

Acomin, care administreazã
acest obiectiv turistic, par sã
lucreze ºi sã gândeascã în
contratimp cu evenimentele.
În condiþii de iarnã autenticã
au pus lacãtele pe tunurile de
zãpadã, au ”parcat” telegondolele ºi au declarat închis
sezonul de schi. Asta, în loc
sã practice preþuri reduse de
extrasezon, în înþelegere ºi cu
hotelierii, sã organizeze evenimente, sã le promoveze ºi
sã profite, utilizând toate resursele, de privilegiul cã iarna nu se lasã dusã.
”Nu au mai venit turiºti,
din acest motiv am închis.
Numãrul lor a scãzut atât de
mult, încât pe pârtie erau 2030 de oameni. Nu înþeleg ce
s-a întâmplat. Sperãm cã anul
viitor va fi mai bine. Recent,
ni s-au alocat bani de la Guvern pentru finalizatea lucrãrilor, iar constructorul, firma
Acomin, a promis cã dacã nu
vor fi probleme, toate lucrãrile vor fi încheiate în noiembrie acest an. Mai sunt fãcut
parcãrile, calea de acces la
DN7, restaurantul, staþia de
epurare”, a declarat viceprimarul comunei Voineasa,
Dumitru Mardale. În ce priveºte principala problemã,
lipsa locurilor de cazare în
proximitatea pârtiei, viceprimarul spune cã situaþia va
persista. ”Lângã pârtie nu se
poate construi, terenurile nu
pot fi scoase din fondul forestier”.
Totuºi, amatorismul cu
care este gestionat domeniul
schiabil de la Vidra, birocraþia, orgoliile guvernamentale ºi alte metehne tipic româneºti care s-au manifestat de-a lungul timpului faþã
de acest obiectiv turistic ar
putea lua sfârºit. Firme care
manageriazã pârtii din Austria sau Elveþia ºi-au manifestat interesul pentru Vidra.
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C APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 17
– 21 aprilie 2017 o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului prin betonare ºi asfaltare pe strãzile Drumul Oltului, Eleodor Constantinescu ºi
Dealul Malului.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 4 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe Drumul Oltului, Intrarea Criºului nr.
4Bis, Gabriel Stoianovici ºi
26 aprilie - 2 mai 2017

Intrarea Cetãþuii.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au curãþat manual cãminele de canalizare ºi gurile de scurgere în zonele Ostroveni I, II,
III, IV, V, VI, 1 Mai I, II, Zãvoi,
Nord (Calea lui Traian), Traian,
Sud ºi Centru;
- s-au curãþat gurile de scurgere de pe bulevardul Tudor

Vladimirescu – pod Goranu;
- s-au finalizat lucrãrile de
inelare reþea apã potabilã ºi
branºamente apã pe Calea lui
Traian intersecþie cu strada Abatorului;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în pãmânt a þevilor de canalizare DN
250 mm;
- s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare menajerã între bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni –
Baza de Agrement.

CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
- Ostroveni (blocurile B1 sc.
A, B, A27/3 sc. B ºi C, A12 sc.
B, A23, A25, A27/2, C32 sc. D,
E,F, B5 sc. C, C4, B0, A1, C5,
A49 ºi pe strada Ostroveni –
ªtrand Ostroveni);
- Centru (strãzile Gib Mihãescu la blocul S8, Regina Maria nr. 17 ºi 19 ºi Splaiul Independenþei la blocul 11 sc. A);
- 1 Mai (strãzile Ion Referendaru la blocurile I2 ºi I3 sc. B,
C, D, George Enescu nr. 12,

Antim Ivireanu nr. 1 ºi Matache Temelie la blocurile 74 sc.
B ºi 82 sc. A);
- precum ºi pe Calea lui Traian la blocurile 3 ºi 15, Cloºca
nr. 15, Florilor la blocul S30/1,
Calea Bucureºti la firma Iveco,
Iancu Pop la blocul G3 ºi Constantin Dãlban la blocul 2 sc. A
ºi C.
87 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 87 apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 3
documentaþii tehnice.
www.indiscret.ro

Peste 70 de doljeni râvnesc
sã devinã grefieri
Zeci de doljeni au participat, în data de
23 aprilie a.c., la concursul de admitere la
ªcoala Naþionalã de Grefieri. La concurs
au fost scoase 55 de posturi, dintre care 40
de posturi vacante la instanþele judecãtoreºti ºi 15 posturi la parchetele din þarã. Un
astfel de concurs se organizeazã la nivel naþional, durata cursurilor fiind de ºase luni.
de Octavia Hantea

D

oljenii care au participat la concursul
de admitere la ªcoala Naþionalã de
Grefieri au avut de rezolvat subiecte
accesibile, dacã cei în cauzã s-au implicat se-

de Lucian Pretorian
ªocul înfrângerii de pe
Bega încã ere viu în mintea
tuturor, iar singurul mod în
care se putea face uitat acel
meci era o victorie în faþa Viitorului condus de Hagi.
Meciul putea începe cum
nu se poate mai prost pentru
olteni, dar Calancea îl blocheazã în ultimul moment pe
Chitu (min. 5), fãcând astfel
ca meciul sã nu înceapã cu
handicap pentru gazde. CSU
se trezeºte din pumni ºi are o
ocazie imensã în minutul 10,
atunci când Boli salveazã în
douã rânduri de pe linia porþii. Gazdele pun stãpânire pe
joc, dominã fãrã drept de apel
mijlocul terenului, dar ocaziile se încãpãþâneazã sã aparã.
Contrar cursului jocului,

rios în procesul de învãþare, sau foarte grele,
în cazul în care candidaþii nu au acordat seriozitatea ce se impune într-o astfel de pregãtire.
Aceasta este concluzia unora dintre doljenii
care ºi-au încercat norocul ºi care acum aºteaptã afiºarea rezultatelor, stabilitã pentru data
de 8 mai a.c. Concurenþa a fost acerbã, þinând
cont cã pentru cele 55 de posturi disponibile
au intrat în luptã peste 700 de persoane. Doljul a fost reprezentat de un numãr considerabil de candidaþi, aproximativ 70 de persoane,
toþi cei în cauzã aºteptând acum rãspunsul final. Dacã vor fi admiºi, aceºtia vor urma cursuri timp de ºase luni, lucrând apoi într-una
dintre instanþele de judecatã din þarã.

Brandan este foarte aproape de
deschiderea scorului, dar acelaºi
Calancea face minuni ºi pãstreazã tabela nemodificatã (min.
42).
Mitanul secund debuteazã
cum nu se poate mai bine pentru bãieþii lui Mulþescu. Nouintratul Manea pãtrunde foarte
curajos în flancul drept, centreazã excelent în faþa porþii ºi Bancu îndeplineºte o simplã formalitate (min. 46). Craiova profitã
de debandada din tabãra adversã ºi îºi mãreºte avantajul la capãtul unei acþiuni începute de
Vãtãjelu în flancul stâng ºi finalizatã de Mãzãrache (min.
58). Trupa lui Hagi are o tresãrire ºi marcheazã la prima ocazie din repriza secundã. Casap
executã perfect o loviturã liberã de la 18 m ºi readuce suspansul pe stadionul Extensiv (min.

62). Oltenii nu se pierd cu firea, aºa cum eram obiºnuiþi,
ºi continuã sã conducã ostilitãþile în teren. Acelaºi Manea inventeazã o pasã fabuloasã pentru Bancu, dar acesta loveºte doar bara dintr-o
poziþie unu la unu cu Buzbuchi (min. 82).
Aºa s-a scris istoria primei
victorii a Craiovei în faþa trupei lui Hagi, o victorie ce vine
sã confirme drumul bun pe
care se aflã oltenii. Am putea
deschide ºampania sã sãrbãtorim podiumul, dar aºteptãm
cu nerãbdare primul meci
dupã pauza competiþionalã,
deoarece minunile la Craiova nu au þinut niciodatã prea
mult ºi tare ne e teamã cã o
sã revenim la visul urât din
sezonul trecut.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu
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Fed Cup ºi
Perfidul Albion

u conta(þi) pe lacrimile
de pãpuºã timoratã la
Constanþa ale Johannei
Konta. Încã de la intrarea României în Uniunea Europeanã,
englezii au pus tunurile pe noul
venit ca fiind exportator de mizerie socialã, inclusiv SIDA.
Ajunsã în faþa plutonului de
execuþie care a avut proasta inspiraþie de a striga România!,
încurajând-o pe Sorana Cârstea,
7-le WTA (25 de ani, femeie
serioasã) a returnat perfid, modus operandi validat istoric. Sa smiorcãit arbitrului de scaun
pânã a obþinut ce ºi-a dorit, întâlnirea contând pentru menþinerea în Grupa Mondialã II din
Fed Cup. În setul secund, la 13, când lucrurile începuserã s-o
ia razna în ceea ce priveºte Marea Britanie, România conducând cu 1-0, partida s-a întrerupt. Ilie Nãstase a fost trimis
în tribunã, apoi evacuat din arenã, ca ultim borfaº, pentru injurii la care ar fi recurs ºi câþiva
spectatori. “Shame, set and
meci!” au titrat cu doza lor de
cinism cei de peste Canalul
Mânecii. ªi, ca la Azincourt, în
1415, au câºtigat bãtãlia. Nu ºi
rãzboiul, tranºat magistral de
Halep ºi Begu. Presa compatrioatã lui Ilie a rãspuns cu servitute, neuitând o virgulã din ce
au bolmojit Konta ºi antrenoarea Keothavong, nici comunicatul Federaþiei Engleze de Tenis. E drept, au fost ºi voci de la
noi, trecute cu urechea, care iau recomandat fair Johannei sã
stea acasã dacã e labilã. Cârstea

a reamintit cã jucãtoarea britanicã a încercat la Australian
Open sã impresioneze la fel ºi
nu i-a mers, dar “aici, unde e
ITF, se poate, sediul ITF este la
Londra, au venit pornite”. Poate gãsim ºi pentru “Sori” un
epitet, dacã Nãstase e “neghiob”. ªi pentru Þiriac, un
“miliþian pripãºit în tenis”, apanajul Annei Keothavong. Amuzându-se ea însãºi de situaþie,
Keothavong a acceptat sã se
fotografieze cu Nãstase, cel care
“s-a dat la ea” prin a-i cere numãrul camerei. L-o fi dat? Numai cã Perfidul Albion, venit cu
supervizorul de pe Trafalgare
Square, se aºtepta la comportamentul naþionalist al românilor.
Parol? Exemplar ar fi s-o faci
ca la uºa cortului pe româncã,
s-o ameninþi cã îi iei glanda, nui aºa?! Sã ne întoarcem la Ion
Þiriac: “Nu ºtiu ce a spus domnul Nãstase din tribunã, nici nu
mã intereseazã, pentru cã în momentul în care a pãrãsit suprafaþa de joc nu mai era persoanã
oficialã. Îi ceri sã pãrãseascã
banca, o face, dar cum îºi permite un arbitru sã-l scoatã din
arenã? Aºa suntem noi, abia aºteptãm sã sãrim pe ai noºtri ºi
le permitem strãinilor sã facã ce
vor la noi acasã!” Pe Nãstase îl
desfiinþãm, pe Nadia o desfiinþãm, pe Hagi îl desfiinþãm. Enumerarea poate sã continue cu
voievozi ºi domnitori, cu ale
culturii, cu Mioriþa, cu “eu îmi
apãr sãrãcia”. Þi-o aperi dacã ai
ºi un arbitru ca lumea, de scaun.
ªi cu scaun. La cap!
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Preºedinþii Consiliilor
Judeþene Vâlcea, Argeº
ºi Sibiu, întâlnire pentru
autostrada Sibiu-Piteºti
M

arþi, 25 aprilie 2017,
cu începere de la ora
11.00, la sediul Consiliului Judeþean Vâlcea a avut
loc o întâlnire a preºedintelui
Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, cu preºedinþii consiliilor judeþene
Argeº ºi Sibiu, a anunþat Consiliul Judeþean Vâlcea.
Printre temele de discuþie s-a
aflat ºi autostrada Sibiu-Piteºti.
„Suntem deosebit de onoraþi ca
noi vâlcenii sã fim gazda acestei întâlniri în care se vor discuta chestiuni legate de colaborarea la nivel instituþional
între cele trei judeþe, precum ºi
chestiuni tehnice care privesc
întregul suport legislativ pentru demararea, în cel mai scurt
timp, a lucrãrilor la autostrada Sibiu-Piteºti. Vom face un
obicei în a ne întâlni pentru binele locuitorilor din judeþele pe
care le reprezentãm” , a declarat Constantin Rãdulescu
(foto), preºedintele CJ Vâlcea.
(M.P.)
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Pensiunea Siva
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Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

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

