www.indiscret.ro

În numele ttatălui,
atălui, al ffiului
iului
şi-al sfântului aşt
eap
tă
aşteap
eaptă

Anul XII, nr
,5 LEI
nr.. 595 z 1177 - 23 mai 20
20117 z 1166 pagini - 11,5

te
Amãnunna
în pagi

5
Spitalul
Judeþean
Vâlcea –
30 la sutã
deficit de
personal

„Sfintele
ruine“ ale
Mitropoliei
Olteniei 13
te
Amãnunna
în pagi

Vâlcea: Halda
de steril Alunu
înainteazã,
2
familii evacuate

Roma nu a fost construitã într-o zi, spune un vechi proverb. Chiar
ºi-aºa, începem sã credem cã a fost construitã totuºi mai repede
decât unele proiecte ale Mitropoliei Olteniei, cum sunt biserica din
mijlocul parcului din vecinãtatea Liceului de Artã „Marin
Sorescu“, „zidurile de apãrare“ ale bisericii din Piaþa Valea
Roºie ori celebra catedralã din cartierul Craioviþa Nouã.
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Vâlcea: Halda de steril Alunu
înainteazã, familii evacuate
Comitetul Judeþean
pentru Situaþii de
Urgenþã (SJSU) Vâlcea a hotãrât, marþi,
evacuarea imediatã,
cu nivel de urgenþã I,
a douã familii din
comuna Alunu ºi
evacuarea cu nivel de
urgenþã II, pânã în
seara zilei de 17 mai,
în funcþie de evoluþia
situaþiei din teren, a
altor douã familii, din
cauza alunecãrilor de
teren, a anunþat Prefectura Vâlcea.
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de Marielena Popa
ncepând de sãptãmâna trecutã, din cauza ploilor
abundente, a fost reactivatã o alunecare de teren la halda
de steril a Carierei Berbeºti
Vest. Halda a ajuns în albia unui
pârâu, a distrus circa 18 hectare de pãdure, douã uliþe sãteºti
ºi s-a apropiat periculos de ºase
case din zonã. „Având în vedere situaþia existentã în localitatea Alunu, privitor la alunecarea de teren declanºatã în zona
haldei de steril aparþinând obiectivului minier Cariera Ber-

Î

beºti Vest, din cadrul CET Govora S.A., Direcþia Exploatare
minierã, domnul Florian Marin,
prefectul judeþului Vâlcea, în
baza referatului întocmit de Serviciul Monitorizarea Serviciilor
Publice Deconcentrate ºi în conformitate cu prevederile legale,
a convocat în ºedinþã extraordinarã Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã, astãzi, 16
mai 2017, la ora 14:30, în sala
nr.2 a Instituþiei Prefectului –
judeþul Vâlcea.
La propunerea Comitetului
Local pentru Situaþii de Urgenþã, Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Vâlcea a

aprobat prin hotãrâre evacuarea,
ca mãsurã de protecþie civilã, a
familiilor Mãrculescu Victor ºi
Mãrculescu Constantin, ca nivel de urgenþã I, ºi a familiilor
Mãrculescu Ion ºi Mãrculescu
Ilie, ca nivel de urgenþã II, precum ºi a bunurilor materiale
deþinute de acestea, ale cãror
gospodãrii se aflã pe direcþia
deplasãrii alunecãrii de teren.
Acþiunile de evacuare se vor
realiza în conformitate cu prevederile Ordinului MIRA
nr.1184/2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea ºi

asigurarea activitãþii de evacuare în situaþii de urgenþã”, a precizat într-un comunicat de presã Prefectura Judeþului Vâlcea.
Conform purtãtorului de cuvânt al Prefecturii, Alexandru
Concioiu, familiile care ce vor
fi evacuate imediat sunt formate din cinci adulþi. Cele care ar
putea sã fie nevoite sã îºi pãrãseascã miercuri locuinþele sunt
formate din nouã persoane, dintre care trei copii ºi ºase adulþi.
Toþi cei evacuaþi vor fi cazaþi la
Centrul Social Alunu.
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Primãria Craiova
mai ameninþã
o datã
cu PUG-ul
Actualul PUG dateazã de la începutul
mileniului ºi era
conceput iniþial sã
aibã o perioadã de
valabilitate de numai
zece ani, dar a fost
resuscitat de nu mai
puþin de patru ori,
prin hotãrâri de
consiliu local. Edilii
estimeazã cã vor
semna contractul
pentru refacerea
planului de urbanism în toamna
acestui an. Ultimul
termen de valabilitate a documentului
expirã la finele lui
2018.

de Nicuºor Fota

P

lanul de achiziþii publice plasat de edilii craioveni în SEAP cuprinde
ºi poziþia „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Craiova”, programatã a se
derula în acest an. Pentru a gãsi
firma de arhitecturã care va
reactualiza PUG-ul, municipalitatea aratã cã va organiza un
concurs de soluþii urmat de o
procedurã de negociere fãrã
publicarea prealabilã a unui
anunþ de participare. De menþionat cã aducerea în prezent a
documentului care guverneazã
domeniul urbanistic al municipiului de judeþ a figurat tot timpul, ca intenþie ºi chiar ca prevedere bugetarã, în planurile
edililor craioveni. De data

aceasta, primãria pune pe masã
ºi banii necesari, nu o sumã
modicã. Pentru achiziþie sunt
alocate, potrivit planului postat
de edili, 7,39 de milioane de
RON fãrã TVA (8,8 milioane de
RON cu TVA inclus), ceea ce
reprezintã aproape 2 milioane
de euro. Potrivit anunþului din
SEAP, procedura de achiziþie
publicã pentru noul PUG trebuia demaratã pe 15 mai, ceea ce
înseamnã cã edilii încep din
start cu întârziere, finalizarea
procedurii fiind stabilitã pentru
data de 29 septembrie 2017.

Mult amânata
actualizare
Ideal, Craiova ar fi trebuit sã
aibã un nou plan urbanistic general încã din 2012, însã edilii

s-au mulþumit sã prelungeascã
agonia celui vechi, translând din
pix termenul de valabilitate, cu
voie de la autoritãþile centrale.
Vechiul PUG a fost prelungit
succesiv în 2011, 2012 ºi 2013,
motivaþia fiind de fiecare datã cã
e nevoie de o prelungire a valabilitãþii PUG-ului vechi pânã e
gata cel nou. Cu toate cã nu se
întrevedeau defel semne cã evenimentul s-ar produce în viitorul apropiat. Ultima prelungire
pentru planul de urbanism general a fost adoptatã la sfârºitul
anului 2015, noul termen limitã
fiind fixat în decembrie 2018.

Cuiul lui Pepelea:
o „bagatelã”
de 1.200 de hectare
De menþionat cã municipali-
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tatea a fãcut totuºi un prim pas
spre reactualizarea PUG-ului
în urmã cu câþiva ani, în ianuarie 2015 mai precis, când
a semnat un contract având ca
obiect furnizarea de servicii
de consultanþã în vederea întocmirii caietului de sarcini
aferent investiþiei P.U.G.
Municipiul Craiova. De reactualizarea propriu-zisã nu s-a
putut apuca, pentru cã are
nevoie, la fel ca orice craiovean de la bloc care vrea sãºi înfiinþeze o firmã, de „acordul vecinilor”. Este vorba despre diferende între municipiul reºedinþã de judeþ ºi patru dintre comunele limitrofe
cu privire la graniþele administrativ-teritoriale, suprafaþa
aflatã în disputã fiind de
aproape 1.200 de hectare.

Preselecþie pentru Festivalul „Maria Tãnase“
Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj
organizeazã în data de
10 iunie 2017, ora
10:00, la sediu, preselecþia concurenþilor
din judeþul Dolj pentru
cea de-a XXIV-a ediþie
a Festivalului - Concurs Naþional al Interpreþilor Cântecului
Popular Românesc
„Maria Tãnase“.
www.indiscret.ro

L

a preselecþie pot participa tineri soliºti vocali ºi
instrumentiºti cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 35 de ani.
Concurenþii vor interpreta douã
piese muzicale, de preferat inedite, din care una sã fie doinã
sau baladã, iar alta ritmatã. Pentru o mai bunã evaluare, concurenþii vor mai avea pregãtite
ºi alte piese din repertoriul unor
interpreþi consacraþi, reprezentativi pentru zona etnofolcloricã a Olteniei. Constituie un
avantaj în evaluarea concurenþilor interpretarea de piese culese din vatra satului.
Înscrieri se pot face zilnic, de
luni pânã vineri, între orele 9:00

ºi 16:00, pânã la data de 9 iunie
2017 inclusiv, la sediul
CJCPCT Dolj, strada Alexandru
Macedonski, numãrul 28.
Pentru înscriere, participanþii
vor completa ºi depune o fiºã
la sediul instituþiei, fiºã care se
gãseºte ºi în format electronic
pe paginile facebook https://
www.facebook.com/FestivalulMariaTanase/ ºi https://www.facebook.com/ccp.dolj/ .
Festivalul - Concurs Naþional
al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tãnase“, ediþia a XXIV-a, va avea loc
anul acesta în perioada 13 – 17
noiembrie, la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu“ din Craiova.
17 - 23 mai 2017

Primarul din Dãeºti:
Deputatul Cocoº “Douã
soluþii la problema
4
câinilor vagabonzi
ADMINISTRAÞIE propune norme
separate pentru lemnul de la Fedeleºoiu”
recoltat din proprietatea P
personalã
Î
rimãria din comuna Dãeºti-Vâlcea încearcã sã
rezove problema câinilor vagabonzi, majoritatea aduºi
din alte localitãþi ºi abandonaþi
cu precãdere în Fedeleºoiu, una
dintre cele mai frumoase zone
ale comunei.

ntr-o declaraþie fãcutã pe 9
mai în plen, Vasile Cocoº,
deputat PSD de Vâlcea, a
anunþat o propunere legislativã
ce vizeazã modificarea Codului
silvic în ce priveºte circulaþia ºi
comercializarea materialului
lemons recoltat din proprietatea
personalã. Parlamentarul vâlcean a opinat cã nu este normal
ca persoanele fizice care transportã ºi valorificã material lemnos din proprietatea ºi gospodãria proprie, ºi care este destinat consumului familiei, sã fie
obligate sã respecte reguli similare celor aplicate operatorilor
economici.

„Impunerea acestor
norme este excesivã”
În declaraþia “Românii din
mediul rural vor modificarea
Codului silvic pentru transportul lemnului recoltat din proprietatea personalã”, deputatul
Cocoº a precizat cã impunerea
acestor reguli ºi pentru proprietarii persoane fizice este excesivã ºi a generat un blocaj care
a condus, în parte, ºi la criza
lemnului de foc din toamna
anului 2016. “În ultima mea
declaraþie politicã din 25 aprilie 2017, am transmis un semnal privind necesitatea modificãrii Legii nr.46 din 19 martie
2008, Codul silvic, modificatã
ºi actualizatã, respectiv, se cerea modificarea prevederilor

art. 107 alin. (1) din Codul silvic, care condamnã dur pe cei
care taie, rup, distrug, degradeazã ori scot din rãdãcini, fãrã
drept, arbori, puieþi sau lãstari
din fondul forestier naþional ºi
din vegetaþia forestierã, situate în afara acestuia, indiferent
de forma de proprietate, în sensul cã tãierea de arbori ºi pomi
situaþi în afara fondului forestier naþional, respectiv în proprietatea personalã a cetãþeanului, sã se facã doar cu aprobarea autoritãþii locale ºi în anu-

mite condiþii.
Vin azi cu încã o propunere
de modificare a Legii nr.46 din
19 martie 2008, Codul silvic,
respectiv a prevederilor art. 73
care reglementeazã circulaþia ºi
comercializarea materialului
lemnos ºi care obligã proprietarii persoane fizice care îºi
transportã materialul lemnos
recoltat din proprietatea privatã sã respecte aceleaºi reguli
asemãnãtoare profesioniºtilor ºi
operatorilor economici ce comercializeazã material lemnos.
Având în vedere cã un numãr
foarte mare de proprietari persoane fizice recolteazã ºi transportã material lemnos pentru
consumul propriu, personal,
apreciez cã impunerea acestor
reguli ºi pentru proprietarii persoane fizice la fel ca pentru operatorii economici care comercializeazã material lemnos, este
excesivã ºi a generat un blocaj
care a condus, în parte, ºi la criza lemnului de foc din toamna
anului 2016.
Se impune, deci, ca art.73 din
Codul silvic sã prevadã separat
norme care sã reglementeze circulaþia materialului lemnos provenit din proprietatea ºi gospodãria personalã ºi destinat consumului familiei proprii”, a declarat Vasile Cocoº. (M. P.)

Camere de luat
vederi ºi un adãpost
pentru câini
Primarul Gheorghe Popolan
(foto) a declarat cã are în vedere douã soluþii în acest sens: “Încercãm sã suplimentãm numãrul camerelor de luat vederi din
localitate ºi vom instala o camerã chiar acolo, la camping. Astfel, putem vedea ºi maºinile
care aduc câini în zonã. Pe termen lung, intenþionãm sã facem
un adãpost pentru câini. Avem
douã terenuri la dispoziþie, vom
alege unul, cât mai izolat. Cred
cã aceasta este soluþia cea mai
bunã”, a subliniat primarul Popolan. Acesta a adãugat cã în
comunã sunt, la ora actualã, cir-

ca 100 de câini fãrã stãpân.
Zeci de câini sunt abandonaþi
aproape zilnic pe Drumul Judeþean 703L care tranziteazã Dãeºtiul. Neînþelegând cã locul
unui animal nu este pe strãzi ºi
drumuri, abandonat ºi periculos, câþiva binevoitori hrãnesc
aceºti câini ºi devin extrem de
agresivi la încercãrile autoritãþilor de a face ordine.
Aflatã la câþiva kilometri de
Râmnicu Vâlcea, pe malul drept
al cursului râului Olt, într-o
zonã colinarã foarte frumoasã,
Dãeºtiul a cunoscut în ultimii
ani o puternicã dezvoltare imobiliarã. Comuna are o populaþie de 2.899 de locuitori, în creºtere faþã de datele recensãmântului anterior. (M.P.)
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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.

17 - 23 mai 2017
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Spitalul Judeþean 5
Vâlcea – 30 la sutã
deficit de personal

ACTUALITATE

sivã ºi un ventilator de suport respirator, ambele de
ultimã generaþie. Cele douã
aparate, în valoare de
25.000 de euro, au ajuns la
Secþia neonatologie ºi sunt
o mare ºansã la viaþã pentru copiii nãscuþi prematur.
Anul trecut, din cei 1.800
de copii veniþi pe lume la
Maternitatea din Râmnicu
Vâlcea, 208 au fost nãscuþi
prematur. Alãturi de Gabriela Alexandrescu, preºedintele Executiv al Organizaþiei Salvaþi Copiii, a participat la aceastã donaþie ºi
Amalia Nãstase (foto stânga), ambasador Salvaþi Copiii România, care de ºase
ani se implicã în astfel de
acþiuni. “Neonatologia este
prima linie în rãzboiul dintre viaþã ºi moarte. Aº fi dorit sã vãd ºi autoritãþile locale, care ar trebui sã se implice în sãnãtatea unui judeþ, sã aibã grijã de copii.
Sunt ºi copiii lor”.

La Unitatea de
primiri urgenþe, trei
posturi de medic au
fost scoase la concurs pentru a treia
oarã, neprezentându-se nimeni.
de Marielena Popa

D

www.indiscret.ro

au 11 medici ziua ºi ºase noaptea. Vreþi sã lucrãm la fel?” În
ce priveºte Secþia neonatologie, directorul SJU Vâlcea a
adãugat cã se lucreazã cu personal puþin peste limita de jos
ºi cã, în genere, deficitul de
specialiºti din România îl dau
secþiile de neonatologie.

trã prioritate”, a mai spus directorul SJU Vâlcea.

Organizaþia
Salvaþi Copiii
România
a donat Maternitãþii
aparaturã modernã
pentru bebeluºii
nãscuþi prematur

Un tomograf
deserveºte circa
400.000
de pacienþi
Sub conducerea doctorului
Dan Ponoran, SJU Vâlcea a
reuºit sã atragã ajutoare din
donaþii de aproape 200.000
de lei, însã nu sunt suficieni:
“Mã apropii la 200.000 de lei
ajutor din donaþii. Mi-aº dori
ca pânã la finalul anului autoritãþile locale sã egaleze
aceastã sumã, dacã nu cumva vor sã o depãºeascã. Ne
dorim în primul rând un aparat de radiologie. Un astfel de
aparat costã 2-300.000 de
euro. Avem nevoie de un tomograf la UPU. Existã un
singur tomograf care deserveºte circa 400.000 de pacienþi ºi nu vreau sã-mi imaginez ce se va întâmpla dacã
se defecteazã, cãci lucreazã
la foc continuu. Sigur este
nevoie ºi de un RMN, dar
acesta ar fi cam a ºasea noas-

Luni, Organizaþia Salvaþi
Copiii România a donat Maternitãþii din Râmnicu Vâlcea
un incubator de terapie inten-
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eficit semnificativ de
personal în cel mai
modern spital din regiunea Oltenia, reabilitat, recent, printr-un proiect european. Directorul Spitalului de
Urgenþã (SJU) Vâlcea, Dan
Ponoran (foto centru), a declarat cã aceastã unitate are
cu 500 de cadre medicale mai
puþin faþã de normare. Afirmaþia a fost fãcutã luni, 15
mai, în contextul unei donaþii a Organizaþiei Salvaþi Copiii România cãtre Maternitatea din Râmnicu Vâlcea.
“Deficitul de personal în
Spitalul Judeþean Vâlcea
este undeva la 30 la sutã faþã
de normare. Sunt unul dintre puþinii directori de spitale din România care are dotãri, dar nu are specialiºti.
Noi avem în momentul de
faþã 1.753 de angajaþi, ar trebui sã avem 2.253. Dar nu
este buget”. Medicul Ponoran a precizat cã Unitatea de
Primiri Urgenþe (UPU) ºi
Secþia neonatologie au cel
mai mare deficit de medici:
“În principal, avem probleme cu Unitatea de primiri
urgenþe, sunt trei posturi
care se scot a treia oarã la
concurs ºi unde nu se prezintã nimeni, ca medic de urgenþã. Stãm bine faþã de alþii, dacã ar fi sã ne comparãm cu spitalele din Oltenia.
Noi avem 11 medici la UPU,
în judeþele vecine au câte patru-cinci. Dar, dacã ar fi sã
ajungem unde trebuie… Am
un coleg de facultate care
este medic de UPU în Anglia într-un spital ca al nostru, cu circa 200 de prezentãri la urgenþe. Noi avem trei
medici ziua ºi doi noaptea.
Ei, tot la 200 de prezentãri,
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

Iertare, colonele Cerchez!

C

unoscutul jurnalist
craiovean Ion Spânu
publicã în Cotidianul
un articol de pus în ramã: ”Românii au ignorat Ziua Independenþei, de la care s-au împlinit
anul acesta 140 de ani”, având
explicit ca supratitlu: ”Pentru
a nu pomeni rolul Rusiei”.
Aceastã ”neforþatã” fracturã de
istorie s-a petrecut de 10 mai,
când oficialitãþile strânse la
Cotroceni au celebrat Ziua
Regalitãþii ºi Ziua Europei,
neavând timp ºi de Ziua Independenþei. Astfel a fost sãritã
practic din calendar ziua de 9
mai 1877, când ministrul de
externe Mihail Kogãlniceanu
a rostit în Adunarea Deputaþilor celebra frazã ”Suntem independenþi, suntem naþiune de
sine stãtãtoare…, suntem o
naþiune liberã ºi independentã!” Au trecut ca apa 140 de
ani, poate prea mult pentru
memoria generaþiilor din ce în
ce mai obosite. Evocarea faptelor de vitejie ale ostaºilor
români, în cadru mai larg alãturi de ruºi, n-ar fi dat deloc
bine din punct de vedere diplomatic, ºi-ar fi umflat nãrile
scutul antirachetã de la Deveselu. În Bulgaria, la Griviþa,
existã de ani ºi ani un Mausoleu al Ostaºului Român, cu
bustul lui Mihail Cerchez, colonelul decorat de Principele
Carol I pentru cucerirea redutei. S-au predat atunci 45.000
de turci în frunte cu Osman
Paºa. Rãnit, acesta a oferit sabia colonelului român, care,
neavând autorizarea domnitorului, a evitat s-o primeascã. A

preluat-o, în schimb, cu ambele mâini generalul rus Galeþki,
cu sau fãrã încuviinþarea Marelui duce Nicolae. Anunþãm pe
aceastã cale onorabila clasã politicã, aceea care a jurat pe biblie în numele suveranitãþii, cã
bustul colonelului Cerchez, de
la Griviþa, este bine mersi ºi înconjurat de iarbã. Nici marele
Kogãlniceanu, fost ministru de
externe, nu este dus cu capul.
Cât priveºte Principele Carol I,
într-o Zi a Regalitãþii, pãrerea
este cã merita ceva mai multã
empatie. M.S. Regele Mihai I,
dacã tot decretãm Ziua Europei,
ar fi putut primi un semn de recunoºtinþã pentru cã România
a scurtat cu ºase luni cel de-Al
Doilea Rãzboi Mondial. Vai,
pãcatele noastre, uitaserãm: a
fost decorat de ruºi! Întorcându-ne la Osman Paºa, episodul
capitulãrii sale a dat apã la moarã manualelor de ºcoalã ºi tratatelor redactate de istoricii ruºi
întru obstrucþionarea prin omisiune a intervenþiei româneºti.
Nici enciclopediile europene nu
sunt mai generoase în aceastã
privinþã, reducând campania
militarã din 1877-1878 la titulatura ”Rãzboiul ruso-turc”.
Despre Plevna, Griviþa ºi Smârdan, literatura de specialitate
din spaþiul estic se face cã plouã. ªi tot aºa despre telegrama
disperatã trimisã ”urgent” de
þarul Nicolae, de la Târnovo,
unde îºi avea statul major,
”Prinþului Carol I al României,
oriunde s-ar afla”. Iertare, colonele Cerchez! Iertare, eroi,
oriunde v-aþi afla!
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com
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Primãria PãuºeºtiMãglaºi demareazã
un proiect european
pentru sãnãtatea
locuitorilor
P

rimãria Pãuºeºti-Mãglaºi demareazã unul
dintre proiectele promise de mai multã vreme ºi care
se adreseazã cu precãdere persoanelor vârstnice. Astfel, pe
ordinea de zi a ºedinei din 31
mai a.c. se aflã propunerea:
„Proiect de hotãrâre privitor la
aprobare întocmire studiu topografic, studiu geotehnic
D.A.L.I., audit energetic, expertizã tehnicã ºi dosar cerere de
finanare pentru proiectul: centru de zi ºi unitate de îngrijire
la domiciliu în comuna Pãuºeºti-Mãglaºi”. „Acesta este
unul dintre proiectele europene
pe mãsura 8.1. Vom face acest
centru medical într-o clãdire pe
care deja o avem ºi pe care o
vom moderniza. Investiia prevede dotãri cu aparaturã medicalã de pânã la 700.000 de euro,
pentru anumite investigaþii, ºi
include ºi o ambulanþã”, a precizat primarul Alexandru Dediu
(foto). În Pãuºeºti-Mãglaºi,
60% din totalul de 4.100 de locuitori sunt vârstnici. Primãria
anunã cã toate cele trei proiecte
ale ºedinei din 31 mai pot fi
consultate de cãtre cetãeni la
sediul instituiei, unde se primesc ºi propuneri, sugestii ºi
opinii la aceste proiecte. (M.P.)
www.indiscret.ro

Slãtinenii vor cãluºul 7
în Cartea Recordurilor

ACTUALITATE

de Mihaela Bobaru

P

regãtirile pentru o nouã
ediþie a Festivalului
„Cãluºul Românesc”
sunt în toi. Se împart sarcinile
membrilor comitetului de organizare, se pun la punct ultimele
detalii ale programului ºi se iau
mãsuri ca totul sã meargã strunã. Spre deosebire de alþi ani,
cele douã festivaluri ale cãluºului – cel destinat copiilor, ce se
desfãºoarã la Slatina, ºi cel destinat adulþilor la Caracal – vor
fi parte ale aceleiaºi manifestãri:
„Cãluºul Românesc”, ce urmeazã sã aibã loc în Sãptãmâna
Rusaliilor. Ea va avea în primplan încercarea autoritãþilor de
a introduce magnificul dans în
Cartea Recordurilor.

Duculescu, vãtaful
care a vestit…
Naºterea Cãluºului
La începutul acestei sãptãmâni, George Dulescu (foto
medalion), vãtaful Ansamblului
„Junii Cãluºari” din Sârbii Mãgura, a alergat 40 de km în 200
de minute. Omul a pornit de
acasã spre Slatina la ora 7,40 ºi
a dat astfel în capitala Oltului
(supranumitã ºi „Capitala cãluºului românesc”, în urma organizãrii vestitului festival care an
de an aduce la Slatina peste
2.000 de copii cãluºari, cãluºi
ºi cãiuþi din toatã þara) startul
jocului magic de anul acesta.„Stratul de Rusalii sau Naºterea Cãluºului a avut loc miercurea trecutã. S-au ales vãtaful,
mutul, urmeazã celelalte etape.
Prin acest maraton dau startul
cãluºului ºi promovez un mod
de viaþã sãnãtos. Aºa cum cãluºul este un ritual de recuperare
a sãnãtãþii, de însãnãtoºire, aºa
ºi eu încurajez oamenii sã facã
sport, sã renunþe la vicii dãunãtoare ca alcoolul, fumatul sau
drogurile”, a declarat vãtaful.
Cãpetenia unora dintre cei mai
premiaþi cãluºari olteni a fost
aºteptat la intrarea în Slatina de
câþiva dansatori ai ansamblului
pe care-l conduce ºi cu care a
obþinut o serie de premii. În activitatea sa artisticã, George
Dulescu a fãcut sã rãsune „Hãlãiºa!” ºi a bãtut pintenii olteneºti pe scene din trei continente. A smuls ropote de aplauze
în Germana, Franþa, Ungaria,
Austria, ajungând chiar la Casa
Albã. Acum câþiva ani, a reprewww.indiscret.ro

zentat România la Festivalul
Internaþional de Folclor din
Malaezia, fiind desemnat cel
mai bun dansator dintre sutele
de reprezentanþi sosiþi din 11
þãri.

Cãluºul în bãtãturã
sau în cimitir
Cele douã manifestãri artistice speciale, devenite tradiþionale pentru judeþul Olt, care au în
centru jocul cãluºãresc, gãzduite de Slatina ºi Caracal, sunt
precedate de manifestãri de mai
micã anvergurã, dar cu puternice încãrcãturi emoþionale. Sãptãmâna Cãluºului va debuta cu
un mic festival cãluºãresc care
va avea loc la Dobroteasa, în
duminica de Rusalii (5 iunie).
La el iau parte cete din judeþ
care joacã aºa cum li s-a transmis cãlu’ul din bãtrâni, fãrã artificii artistice impuse de spectacolul de scenã. Cãluºarii strigã “Hãlãiºa!” în bãtãtura sãtenilor, ca pe vremuri, sau în târgul sãptãmânal. Din ceatã nu
lipseºte mutul, iar din “arsenal”
steagul, usturoiul ºi frunzele de
pelin sau nuc, înainte sfinþite.
Localnici sau nu, cu toþii asistã
la jocul care a impresionat lu-

mea prin ritmul alert ºi cumpãrã usturoi sau frunze de pelin ºi
nuc pentru a o feri de rãu prin
puterile magice pe care le transmit. De aici, iubitorii cãluºului
merg în satele în care oamenii
nu împart “bucate” celor dispãruþi pânã ce nu le citeºte preotul ºi nu se joacã printre morminte cãlu’ul. Încã mai existã
astfel de localitãþi în judeþul Olt.

Se va zgudui
bulevardul
Slãtinenii vor sã iasã în faþã
la aceastã ediþie a Festivalului
naþional al copiilor “Cãluºul
Românesc”, chiar dacã nu este
una rotunda. Vor ca peste 1.000
de copii sã joace cãluºul simultan, timp de trei minute, în încercarea de a intra în Cartea
Recordurilor. Anunþul a fost fãcut de cãtre directorul Palatului
Copiilor Slatina, Iliuþã Brãileanu. În demersul sãu, acesta este
sprijinit de administraþia localã
ºi de celelalte instituþii de culturã. “Peste 1.000 de cãluºari
din judeþul Olt ºi din alte judeþe
pregãtesc aceleaºi figuri cãluºãreºti pentru a juca acest dans
minunat la Slatina, în seara de
7 iunie. Vor fi prezenþi la mo-

mentul cu care vrem sã intrãm
în Cartea Recordurilor atât cãluºari copii cât ºi adulþi, cei mai
mulþi vor avea costume de cãluºari, iar cei care nu vor avea
costum complet vor purta cel
puþin câteva elemente ale costumului cãluºãresc”, a spus Iliuþã Brãileanu. Acesta a precizat
cã momentul de cãluº prin care
se va încerca stabilirea unui record va avea loc pe bulevardul
Al. I. Cuza, în centrul municipiului. Acesta va avea loc în
perioada 6-9 iunie ’i vor participa peste 2.000 de copii,
membri ai unor formaþii de cãluºari, cãluºeri ºi cãiuþi din judeþul Olt ºi din judeþele Alba,
Argeº, Bihor, Botoºani, Covasna, Dolj, Dâmboviþa, Gorj, Iaºi,
Ilfov, Maramureº, Suceava,
Timiº, Vâlcea ºi Vaslui. Aproape douã treimi dintre ei vor fi
din Olt, 57 de localitãþii fiind
reprezentate la competiþie.
De la Slatina, ”Cãluºul Românesc” se va muta pentru alte
douã zile la Caracal, pe scena
Teatrului de varã.

O tradiþie
de patrimoniu
Cãluºul se joacã de Rusalii,

la 50 de zile dupã Paºte, când
se pogoarã Duhul Sfânt. Ritualul este unul ce se întinde pe o
perioadã bine stabilitã, cu reguli
clare, specifice fiecãrei zone.
Sãptãmâna trecutã, a patra miercuri dupã Paºte, potrivit tradiþiei, cãluºul a fost dezgropat ’i
urmeazã legarea steagului, jurãmântul tinerilor cãluºari, ridicarea steagului, jucarea cãluºului, apoi moartea ºi îngroparea
cãluºului marþi, în a 3-a zi de
Rusalii, la apus. Costumele cãluºarilor sunt albe, împodobite
cu bete colorate, batiste cusute
în casã, iar pãlãriile au mãrgele
ºi panglici colorate, împodobirea lor fiind diferitã de la o zonã
la alta. Cea mai importantã recuzitã a cãluºarilor este steagul,
o prãjinã lungã de patru-cinci
metri, în vârful cãreia se leagã
plante aromatice cu puterea de
a alunga spiritele rele (usturoi,
pelin - n.r.) ºi un prosop cusut,
în care se pune sare. Steagul se
poartã de cãluºari tot timpul jocului. Cãluºul este o tradiþie
care se pãstreazã încã în mare
parte din comunele judeþului
Olt. Jocul magic a intrat în patrimoniul cultural imaterial al
UNESCO.
17 - 23 mai 2017
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M

ircia Gutãu, primarul
municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost ales
prim-vicepreºedinte al Partidului Ecologist Român, în cadrul
Congresului naþional, organizat
sâmbãtã, 6 mai 2017, la Palatul
Parlamentului.
Conform lui Eusebiu Veþeleanu, liderul PER Vâlcea, lui Gutãu i s-a propus preºedinþia partidului, însã nu a dorit aceastã
funcþie: „Am avut, sâmbãtã,
Congresul naþional al Partidului Ecologist Român. Domnul
Mircia Gutãu, deºi i s-a propus
sã candideze la preºedinþia partidului - domnul Dãnuþ Pop refuzase iniþial sã mai conducã
PER - , nu a fost de acord, pentru cã este o muncã titanicã. Trebuie sã faci activitate de partid
în toatã þara, iar domnul Gutãu
doreºte, cu prioritate, sã facã administraþie. Prin urmare, a fost
ales prim-vicepreºedinte, aºadar, este numãrul 2 în partid”.
În urma votului, în funcþia de
preºedinte a fost reales Dãnuþ
Pop, prim-vicepreºedinþi fiind
votaþi Mircia Gutãu, Cãtãlin
Nãmãescu ºi Cristian Anghel.
Au mai fost aleºi cinci vicepreºedinþi ºi un secretar general.
Dãnuþ Pop a afirmat, în cadrul
Congresului, cã PER doreºte sã
obþinã la urmãtoarele alegeri cel
puþin trei mandate de europarlamentar, 2.000 de consilieri ºi
minimum 30 de primari.

Mircia Gutãu
a fost ales
prim-vicepreºedinte
Ce vor craiovenii?
al Partidului P
Ecologist
Român

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

local fãrã ºanse sã câºtige primãria, ºi atunci, zilele acestea
vom încheia un protocol de colaborare cu PSD ºi vom susþine
candidatul acestui partid. Am
înþeles cã domnul Cîrstoiu, consilierul nostru de la PER, a trecut la PNL în ideea în care ar
urma sã fie candidatul acestui
partid pentru funcþia de primar.
Dacã este aºa, noi îi retragem
sprijinul politic ºi va fi dat afarã din consiliul local”, a subliniat Eusebiu Veþeleanu.

ãstrarea permanentã a
contactului cu realitatea este vitalã pentru
orice politician de succes ºi
pentru succesul oricãrei politici publice.
Întoarcerea la agenda cetãþeanului nu este doar o formulã de discurs electoral, ci un
instrument de lucru pentru orice partid care aºazã interesul
public deasupra celui de grup.
Am în faþã datele unei analize serioase despre aºteptãrile craiovenilor de la administraþia localã, de la cei care vor
conduce “treburile Bãniei”.
Mã voi opri cu acest prilej doar
asupra câtorva aspecte.
În mod fundamental, craiovenii vor sã aibã încredere cã
oraºul este înscris durabil pe o
direcþie bunã de dezvoltare ºi
cã modernizarea lui adevãratã
nu este o fata morgana, care se
îndepãrteazã pe mãsurã ce ne
apropiem de ea.
Dincolo de proiectele mari,
gen Autostrada, pe care le resimt încã îndepãrtate în timp,
craiovenii vor în principal (ºi
în aceastã ordine de prioritãþi)
modernizarea cãilor rutiere din
oraº (inclusiv asfaltarea strãzilor din cartiere ºi de la periferia oraºului), locuri de muncã

PNL Vâlcea a confirmat,
printr-un comunicat de presã,
candidatura lui Cîrstoiu: „În
data de 10 mai 2017, începând
cu orele 18.00, a avut loc ºedinþa Biroului Politic Judeþean al
Partidului Naþional Liberal, filiala Vâlcea. În cadrul acestei
ºedinþe, domnul Dragoº Cîrstoiu a fost votat, în unanimitate,
candidatul PNL pentru Primãria comunei Bujoreni la scrutinul electoral parþial din data de
11 iunie 2017”. (M. P.)

bine plãtite (sã nu le mai plece tinerii departe de oraº), o
accelerare a lucrurilor în materia curãþeniei ºi înfrumuseþãrii oraºului, locuri de parcare ºi reabilitarea infrastructurii medicale din oras.
Pe lângã aceste aºteptãri
majore, craiovenii vor ºi câteva lucruri simple, dar la fel de
importante, în opinia mea. Mã
voi opri doar la trei din acestea.
Anume, concitadinii noºtri
vor eliminarea cozilor la taxe,
paºapoarte ºi înmatriculãri, dirijarea adecvatã a circulaþiei /
semaforizare modernã ºi, atenþie, mai mult dialog social, cetãþenesc (“oamenii cu funcþii
sã fie mai respectuoºi ºi sã stea
de vorbã mai mult cu noi”).
Cred cã e bine sã reflectãm
cu toþii ºi nu doar în perioade
(pre)electorale asupra acestor
cerinþe ale oamenilor din comunitatea în care convieþuim.
Nu-mi rãmâne decât sã sper
cã scurta campanie electoralã
ce va urma va fi centratã pe
soluþii autentice la toate aceste aºteptãri legitime ºi la multe altele dintr-un pachet mult
mai complex despre care voi
mai vorbi. Cel puþin din perspectiva ALDE Dolj, aºa va fi.

În ce priveºte activitatea PER
Vâlcea, Eusebiu Veþeleanu a
declarat cã filiala va susþine
candidatul Partidului Social
Democrat la alegerile din 11
iunie a.c., pentru funcþia de primar al comunei Bujoreni. El a
precizat cã PER i-a retras sprijinul politic consilierului Dragoº Gigel Cîrstoiu, care ar
urma sã candideze din partea
Partidului Naþional Liberal
pentru aceastã funcþie:
„Noi ne-am evaluat situaþia la
Bujoreni, aveam un consilier
17 - 23 mai 2017
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PER Vâlcea îi retrage
sprijinul politic
lui Gigel Cîrstoiu,
consilier local
la Bujoreni
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împlineºte 629 de ani
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te micã”, teatru de pãpuºi;
- 18.00 Parcul Zãvoi - Teatrul Municipal “Ariel” “Cânticelele comice” ale lui
Vasile Alecsandri;
- 19.00 Filarmonica “Ion
Dumitrescu” - “Treptele celebritãþii”, în cadrul Festivalului muzical internaþional
“Tinere talente”;
- 19.30 Parcul Antonio Copetti – “Festivalul luminilor”;
- 21.00 Parcul Zãvoi – Festivalul “Bucurie în miºcare”:
proiecþie film.

• Duminicã,
21 mai

E

venimentele dedicate
sãrbãtoririi a 629 de
ani de la prima atestare documentarã a Râmnicului, într-un hrisov emis la 20
mai 1388 al domnitorului
Mircea cel Bãtrân, vor debuta vineri, 19 mai, cu o ºedinþã
festivã a Consiliului Local
Municipal ºi se vor încheia
luni, 22 mai, odatã cu punctul final al Festivalului de
muzicã „Tinere talente”. Printre manifestãri se mai numãrã un Târg al meºterilor populari vâlceni, Parada “Floralia” a copiilor de la grãdiniþele din oraº, care va continua
cu spectacolul “Primãvara
oraºului meu”, show-ul multimedia “Nãscut în România”,
susþinut de Mike Godoroja ºi
trupa Blue Spirit, un concert
de muzicã popularã al Ansamblului “Rapsodia Vâlceanã”, un Festival al Luminii în
Parcul Antonio Copetti, douã
www.indiscret.ro

zile de evenimente sportive ºi
nu numai “Bucurie în miºcare”
în Parcul Zãvoi, competiþii sportive sub genericul “Cupa Râmnicului”, spectacole de teatru,
demonstraþii de automodele ºi
navomodele etc. Programul
evenimentelor este urmãtorul:

• Vineri, 19 mai
- 10.00 Primãria municipiului - ªedinþa festivã a Consiliului Local Municipal – moment
artistic Teatrul Municipal
“Ariel” -”Râmnicul la ceasul
dintre veacuri”;
- 10.30 “Floralia” - parada
copiilor pe traseul Parcul Episcopiei - str. General Praporgescu - Primãria municipiului Parcul Mircea cel Bãtrân;
- 11.00 - 13.00 Parcul Zãvoi
(lac) - concurs de navomodele;
- 11.00 Parcul Mircea cel Bãtrân - deschiderea Târgului meºterilor populari vâlceni;
- 11.15 Parcul Mircea cel Bãtrân - spectacol “Primãvara ora-

ºului meu”, concert al Fanfarei
“Gabriel Chaborschi”;
- 12.00 Sediul Serviciului Judeþean Vâlcea al Arhivelor Naþionale - Simpozion cu tema
“Vâlcenii în anii Rãzboiului de
Independenþã (1877-1878)”;
- 14.00 - 17.00 Parcul Zãvoi
(lac) - concurs de navomodele
ºi automodele;
- 15.30 Sala “Capela” - ”Cupa
Râmnicului” la street-ball;
- 18.30 Sala “Capela” - “Cupa
Râmnicului” la baschet;
- 18.45 Stadionul Zãvoi (teren II) - “Cupa Râmnicului” la
fotbal, finala micã;
- 19.00 Sala Consiliului Judeþean - spectacol “Nãscut în
România” cu Mike Godoroja &
Blue Spirit;
- 19.45 Stadionul Zãvoi (teren II) - “Cupa Râmnicului” la
fotbal, finala;

• Sâmbãtã, 20 mai
- 10.00 - 13.00 Parcul Zãvoi
(lac) - concurs de navomodele,

premierea câºtigãtorilor;
- 10.00 Parcul Mircea cel
Bãtrân - concert al Fanfarei
“Gabriel Chaborschi”;
- 10.00 - 19.00 Parcul Mircea
cel Bãtrân - Târgul meºterilor
populari vâlceni;
- 10.00 - 19.00 Parcul Zãvoi
- Festivalul “Bucurie în miºcare”: Zumba Fitness, tenis de
masã, fotbal, tir cu arcul, Kendama, turneu “Best Bike”, Caravana de joacã, demonstraþie
Karate, Kango Jump, “Bunãtãþi
sãnãtoase”, demonstraþii sportive;
- 11.00 Parcul Zãvoi - “Cupa
Râmnicului” la patine/role;
- 12.00 Filarmonica “Ion Dumitrescu” - Deschiderea Festivalului muzical internaþional
“Tinere talente” • “În cãutarea
performanþei”;
- 15.00 Parcul Mircea cel
Bãtrân - spectacol de muzicã
popularã al Ansamblului ”Rapsodia Vâlceanã”;
- 17.00 Parcul Zãvoi - Teatrul
Municipal “Ariel” - “O poves-

- 10.00 Parcul Mircea cel
Bãtrân - concert al Fanfarei
“Gabriel Chaborschi”;
- 10.00 - 19.00 Parcul Mircea cel Bãtrân - Târgul meºterilor populari vâlceni;
- 10.30 C.N.I. “Matei Basarab” - “Cupa Râmnicului”
la croket;
- 10.00 - 18.00 Parcul Zãvoi - Festivalul “Bucurie în
miºcare”: Zumba Fitness, tenis de masã, fotbal, tir cu arcul, Kendama, turneu “Best
Bike”, Maratonul “Bucurie
în miºcare”, Caravana de
joacã, demonstraþie Karate,
Kango Jump, “Bunãtãþi sãnãtoase”, demonstraþii sportive;
- 18.00 - 21.00 Parcul Zãvoi - Festivalul “Bucurie în
miºcare”: concert trupe locale;
- 19.00 Filarmonica “Ion
Dumitrescu” - “Vocaþie ºi dãruire”, Festivalul muzical internaþional “Tinere talente”.

• Luni, 22 mai
- 19.00 Filarmonica “Ion
Dumitrescu” - “Vibraþia artei” • Închiderea Festivalului
muzical internaþional “Tinere talente”.
Organizator: Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea în
parteneriat cu: Asociaþia Judeþeanã “Sportul pentru toþi”
• Asociaþia “More Than a
Smile” • Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale • Centrul Local “Mircea
cel Bãtrân” Cercetaºii României • Filarmonica “Ion Dumitrescu” • Forumul Cultural al Râmnicului • Liceul de
Arte “Victor Giuleanu” • Palatul Copiilor • Serviciul Judeþean Vâlcea al Arhivelor
Naþionale • Teatrul Municipal “Ariel”.
17 - 23 mai 2017
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de Octavia Hantea
Reporter: Anul 2017 a început greu pentru toate instituþiile din þarã, din cauza întârzierii bugetului. Ce a însemnat acest lucru pentru
DJST Dolj?
Alina Ionescu, director
Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj: Cum
spuneaþi, este destul de dificil sã îþi desfãºori activitatea
când bugetul întârzie, dar
acest lucru se întâmplã în fiecare an. De fiecare datã, bugetul ajunge undeva, în luna
martie. Este greu, într-adevãr, mai ales cã în aceste condiþii nu îþi poþi stabili de la
începutul anului un calendar
clar al activitãþilor sportive ºi
de tineret, neºtiind pe ce fonduri te bazezi. În aceastã perioadã facem propunerile
pentru cele douã calendare,
dar de fiecare datã acestea
sunt modificate în funcþie de
bugetul aprobat.

„Urmãrim
o maximizare a
veniturilor proprii”
Rep.: Care sunt prioritãþile DJST Dolj pentru anul în
curs?
A.I.: Prioritãþile noastre
sunt axate, în principal, pe
depãºirea constrângerilor
bugetare, prin atragerea de
parteneri, atât din mediul privat, cât ºi public, accesarea
altor surse de finanþare, astfel încât sã continuãm proiectele proprii, proiecte la care
þinem foarte mult, sã le dezvoltãm, sã reluãm proiecte
mai vechi ºi sã venim cu altele noi. Ne dorim atragerea
spre activitãþi sportive a cât
mai multor persoane, de toate vârstele ºi implicarea unui
numãr tot mai mare de tineri
în activitãþi de voluntariat,
dar ºi de dezvoltare personalã, organizate prin Direcþie
sau centrele de tineret pe care
le coordonãm. De asemenea,
urmãrim o maximizare a veniturilor proprii, astfel încât
sã putem oferi în continuare
servicii de calitate atât la
baza sportivã, cât ºi la baza
turisticã.
Rep.: Câte baze sportive
aveþi în subordine? Cum caracterizaþi gradul de solicitare ºi pentru ce fel de ramuri
sportive se pot închiria?
A.I.: În prezent, mai avem
în administrare o singurã
bazã sportivã, Sala „Matei
17 - 23 mai 2017

Basarab”, mai cunoscutã fiind
sub numele de Sala Voinþa.
Aceasta este situatã între Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj ºi Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”. Aici avem
trei sãli: o salã de jocuri unde
se pot practica mai multe sporturi, precum baschet, volei, fotbal, handbal, o salã de dansuri,
pe care am mai închiriat-o ºi
pentru arte marþiale ºi badminton ºi o salã de box. Marea majoritate a celor care închiriazã
sunt cluburi ºi asociaþii sportive, dar sala de jocuri este solicitatã ºi de cãtre terþi, persoane
care aleg sã facã miºcare în timpul liber ºi închiriazã în special
pentru fotbal. Mai avem ore
neacoperite, majoritatea în prima parte a zilei, dar ºi seara,
poziþionarea sãlii este una care
ne avantajeazã, fiind aproape de
centru, astfel cã îi aºteptãm pe
toþi cei care sunt interesaþi de
miºcare sã ni se adreseze.
Pe timpul verii, gradul de
ocupare nu este foarte mare,
cluburile intrând în vacanþã ºi
terþii preferând, probabil, miºcarea în aer liber. În aceastã perioadã folosim locaþia pentru un
proiect propriu, respectiv
„Summer Sport”. Este un proiect prin care desfãºurãm cursuri gratuite pentru elevi, pe diverse ramuri de sport.
Rep.: Despre baza turisticã
ce ne puteþi spune?
A.I.: Baza turisticã pe care o
administrãm se aflã în apropierea Liceului „ªtefan Odobleja”
ºi este formatã din Cãmin (146
locuri) ºi Hostel, cu 34 de locuri. Condiþiile pe care le oferim pe cele douã unitãþi sunt
foarte bune, raportul calitatepreþ fiind unul foarte atractiv, nu
numai pentru sportivi ºi tineri,
dar ºi pentru terþi. Ne dorim sã
promovãm mult mai bine obiectivele pe care le administrãm,
atât baza sportivã, cât ºi cea turisticã, astfel încât gradul de
ocupare sã fie din ce în ce mai
mare.

„Baze sportive
în toate localitãþile
din judeþ”
Rep.: S-ar impune existenþa
unor baze turistice ºi sportive

ºi în celelalte oraºe din judeþ?
A.I.: Dacã vorbim de baze
sportive, acestea s-ar impune,
dupã pãrerea mea, în toate localitãþile judeþului, nu doar în
oraºe. De altfel, avem comune
care dispun de baze extraordinare, câteva exemple ar fi Iºalniþa, Cârcea, Ostroveni, Giurgiþa, Urzicuþa. În majoritatea localitãþilor existã terenuri de fotbal, din pãcate nu toate într-o
stare foarte bunã. Pe lângã baze,
în oraºele ºi comunele din judeþ avem nevoie de acþiuni menite sã promoveze ºi sã încurajeze practicarea sportului. Degeaba avem baze, dacã nu are
cine sã le foloseascã. Un rol
esenþial ne revine nouã, dar ºi
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi ne bucurãm sã fim partenerii inspectoratului într-un
proiect pe care îl deruleazã ºi
care vine sã facã un pas important în aceastã direcþie, Festivalul Sportului Rural. Manifestarea se aflã la cea de-a doua
ediþie, anul trecut s-a desfãºurat la Urzicuþa, anul acesta, pe
20 mai, va fi gãzduit de Iºalniþa. Chiar doresc sã felicit Inspectoratul ªcolar pentru iniþiativã ºi sã îi asigur de toatã susþinerea Direcþiei. Pânã la urmã,
avem obiective comune dacã
vorbim de susþinerea ºi promovarea sportului în rândul tinerilor. În ceea ce priveºte bazele
turistice, aici trebuie luat în calcul potenþialul fiecãrei zone. De
altfel, noi mai avem în administrare un centru de agrement în
Calafat, din pãcate nefuncþional
de mulþi ani. Aici sperãm sã
gãsim o soluþie împreunã cu
autoritãþile locale, mai ales cã
este amplasatã într-o locaþie
foarte frumoasã, pe malul Dunãrii.

„Competiþia
tinereþii”, cel mai
important proiect
Rep.: Ce proiecte importante veþi derula în acest an?
A.I.: Întrebarea mea preferatã! Avem, cum spuneam, proiecte atât pe tineret, cât ºi pe sport,
pe care le derulãm de câþiva ani
ºi pe care încercãm, de la an la
an, sã le dezvoltãm. Pe tineret,
de departe cel mai important, ºi

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj
are, pentru anul în curs, o serie de proiecte
menite sã încurajeze tot mai multe persoane ca
sã iubeascã miºcarea. De asemenea, programele pentru tinerii doljeni sunt la loc de cinste,
cea mai mare satisfacþie a directorului instituþiei, Alina Ionescu, fiind aceea cã observã, de la
un an la altul, cum proiectele înregistreazã
progrese ºi se dovedesc a fi eficiente.

cel la care þinem cel mai mult
este „Competiþia tinereþii”, concursul între liceele din Dolj,
care se aflã la cea de-a IX a ediþie ºi este organizat în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. În ultimii patru ani
am extins foarte mult numãrul
probelor la care îi supunem pe
liceeni, de la oratorie, dezbatere, culturã generalã, antreprenoriat, probe artistice – muzicã,
dans, arte plastice ºi artã fotograficã, literaturã, teatru, „Descoperã Craiova”- o probã la
care echipele aparþinând liceelor trebuie sã descopere, pe baza
unor indicii, obiective culturale ºi sportive ale oraºului, pânã
la probe sportive care, bineînþeles, nu puteau lipsi. Ne bucurãm cã anul acesta s-au înscris
22 de licee ºi cã am reuºit sã
atragem alãturi de noi în acest
frumos proiect foarte mulþi parteneri: Primãria Municipiului
Craiova, Academia Olimpicã
Românã, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Asociaþia Regionalã de Dezbateri, Oratorie ºi
Retoricã Oltenia, Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Sociale Craiova, Casa de Culturã a Studenþilor, Asociaþia Dance Conspiracy, Asociaþia Suporterilor Olteni, Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri, Palatul Copiilor
Craiova ºi, de curând, s-a alãturat proiectului ºi Consiliul
Judeþean Dolj, a cãrui contribuþie este foarte importantã pentru buna desfãºurare a proiectului. Ediþia a IX-a se încheie
în luna iunie, iar din toamnã
vom da startul ediþiei a X-a, care
va veni cu o serie de surprize
pentru elevii doljeni.
Rep.: Alt proiect important?
A.I.: Tot pe tineret, avem un
alt proiect foarte important, pentru care am depus o cerere de
finanþare pe Erasmus+. Proiectul se numeºte „Împreunã” ºi

îºi propune constituirea de comitete consultative ale tinerilor
în patru localitãþi din Dolj: Calafat, Filiaºi, Segarcea ºi Bãileºti. Cum spuneam, încercãm
sã accesãm ºi alte surse de finanþare ºi sperãm ca acest proiect sã primeascã finanþare ºi sã
îl putem derula din toamnã. Pe
lângã acestea, pe cele douã Centre de tineret de la Craiova ºi
Giurgiþa, continuãm proiectele
dedicate tinerilor ºi care urmãresc implicarea în acþiuni de
voluntariat, participarea la cursuri ºi cluburi menite sã le descopere ºi sã dezvolte abilitãþile
pe anumite zone.

„Pe sport avem,
de asemenea,
o serie de proiecte”
Rep.: Pe linie sportivã ce
proiecte aveþi?
A.I.: Pe sport avem, de asemenea, o serie de proiecte pe
care dorim sã le continuãm:
„Craiova Sport Fest”, Summer
Sport”, crosuri – „Crosul Primãverii”, pe care l-am desfãºurat în luna martie, „Crosul Ziua
Olimpicã” – 17 iunie, Crosul
„Craiova SportFest”- septembrie, Crosul „Cel mai rapid
ren”- decembrie. Ne dorim ca
ºi anul acesta, în septembrie, sã
organizãm, împreuna cu cluburile ºi asociaþiile sportive, evenimentul „Craiova Sport Fest”,
cel mai mare eveniment de acest
gen organizat în Craiova, prin
care urmãrim, pe de o parte, sã
promovãm sportivii ºi sporturile care se practicã în oraºul nostru, dar ºi sã atragem cât mai
mulþi craioveni, ºi nu numai,
spre miºcare. „Summer Sport”
este un proiect care implicã organizarea de cursuri gratuite pe
diferite ramuri de sport pentru
elevi, pe perioada vacanþei de
varã. Cursurile dureazã douã
www.indiscret.ro
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ºi sportivi foarte buni”
Local Craiova ni s-a alãturat.
Sperãm ca ºi anul acesta sã gãsim aceeaºi deschidere din partea autoritãþilor ºi nu numai,
astfel încât, performanþele ºi
efortul sportivilor care aduc judeþului medalii de la diferite
competiþii internaþionale sã fie
recunoscute ºi promovate.
Rep.: Spuneþi-ne câte ceva
despre concursul local de proiecte de tineret 2017?
A.I.: Anul acesta, pentru concursul local de proiecte, avem
alocatã suma de 42.129 de lei.
Concursul se desfãºoarã în perioada 15 mai-07 iulie 2017 ºi
are ca temã „Stimularea implicãrii tinerilor la viaþa societãþii”.
Pot depune proiecte organizaþii
neguvernamentale nonprofit
înfiinþate legal ºi cu sediul în
România, fundaþii pentru tineret. Proiectele se depun pânã la
data de 6 iunie a.c.. Toate detaliile pot fi gãsite atât pe site-ul
direcþiei, www.djst.ro, cât ºi pe
pagina de Facebook – Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj.

sãptãmâni, 10 ºedinþe, sunt cursuri de iniþiere, iar anul acesta
le vom derula în parteneriat cu
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport. În aceastã perioadã, stabilim ultimele detalii împreunã
cu partenerii noºtri. Dacã pânã
acum ne-am adresat în special
tinerilor ºi copiilor atunci când
am gândit proiectele pe sport,
acum dorim sã adãugãm grupurilor noastre þintã încã unul, neglijat pânã în prezent, pensionarii. Pregãtim un proiect pentru dumnealor, deocamdatã suntem în faza în care stabilim ultimele detalii. Sperãm sã fie o
surprizã placutã ºi sã vinã în
întâmpinarea unei nevoi reale,
aceea de a face miºcare la orice
vârstã. Pe lângã aceste proiecte, mai avem foarte multe la care
participãm ca parteneri ºi încercãm sã îi sprijinim pe toþi cei
care vor sã facã lucruri frumoase pe zonele noastre de interes:
sport ºi tineret.
Rep.: Ce posibilitãþi are
DJST Dolj sã ajute diverse asociaþii sau cluburi sportive din
judeþ?
A.I.: Financiar suntem restrictionaþi, evident, de bugetul
www.indiscret.ro

pe care îl avem anual, o altã limitare este datã de diverse prevederi legale. Cu toate acestea,
încercãm sã fim alãturi de cluburile ºi asociaþiile sportive din
judeþul Dolj, prin sprijinul pe
care îl acordãm în organizarea
diferitelor competiþii, prin facilitãþile pe care le oferim fie la
cazarea în baza turisticã, fie la
închirierea sãlilor de sport pe
care le avem în administrare,
unde cluburile ºi asociaþiile
sportive beneficiazã de reduceri
stabilite prin Ordin de ministru.
De asemenea, în trecut, am încercat sã venim în sprijinul
sportivilor ºi prin acordarea de
alimentaþii de efort, cantonamente. Tot în acelaºi scop, organizãm în fiecare an, „Gala
sportului doljean”, eveniment
care îºi propune sã premieze
cele mai bune performanþe ale
sportivilor judeþului, ºi la care,
cel mai importamt rol îl joacã
partenerii, în special autoritãþile locale, aceºtia asigurând cea
mai mare parte a fondului de
premiere. În ultimii ani, Consiliul Judeþean Dolj a fost principalul finanþator al acestei Gale,
dar în anul 2014 ºi Consiliul

„Noi avem o serie de
probleme cauzate de
legislaþia deficitarã”
Rep.: Legat de instituþie, care
sunt cele mai mari probleme cu
care vã confruntaþi?
A.I.: Cred cã toate instituþiile se confruntã cu probleme, fie
cã sunt de ordin financiar, fie
administrativ. Noi avem o serie
de probleme cauzate de legislaþia deficitarã. Dupã cum ºtiþi,
se vorbeºte de mult timp de o
nouã lege a sportului, care, sperãm noi, sã lãmureascã multe
aspecte, inclusiv cele legate de
direcþiile judeþene.
Rep.: Cât de greu este sã promovezi acþiunile sportive, la ora

actualã?
A.I.: Din fericire, noi ne-am
bucurat întotdeauna de o mare
deschidere ºi de interes din partea presei locale, am avut tot
timpul un mare sprijin din partea dumneavoastrã în promovarea activitãþilor, fie ele de sport
sau de tineret. Vã mulþumim
foarte mult pentru aceasta! În
plus, noile medii de promovare, mã refer aici, în special, la
reþelele de socializare, ne ajutã
foarte mult. Lucrurile s-au
schimbat foarte mult în ultimii
ani din acest punct de vedere ºi
cred cã asta simþim cu toþii.
Avem alte posibilitãþi de promovare, dar nu renunþãm nici la
acþiunile directe, adresate grupurilor þintã.

„Autoritãþile locale
au ca prioritate
sprijinirea
sportului”
Rep.: Care este starea sportului doljean, în prezent?
A.I.: Eu evit sã pun un diagnostic general. Sunt ramuri de
sport care ºi-au pãstrat parcursul de câþiva ani, altele s-au revigorat dupã rezolvarea deficienþelor legate de infrastructurã, cum sunt sporturile de salã,
dupã darea în funcþiune a noii
Sãli Polivalente, altele sperãm
sã cunoascã pe viitor o dezvoltare mult mai bunã. Sunt mai
mulþi factori care pot concura la
dezvoltarea sportului: infrastructura, resursa umanã, finanþarea. În ceea ce priveºte infrastructura, e clar ca la nivelul judeþului, ºi în special al municipiului Craiova, lucrurile se miºcã într-o direcþie foarte bunã.
Stadionul de fotbal, stadionul de
atletism care urmeazã a fi construit, cantonamentul, investiþii

atrase sau suportate de municipalitate, baza sportivã
construitã de Consiliul Judeþean Dolj, lângã Aeroportul
Craiova, baze tot mai moderne în localitãþile mai mici
sunt dovada cã autoritãþile
locale au ca prioritate sprijinirea sportului, constientizând importanþa ºi beneficiile pe care acesta le aduce
comunitãþii.

„Este necesar
sã finalizãm
chestiunile legate
de infrastructurã”
Rep.: ªi resursa umanã?
A.I.: Dacã ne referim la resursa umanã, avem antrenorii, profesorii, capitol la care
consider cã stãm foarte bine.
Avem antrenori foarte buni,
probabil suntem avantajaþi ºi
de faptul ca avem un trecut, o
tradiþie, rezultate remarcabile în multe ramuri. Avem ºi
sportivi foarte buni, lucru pe
care îl observãm în fiecare an
când tragem linie ºi stabilim
cele mai bune performanþe.
Pentru a putea sã revenim la
rezultatele pe care le aveam
în trecut, medalii aduse de la
olimpiade, este necesar sã finalizãm chestiunile legate de
infrastructurã, sã gândim politici menite sã extindã baza
de selecþie, sã sprijine ºi sã
motiveze sportivii ºi antrenorii, toate acestea fiind strâns
legate de cel de-al treilea factor, finanþarea.
Rep.: Care este cea mai
mare provocare pentru dumneavoastrã, în calitate de director al DJST Dolj, la ora
actualã?
A.I.: Înainte sã vorbim de
provocare, aº dori sã vorbesc
de satisfacþii. Am bucuria sã
lucrez alãturi de o echipã
extraordinarã, de oameni
care iubesc ceea ce fac, oameni care nu vãd în aceastã
activitate doar un job. Acest
lucru, acest entuziasm este
esenþial în obiectivele pe care
noi le avem. Cu toþii avem
satisfacþia sã vedem proiecte care cresc de la an la an,
proiecte în care am crezut
foarte mult ºi care îºi dovedesc eficienþa. Dacã ne referim la provocãri, atât pentru
mine, cât ºi pentru colegii
mei, cea mai mare provocare, o reprezintã atragerea,
alãturi de noi, a cât mai multor oameni, instituþii, cluburi,
organizaþii, firme, care sã
susþinã proiectele Direcþiei.
17 - 23 mai 2017
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ACTUALITATE

Concursul Naþional
„Culturã ºi Civilizaþie
în România”, la
Arhiepiscopia Râmnicului

D

zonelor din þarã.
Este pentru prima datã în istoria Eparhiei Râmnicului,
când, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
are loc o Olimpiadã a obiceiurilor ºi tradiþiilor naþionale, un
Concurs Naional de port ºi limbã româneascã. Acest eveniment cultural - educaþional este
organizat de Ministerul Educaþiei Naþionale în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Vâlcea ºi cu Arhiepiscopia
Râmnicului, gazdã fiind Casa Sfântul Calinic, Sala Iosif Episcopul ºi Sala Emaus din cadrul
Arhiepiscopiei Râmnicului.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

upã deschiderea oficialã care a avut loc sâmbãtã, 13 mai 2017, a
doua zi, duminicã, 14 mai 2017,
în Sala Iosif Episcopul din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, Centrul Eparhial a gãzduit
Concursul Naþional „Culturã ºi
Civilizaþie în România”.
30 de echipe de elevi, reprezentanþi ai judeþelor de provenienþã, au prezentat în faþa Comisiei Naþionale, formatã din 5
Inspectori Generali ºi Preºedintele Comisiei, dar ºi a spectatorilor veniþi sã asiste la momentele de spectacol prezentate de
concurenþi, proiecte culturale ºi
tradiþionale specifice tuturor
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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

În numele ttatălui,
atălui, al ffiului
iului şi-al sfântului aşt
eap
tă
aşteap
eaptă

„Sfintele
ruine“ ale
Mitopoliei
Olteniei
Roma nu a fost construitã într-o zi, spune un
vechi proverb. Chiar ºi-aºa, începem sã credem
cã a fost construitã totuºi mai repede decât
unele proiecte ale Mitropoliei Olteniei, cum sunt
biserica din mijlocul parcului din vecinãtatea
Liceului de Artã „Marin Sorescu“, „zidurile de
apãrare“ ale bisericii din Piaþa Valea Roºie ori
celebra catedralã din cartierul Craioviþa Nouã.
Începute în urmã cu zeci de ani, construcþiile au
fost demult abandonate, ori ritmul în care se
lucreazã este atât de lent încât nu vor fi gata
nici pentru cea de-a doua venire a lui Iisus.
de Dan Olteanu
n urmã cu doar o lunã, deºi
a ratat cu puþin ziua de 1
aprilie, Mitropolia Olteniei
amintea, mai mult în glumã decât în serios, într-o adresã trimisã Consiliului Judeþean Dolj,
despre „finalizarea construcþiei“ Catedralei Sf. Ioan Botezãtorul, proiect început în urmã
cu mai bine de 10 ani, care a
înghiþit ºi câteva milioane de
lei din bani publici. Ce-i drept,
documentul nu fãcea referire la
vreo datã la care s-ar putea întâmpla minunea. În schimb, în
adresã se menþiona suma de 7,6
milioane de lei reprezentând
valoarea lucrãrilor rãmase de
executat. Ceea ce, în traducere, înseamnã cã viitoarea catedralã va fi gata, cel mai proba-
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chiriile. Nu acelaºi lucru se
poate spune despre gheretele
insalubre care înconjoarã construcþia ºi câinii care le pãzesc
cu pasiune.

„Cetatea“ din Valea
Roºie, aproape
de fi declaratã
monument istoric
Într-o situaþie asemãnãtoare
este ºi Biserica Sf. Nicodim din
cartierul Valea Roºie, dar mai
ales „zidurile“ de apãrare care
se ridicã în jurul sãu. Astfel, oricine a trecut mãcar o datã prin
zonã a observat cã, în spatele
bisericii, la rândul ei rãmasã
neterminatã, precum ºi pe una
dintre laterale, se ridicã niºte
construcþii ciudate. Conform
bãtrânilor din cartier, legenda
spune cã în curtea bisericii ar fi
trebuit sã se construiascã un azil
pentru bãtrâni/persoane fãrã
adãpost. Lucrãrile au fost însã
abandonate, motivul fiind lipsa
banilor. ªi, la cum aratã lucrurile în prezent, proiectul are mai
multe ºanse sã fie declarat monument istoric decât sã fie finalizat.

bil... niciodatã! De ce spunem
asta? Din simplul motiv cã Mitropolia Olteniei are o reputaþie excelentã când vine vorba
despre nefinalizarea propriilor
proiecte. Stã mãrturie biserica
din pãrculeþul aflat vizavi de
Liceul de Artã „Marin Sorescu“. Proiectul, început în urmã
cu douã decenii, a fost abandonat la scurt timp dupã ce instituþia condusã de ÎPS Irineu
s-a vãzut cu terenul în proprietate. Craiovenii care locuiesc în
blocurile din apropierea pãrculeþului spun cã, de-a lungul
anilor, au mai vãzut urme ale
unor muncitori pe ºantierul viitoarei biserici, dar aceºtia au
dispãrut mai repede decât dispar proprietarii chioºcurilor de
lângã Catedrala Sf. Ioan Botezãtorul, care uitã sã-ºi achite

Mitropolia,
bunã de amendat?
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Revenind la lucruri ceva mai
serioase, trebuie precizat cã,
din acest an, conform unei hotãrâri adoptate de Consiliul
Local Craiova, proprietãþile neîngrijite de pe raza municipiului urmezã sã fie impozitate cu
500%. Iar ruinele aparþinând
Mitropoliei Olteniei ar îndeplini cu uºurinþã criteriile pentru a intra sub incidenþa hotãrârii. Din nefericire, clãdirile
aparþinând Bisericii se bucurã
de scutire, astfel cã supraimpozitarea este imposibilã. Poate
totuºi o amendã ceva...
17 - 23 mai 2017

Calea judiciarã

UTILE

Cursul stã de mai bine de
douã sãptãmâni la 4,55 lei

L

eul a avut o evoluþie liniºtitã în perioada analizatã, culoarul de tranzacþionare al raportului faþã de
euro reducându-se, în unele
ºedinþe, sub jumãtate de ban.
Cursul monedei unice a scãzut de la un maxim de 4,5507
la 4,5443 lei, iar la finalul intervalului media a fost stabilitã la 4,5499 lei.
Tranzacþiile din ultima
ºedinþã a perioadei s-au realizat între 4,547 ºi 4,553 lei.Moneda naþionalã nu a profitat de conjunctura favorabilã
din regiune, nici de cererea ridicatã de titluri de stat româneºti, tendinþã care s-a manifestat în ultimele sãptãmâni.
În lipsa unor evenimente
externe importante, care sã influenþeze aversiunea faþã de
risc a investitorilor, este de aºteptat ca euro sã se menþinã în
apropierea nivelului de 4,55
lei.
Principalul pericol pentru
leu este reprezentat de politica
fiscalã ºi salarialã a PSDALDE, care, conform ultimelor estimãri ale Comisiei Europene, va duce la o majorare
a deficitului bugetar la 3,5%,
în condiþiile în care creºterea
economicã a României din
acest an va fi de circa 4%, faþã
de proiecþia guvernamentalã
foarte optimistã de 5,2%.
O ºtire bunã pentru cei cu
credite în lei, nivelul dobânzilor menþinându-se la acelaºi
nivel, cel puþin pânã spre sfârºitul anului. Guvernatorul
BNR, Mugur Isãrescu, a anunþat cã majorarea dobânzii de
politicã monetarã, care în prezent este de 1,75%/an, mai are
de aºteptat, în condiþiile în care
prognoza privind inflaþia pentru finalul acestui an a fost revizuitã de la 1,7 la 1,6%, dupã
ce la finalul lui 2016 estimarea era de 2,1%.

Odatã trecut momentul alegerilor prezidenþiale din Franþa, Emmanuel Macron preluând oficial funcþia la Palatul Élysée, dolarul american a
reînceput sã se aprecieze pe
pieþele internaþionale. Astfel,
cursul acestuia a crescut pânã
la 4,1876, dar a încheiat perioada la 4,1521 lei, când cotaþiile din piaþa valutarã au
fluctuat între 4,152 ºi
4,164 lei, ca efect al miºcãrilor speculative.
Moneda elveþianã ºi-a continuat deprecierea faþã de euro
ºi a scãzut aproape de 1,10
franci/euro, nivel care se mai
înregistra în septembrie trecut.
În aceste condiþii, media a coborât pânã la 4,1483 lei, dar a
urcat la finalul intervalului la
4,1603 lei.
Perechea euro/dolar s-a miºcat între 1,0854 ºi 1,1022 dolari, maxim atins imediat dupã
anunþarea victoriei lui Emmanuel Macron. La sfârºitul intervalului, euro se tranzacþiona între 1,0923 ºi 1,0960 dolari.
Tranzacþiile de la finalul
perioadei au fost influenþate de
publicarea datelor privind inflaþia din SUA, unul din principalii indicatori luaþi în calcul de Rezerva Federalã americanã atunci când stabileºte
nivelul dobânzii sale de politicã monetarã. Astfel, creºterea preþurilor a încetinit luna
trecutã la 2,2%, faþã de 2,7%
din februarie, care a fost maximul ultimilor cinci ani.
În schimb, economia Germaniei, cea mai puternicã a
Europei, se aratã a fi la fel de
robustã ca de obicei. Aceasta
a crescut în primul trimestru
cu 0,6%, bazându-se pe consumul intern ºi pe exporturi.
Analiza cuprinde
perioada 9 – 15 mai
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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.
17 - 23 mai 2017

„Un divorþ simplu costã 600800 de lei în privinþa onorariului avocatului. În cazul în care
sunt implicaþi copii, onorariul ar
putea ajunge la peste 2.000 de
lei, în funcþie de probleme. În
principal, acestea sunt despre
stabilirea locuinþei copilului. Ca
regulã, autoritatea pãrinteascã
este exercitatã în comun, dar
instanþa trebuie sã stabileascã
locuinþa copilului la unul dintre pãrinþi“, a declarat avocatul
Marius Coltuc. Deoarece în toate aceste cazuri se urmãreºte
„interesul superior al copilului“,
instanþa apeleazã la serviciile
autoritãþii tutelare pentru a stabili condiþiile de creºtere ºi educare pe care copilul le are la pãrinþii sãi. Ancheta socialã efectuatã de aceasta nu se taxeazã,
dar dureazã. Pentru judecata
unei cereri de divorþ este necesarã plata unei taxe judiciare de
timbru, care variazã între 50 ºi
250 de lei, în funcþie de speþã.

Cazul cu partaj
În cazul unui partaj, problema se complicã, mai spune avo-

catul. Acesta nu este obligatoriu sã se facã la divorþ, dar este
posibil. Pentru partajul judiciar,
trebuie plãtitã o taxã de timbru
din valoarea bunurilor partajabile. Pentru a se determina valoarea realã a bunurilor supuse
împãrþelii, este necesarã efectuarea unei expertize de evaluare, costã alþi 800-1.000 de lei.

Varianta la notar
În cazul unui divorþ la un notar, costurile sunt aproape la
fel. Spre exemplu, un notariat
aratã pe propriul site cã divorþul costã 697 de lei, cu tot cu
TVA. Suma include 620 de lei

Manualul pãrintelui divorþat
Întrebare:

Am divorþat de fosta soþie la
notar, acolo unde am încheiat
ºi convenþia privind creºterea
ºi educarea copilului pe care o
trimit în ataºament! Fosta soþie nu respectã aceastã convenþie, în sensul cã nu îmi dã copilul conform convenþiei!
Aceastã convenþie are statut de
hotãrâre judecãtoreascã, se
poate acþiona pe baza ei (de ex.
depune plângere)? Vã rog sã
îmi spuneþi care sunt demersurile legale prin care pot beneficia de drepturile ce mi se cuvin! Vã mulþumesc!

Rãspuns:

Se pot face:
1. O nouã acþiune în instanþã
(din experienþã vã pot spune cã
este cea mai eficientã, deoarece mama vãzând cã este datã
în judecatã va începe sã respecte programul de teamã sã nu se
producã probe pentru a demonstra comportamentul sãu abuziv);
2. Plângere penalã împotriva mamei conform art. 307
Cod pen. (de duratã ºi cu probleme deoarece se prevede
doar încãlcarea mãsurilor prevãzute într-o hotãrâre judecãtoreascã, Codul penal nefiind
updatat cu prevederile Noului
cod civil, prin urmare veþi întâmpina probleme cu actul notarial);
3. Se poate trece ºi la executarea silitã pentru respectarea
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costã un
un divorþ
divorþ în
în 2017?
2017?
Cât
Cât costã

pentru onorariul notarial, 62 de
lei tariful de înregistrare a cererii de divorþ în Registrul Naþional al Cererilor de Divorþ, legalizarea copiei certificatului
de naºtere pentru fiecare soþ –
4,96 lei x 2, în vreme ce legalizarea copiei certificatului de
cãsãtorie – 4,96 lei. În cazul
unui divorþ cu copii minori,
costul este mai mare, din cauza procedurilor suplimentare ºi
complexitãþii mai mari. În total, totalul taxelor este de 945
de lei, cu tot cu TVA. Din acesta, onorariul este 868 de lei.
Urmeazã înregistrarea cererii
în Registrul Naþional al Cererilor de Divorþ (62 de lei), legalizarea copiilor pentru certificatul de naºtere al fiecãrui
soþ, pentru certificatul de cãsãtorie, dar ºi pentru certificatul
de naºtere al copilului. Pentru
partaj se achitã onorariul notarului, plus o serie de taxe specifice în funcþie de caz.

Cât costã un divorþ
la mediatori

prevederilor actului notarial
(dacã veþi gãsi un executor care
sã doreascã un asemenea caz,
în general sunt foarte puþini ºi,
oricum, nu existã garanþii cã nu
îl va încãlca din nou).
Art: 397 CP – Nerespectarea
mãsurilor privind încredinþarea
minorului
Reþinerea de cãtre un pãrinte a copilului sãu minor, fãrã
consimþãmântul celuilalt pãrinte sau al persoanei cãreia i-a
fost încredinþat minorul potrivit legii, se pedepseºte cu închisoare de la o lunã la 3 luni
sau cu amendã.
Cu aceeaºi pedeapsã se sancþioneazã fapta persoanei cãreia i s-a încredinþat minorul prin
hotãrâre judecãtoreascã, spre
creºtere ºi educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare
dintre pãrinþi sã aibã legãturi
personale cu minorul, în condiþiile stabilite de pãrþi sau de
cãtre organul competent.
Acþiunea penalã se pune în
miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate.

O altã posibilitate este divorþul la mediatori. Aceºtia au, la
rândul lor, tarife de 600 – 1.000
de lei, acelaºi tarif fiind ºi în
cazul unui partaj. Pe de altã parte, avocatul Coltuc Marius spune cã acordul de mediere trebuie sã fie confirmat de cãtre o
instanþã, astfel cã se va adãuga
ºi onorariul unui avocat, plus
taxele aferente.

Cât costã un divorþ
la primãrie
În fine, divorþul poate fi realizat ºi la primãrie. Potrivit Legii 127/2013, taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorþ pe
cale administrativã este în cuantum de 500 lei ºi poate fi majoratã prin hotãrâre a consiliului
local, fãrã ca majorarea sã poatã depãºi 20% din aceastã valoare. Este de dorit, totuºi, ca
pãrþile sã aleagã calea amiabilã, pentru ca pãrþile sã economiseascã timp ºi resurse. Sunt
însã situaþiii mai delicate în care
nu se poate evita instanþa de judecatã, astfel încât este necesarã munca unui specialist.
Av. Marius
Vicenþiu Coltuc
www.indiscret.ro
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

Comunicat
1. “Pãdurile de fag virgine
ºi seculare din PN Cozia, patrimoniu natural comun al
Europei “ - Simpozion dedicat
Zilei Parcului Naþional Cozia.
Data desfãºurãrii:
20.05.2017, între orele 10.0014.00, la sediul PN Cozia din
Brezoi, str. Lotrului nr. 8A, judeul Vâlcea.
2. “Micul naturalist”- excursie la Cascada Lotriºor din
PN Cozia cu 30 de elevi din clasele V-VIII de la ªcoala Generalã Brezoi, cu ocazia Zilei Internaþionale a Biodiversitãþii,
pentru cunoaºterea florei ºi a
faunei sãlbatice din situl
UNESCO ºi PN Cozia.
Data desfãºurãrii:
22.05. 2017.
3. Realizarea expoziþiei itinerante de fotografie ”Pãdurile
Coziei – un patrimoniu natural comun al Europei”. Perioada desfãºurãrii 21 mai

2017-20 iulie 2017, la sediile:
Instituþia Prefectului Vâlcea,
Consiliul Judeþean Vâlcea, primãriile: Cãlimãneºti, Brezoi,
Racoviþa, Periºani, Berislãveºti, Sãlãtrucel.
4. Realizarea filmului “Pãdurile virgine ºi seculare de
fag din Cozia – imagini ºi
cuvinte”. Perioada de realizare: luna iunie 2017. Difuzarea
filmului în luna iulie 2017 la
cel puþin 2 televiziuni locale.
5. Realizarea unui pliant informativ despre situl UNESCO
din PN Cozia.
Persoanã de contact: Pavel
Prundurel, directorul APN Cozia.
Telefon 0744.551.375,
fax 0250.750.256, mail: pavel_prundurel@yahoo.com
Coordonator de proiect:
ING. PAVEL
PRUNDUREL

Activitate intensã la Apavil Centru Sud
SC APAVIL SA a
desfãºurat în sãptãmâna 08 – 12 mai o
serie de activitãþi în
municipiul Drãgãºani
ºi în comunele ªtefãneºti ºi Prundeni.
AVARII REZOLVATE. A
fost remediatã o avarie la reþeaua de apã pe strada I. C. Brãtianu.
PROBLEME PUNCTUA-
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LE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat cãminele de racord ale scãrilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole ºi guri de scurgere;
- s-au continuat lucrãrile pentru realizarea Staþiei de Pompare în cartierul Zlãtãrei;
- s-a realizat dezinfecþia bazinului de compensare ºi distribuþie în comuna ªtefãneºti;
- s-au citit apometrele generale la scãrile de bloc;

- s-au executat lucrãri de curãþare a cãminelor de vane pe
strada Tudor Vladimirescu intersecþie cu strada Rahova;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
toate staþiile de pompare apã din
cadrul Sectorului Drãgãºani
(municipiul Drãgãºani ºi comuna Prundeni), precum ºi la staþia de epurare din Drãgãºani ºi
staþiile de pompare ºi repompare din Prundeni;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemul Drãgãºani ºi Sistemul Prundeni, ca ºi ai apei menajere epurate descãrcate în Contracanalul Olt.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
la case, acolo unde acestea nu
corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
ASISTENÞÃ TEHNICÃ. A
fost asiguratã în continuare asistenþã tehnicã la Staþiile de apã
nr. 1 Rudari ºi nr. 2 Olt, precum
ºi la Staþia de Epurare Drãgãºani, cu ocazia efectuãrii lucrãrilor care privesc “Extinderea ºi
reabilitarea reþelelor de apã ºi
apã uzatã în aglomerarea Drãgãºani”, din cadrul proiectului
“Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã
în judeþul Vâlcea”.

N

Cel mai frumos final
de campionat

u intereseazã campioana, nici vicecampioana,
nici pe ce loc a încheiat
Craiova. Sã le fie de bine tuturor celor ºase din play-off ºi fiecãrei echipe în parte. Cãci fiecare a contribuit cu tehnica din
dotare ºi fair-play-ul desãvârºit
la cel mai încoronabil titlu. În
numele progresului autohton pe
bazã de Joma sau Adidas, echipele numai cã nu ºi-au dat sufletul pe teren. Jucãtorii au înþeles cã, plãtiþi ºi rãsplãtiþi pe
mãsurã, n-au decât sã se facã
preº (sau covor sângeriu) în calea sportului rege. Vai de tibiile
ºi femururile lor, de glezna lor
finã, vai de capul lor spart în sãriturã. Ce trasoare, ce rachete
sol-aer, nu degeaba suntem în
NATO. Ce goluri! Unul mai
contra naturii decât altul. Am
vãzut Barcelona – PSG, am vãzut Real – Atletico. Fleacuri!
Nimic nu se comparã cu nou
campurile ºi santiago bernabeurile ediþiei recent, fabulos ºi dilematic încheiate a campionatului Ligii I. Au fost atacuri de
nestãvilit? Apãrãri beton? ªi
unele ºi altele, pe rând. Uite ce
va sã zicã un play-off, o cursã
nebunã de urmãrire ºi desprindere, de cãþãrare pânã în vârful
Omu. Au rulat cele mai integre
entitãþi de câte 11 sfinþi ºi apostoli, cei mai în formã ºi nepãtaþi
îngeri juniori, seniori ºi înþelepþi. Îi vrem la PSD, îi vrem la
USR, îi vrem în Parlament, arbitraþi de Bãsescu. Ooo, fluieraºii! Sã se fi compromis de
vreo douãzeci de ori în total, pe

deposedãri, pe cornere ba da, ba
nu. În rest, matematicã, Pitagora. Penalty-uri de cristal pe care
nici mãcar CEDO nu le-ar putea macula. S-a mai fãcut þãndãri câte unul, fiindcã am avut
parte ºi de o primãvarã capricioasã. Non-combat, blat, meciuri trucate, huooo! au sãrit
câte unii-n papuci. Staþi pe locurile voastre, astea au fost odatã ca niciodatã. Dacã preºedintele þãrii ar fi mai atent, puþini
jucãtori din Liga I ar scãpa fãrã
Steaua României, recte FCSB,
în grad mioritic. Devotament,
credinþã, sacrificiu – iatã cuvintele de ordine care au caracterizat cel mai de apoteozã fairplay, cel mai frumos final de
campionat. Chiar, de ce nu s-o
fi trecut la un play-off în opt,
pânã de Ziua Copilului, lãrgind
aria unei jucãrele mature ºi
chibzuite, cu ecou imediat în
preliminariile Mondialului ºi nu
numai? Pãzea, Polonia, venim.
Pãzea, Champions League, vom
incendia grupele. Pãzea, Europa League, suntem deja cu o
mânã pe Cupã. Pãi nici nu ºtiþi
ce potenþial energetic stã în ligamentele încruciºate ale bãieþilor noºtri, încât câteodatã au
inversat porþile. Cluburile, veritabile academii ºi foruri ºtiinþifice, au demolat pur ºi simplu
anacronicul mit cu capra vecinului. ªi-au vãzut de-ale lor,
pragmatic ºi dezinteresat. Dupã
cum, la fel de pregnant, într-un
singur chiot, au tãmâiat încã o
datã vechile cooperative ºi conjuraþii.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686
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ã informãm cã Asociaþia de Turism Montan
ECO-ÞURÞUDAN
Brezoi în calitate de aplicant ºi
Administraþia Parcului Naþional Cozia în calitate de partener, în perioada 20 mai 201720 iulie 2017 implementeazã
proiectul SVA-26-2017, “Cunoaºterea ºi protejarea sitului natural UNESCO din
Parcul Naþional Cozia”, finanþat de Fundaþia pentru
Parteneriat ºi MOL România prin Programul Spaþii
Verzi, componenta Arii Naturale Protejate 2017.
Bugetul total al proiectului
este de 24.150 lei, din care finanþarea de la Fundaþia pentru Parteneriat ºi MOL România este de 19.150 lei ºi
5.000 lei este contribuþia partenerilor.
Activitãþile prevãzute în proiect sunt:
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Indiscreþii
de Vâlcea

În iunie, Primãria Râmnicu Vâlcea
va
va da
da în
în folosinþã
folosinþã 109
109 locuinþe
locuinþe ANL
ANL
Viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea,
Eusebiu Veþeleanu (foto), a declarat pentru
Indiscret în Oltenia cã peste aproximativ trei
sãptãmâni, municipalitatea va inaugura cele
109 apartamente ºi garsoniere ANL, pe care
beneficiarii le aºteaptã de mai bine de un an.
de Marielena Popa
„Este o mare presiune asupra
noastrã din partea beneficiarilor de locuinþe ANL care aº-

Cãlimãneºti:
vaporaºul statului
rãmâne pe uscat

Sofianu
a cumpãrat
clãdirea RENEL
Magnatul local Nicolae
Sofianu a cumpãrat sediul
RENEL (foto) din Râmnicu Vâlcea, pe care acum la scos la închiriat. Iniþial,
Sofianu cumpãrase douã
etaje din cele ºapte, apoi sa “înãlþat”. Câþi bani va fi
dat pe ditamai clãdirea nu
se ºtie. Probabil, o sumã
“ameþitoare” pentru unii,
avantajosã pentru el. Cã
veni vorba! Sofianu a vândut centrul de evenimente
de la Râureni. Dar cu arta
cum rãmâne? Cãci anunþase cã va ridica acolo o statuie de 15 metri înãlþime:
statuita zeiþei Isis, zeiþa
magiei ºi a vieþii, a cãsãtoriei, simbolul armoniei matrimoniale ºi fidelitãþii femeii faþã de soþ. Ce temã!

Croaziera pe râul Olt cu
vaporaºul de agrement al
statului s-a dus dracului!
Deterioratã dupã nici douã
sezoane, ambarcaþiunea
care a costat 17.000 de euro,
bani europeni, nu va mai
plimba turiºti în acest an.
Rãmâne în folosinþã vaporaºul privat, iar Indiscret va
reveni cu o anchetã despre
nesimþire ºi incompetenþã
pe acest subiect.

La mãnãstirea
Frãsinei,
acatistele se dau
la bucãtãrie
“Acatistele se dau jos la
BUCÃTÃRIE. Lumânãrile
sunt jos la BUCÃTÃRIE”,
stã scris pe o tãbliþã din pronaosul mãnãstirii Frãsinei
(foto). E!!!, cu miros de fasole, alta este puterea acatistului…
+40350525060
pensiunea.siva@yahoo.com
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„Lista beneficiarilor
nu se modificã”
Veþeleanu a subliniat cã
aceastã listã nu va fi modificatã, chiar dacã va fi supusã, în
curând, celui de-al doilea vot
al consilierilor locali. „În urmãtoarea ºedinþã de consiliu
local, care va avea loc ori în
ºedinþa extraordinarã de peste
câteva zile, ori la sfârºitul acestei luni, aprobãm din nou
aceastã listã care nu se modificã sub nicio formã. Deci, cei
care au fost aprobaþi anul trecut rãmân pe listã. Dupã toate
probabilitãþile, la 1 iunie, adicã peste circa trei sãptãmâni,
vom da cheile beneficiarilor.
Sunt 109 locuinþe: 39 de garsoniere care au o suprafaþã generoasã de câte 40 m.p. ºi 70
de apartamente cu douã camere, în suprafaþã de 56 m.p. fiecare”, a precizat edilul.
Aceste locuinþe se aflã pe
strada Nicolae Iorga, în Ostroveni, în complexul similar.

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

Grãdiniþa ”Donca
Simo” - câteva zile
pânã la demolare
Peste câteva zile, Grãdiniþa ”Donca Simo”, o ruinã
din centrul Râmnicului, va
fi demolatã. Strada cu douã
bezi pe care se aflã clãdirea
va fi lãrgitã la patru benzi ºi
va avea dublu sens. Douã
benzi vor fi folosite pentru
parcare. Imobilul, un conac
boieresc cu etaj ºi mansard,
a fost ridicat în perioada interbelicã. Acolo a locuit, la

teaptã, sãracii, de mai bine de
un an. Noi am aprobat aceastã
listã a beneficiarilor anul trecut
în luna mai, într-o ºedinþã a consiliului local. De atunci, tot aº-

teptãm ca ANL Bucureºti sã ne
predea aceste locuinþe printr-un
protocol. În sfârºit, aceastã predare s-a fãcut sãptãmâna trecutã. Avem cheile, acum, locuinþele sunt în custodia noastrã”, a
afirmat viceprimarul.

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

un moment dat, penultimul
preºedinte al PNL din acea
perioadã, avocatul Nicolae
Budurescu. Apoi, imobilul a
fost naþionalizat ºi timp de
peste 40 de ani aici a funcþionat Grãdiniþa ”Donca
Simo”, dupã numele unei
muncitoare ”eroine” în poezia comunistã. De aproape
20 de ani, clãdirea se aflã în
paraginã.

