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nou, nevirusat
de jocurile politice“

Confruntaþi cu grave probleme financiare în
ultimul an, chinezii de la Shandong Ningjian au
fost de acord sã vândã proiectul craiovean
concetãþenilor China Railway 14th Bureau
Group Co. Ltd., una dintre cele mai mari firme
de construcþii din China, patronatã chiar de
cãtre stat.
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Anişoar
a S
tănculescu
Anişoara
Stănculescu
tănculescu, preşedinta ALDE Craiova, continuă
tradiţia femeilor-candidat la postul de primar al Craiovei

„Sunt un politician nou,
nevirusat de jocurile politice”

INTERVIU
de Cosmin Pretorian

oraº ºi bun simþ public al celui
care conduce. Altele presupun
dezvoltarea unei capacitãþi mai
performante de a pune în slujba
dezvoltãrii resurse locale, sumele de la bugetul naþional ºi fondurile europene.

Rep.: Cine este Aniºoara
Stãnculescu, doamna Aniºoara
Stãnculescu?
Aniºoara Stãnculescu: Un
om nãscut, crescut, educat în
Craiova, care ºi-a fãcut o familie ºi o profesie - cea de inginer
- în acest oraº. O femeie dinamicã intratã de un an în politicã, motivatã de gândul cã poate
face ceva pentru oraºul din inima ei.
Rep.: Dupã ce PSD-ul a propus-o craiovenilor pe Lia Olguþa Vasilescu, ALDE Dolj continuã tradiþia unei candidaturi feminine la Primãria Craiova.
Care consideraþi cã sunt atuurile dumneavoastrã în comparaþie cu contracandidaþii înscriºi în aceastã cursa electoralã?
A.S.: Sunt singura femeie din
aceastã competiþie electoralã,
ceea ce poate fi un atu. Cumva
surprinzãtor singurã pentru cã
sondajele aratã cã locuitorii
Craiovei preferã o femeie în
poziþia de primar al urbei. Lucru încurajator pentru mine, cu
atât mai mult cu cât, în doar 60
de ore, au semnat 7.206 craioveni pentru candidatura mea,
deºi am anunþat ultimii intenþia
participãrii la aceastã cursã electoralã. Îmi place sã cred cã statutul de politician nou, nevirusat de jocurile politice, reprezintã de asemenea un atu.
Formaþia mea de inginer mã
va ajuta sã acþionez raþional,
pragmatic ºi planificat, ceea ce
nu se prea întâmplã azi la Primãria Craiovei. Felul meu de a
fi mereu în dialog cu oamenii
ºi în general bucuria de a întâlni
ºi asculta oamenii cred cã reprezintã de asemenea un atu.

Infrastructura
rutierã ºi de utilitãþi,
locuri de muncã ºi
curãþenia reprezintã
principalele probleme ale Craiovei
Rep.: Ce credeþi cã îi lipseºte Craiovei pentru a redeveni
polul de putere socio-economi-

„Viziunea asupra
dezvoltãrii Craiovei
nu poate fi decât una
liberalã“

cã din perioada anilor 70-80 ai
secolului trecut?
A.S.: O viziune integratã asupra dezvoltãrii oraºului. De la
infrastructurã rutierã ºi de utilitãþi ºi pânã la investiþiile strategice cu scop direct - reindustrializarea oraºului. De la valorificarea prin turism cultural ºi
istoric a moºtenirii culturale a
oraºului ºi pânã la ”revoluþia”
necesarã în birocraþia oraºului.

Publicitate

Anunþ

Consiliul Director al Asociaþiei Chinologice
Oltenia convoacã Adunarea Generalã Ordinarã în data de 09 iunie 2017, ora 17, la
sediul asociaþiei din Craiova, strada Fraþii
Buzeºti nr. 25.
24 - 30 mai 2017

De la „fotografia mare” a nevoii
de modernizare a reþelei de sãnãtate publicã pânã la detaliile
legate de nevoia de curãþenie
cotidianã în spitale, în centrul
vechi sau de montare a bãncilor în staþiile de autobuz. Sau de
menþinerea locurilor de joacã
pentru copii la un nivel adecvat
de modernitate ºi siguranþã.
Rep.: Din analiza dumneavoastrã ºi a partidului pe care
îl reprezentanþi, care ar fi primele trei probleme pe care craiovenii ºi le-ar dori rezolvate în
cel mai scurt timp ºi care sunt
soluþiile propuse de dumneavoastrã?
A.S.: Primele trei probleme,
aºa cum rezultã din cercetarea

recentã pe care am fãcut-o la
nivelul aºteptãrilor craiovenilor,
sunt:
1.Infrastructurã rutierã ºi de
utilitãþi (asfaltare strãzi, trafic
fluidizat, locuri parcare, furnizarea apei potabile, rezolvarea
problemelor privind difuzarea
agentului termic etc.);
2. Locuri de muncã cu accent
important pe ideea de mai bine
plãtite ºi pãstrarea tinerilor, a
forþei de muncã în oraº;
3.Curãþenia în oraº (ecologizare, deratizare, înfrumuseþare)
ºi reabilitarea/ modernizarea
reþelei de sãnãtate publicã.
Unele pot fi rezolvate în timp
mai scurt dacã existã voinþã administrativã, dedicare pentru

Rep.: La depunerea candidaturii dumneavoastrã, domnul
Ion Cupã, preºedintele ALDE
Dolj, a subliniat faptul cã partidul pe care îl reprezentaþi are
un program de dezvoltare acceleratã a Craiovei. Ne puteþi
detalia ce presupune acest program?
A.S.: Deºi se fac lucruri bune
în oraº, ele sunt încã puþine din
perspectiva obiectivului strategic pe care eu îl vãd ca fiind
acela al revenirii între primele
municipii ale þãrii. Ca ritm de
dezvoltare economicã, modernitate a serviciilor publice sau
calitate a vieþii.
Da, este nevoie de un program de dezvoltare acceleratã
a Craiovei, de atacarea frontalã a problemelor nerezolvate de
atâþia ani. Oraºul nostru este
unul din primele 4-5 din þarã
din care se pleacã, ceea ce este
foarte trist ºi în profundã discordanã cu mândria tradiþionalã a craiovenilor. Voi prezenta
liniile principale ale acestui
program la începutul campaniei electorale.
Rep.: Are nevoie Craiova, în
acest moment, de un primar de
dreapta?
A.S.: Oraºul are nevoie de un
primar în adevãratul sens al cuvântului. Viziunea asupra dezvoltãrii Craiovei nu poate fi decât una liberalã. Ceea ce nu înseamnã cã ne ocupãm doar de
centrul oraºului sau de creºterea profesiilor liberale. Dimpotrivã, nu trebuie sã lãsãm pe nimeni în urmã. Cartierele, strãzile ºi pieþele secundare, oamenii care au nevoie de a doua
ºansã pentru a reuºi, tinerii ºi
bãtrânii Craiovei vor fi la fel de
importanþi pe agenda mea de
lucru.
Craiova are nevoie de un primar drept care sã punã pe primplan oraºul ºi oamenii sãi, cu
problemele lor reale. De aceea
ºi candidez sub sloganul „Mai
întâi, Craiova!”
www.indiscret.ro
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Dupã o lungã perioadã de timp în care reuºita proiectului edilitar „Cartierul Chinezesc“ a stat sub semnul întrebãrii, în aceste zile Primãria Craiova a primit veºti bune de pe continentul asiatic. Confruntaþi cu grave
probleme financiare în ultimul an, chinezii de la Shandong Ningjian au
fost de acord sã vândã proiectul craiovean concetãþenilor China Railway
14th Bureau Group Co. Ltd., una dintre cele mai mari firme de construcþii
din China, patronatã chiar de cãtre stat. În acest sens, în ultimele douã
sãptãmâni au fost transmise edililor craioveni acordul de vânzare-cumpãrare dintre cele douã societãþi chineze, un certificat de bonitate financiarã a cumpãrãtorului, din care reiese cã firma de stat are în conturi
peste 130 milioane de euro ºi o solicitare de prelungire a termenului
acordat de cãtre edili cu 60 de zile. Având în vedere intenþiile ºi bonitatea
financiarã a noului investitor chinezesc, este de aºteptat ca la sfârºitul
acestei sãptãmâni Consiliul Local Craiova sã aprobe aceastã derogare în
condiþiile în care perspectivele sunt mai mult decât optimiste în ceea ce
priveºte derularea ºi finalizarea proiectului.
de Cosmin Pretorian

D

eºi mulþi s-au grãbit
„sã-i cânte prohodul“,
proiectul cartierului
chinezesc de pe strada Caracal
este la un pas sã renascã din propria-i cenuºã. Dupã un an de
tãrãgãnãri ºi incertitudini, chinezii de la Shandong Ningjian
ºi-au recunoscut incapacitatea
de a finaliza lucrãrile la cvartalul de blocuri ºi ºi-au dat acordul pentru preluarea proiectului
de cãtre o firmã de stat din China, concetãþenilor China Railway 14th Bureau Group Co.
Ltd., una dintre cele mai mari
unitãþi de profil de pe continentul asiatic.

aprobarea conducerii, precum
ºi a consiliului de administraþie, negocieri purtate cu acþionarul companiei þintã (SC
Shandong Ningjian Construction n.red.) ºi încheierea unui
acord provizoriu (...), semnarea unui protocol de due diligence, audit financiar ºi evaluarea activelor ºi demararea
procedurilor.“, se menþioneazã
într-o scrisoare transmisã de
compania chinezã municipalitãþii craiovene. Totodatã, pe
adresa primãriei craiovene a
sosit ºi o scrisoare de referinþã
a Bãncii Industriale din China
care atestã faptul cã Railway
14th Bureau Group Co. Ltd. „a
depus în contul deschis la banca noastrã suma totalã de

983.811.796, 53 RMB (aproximativ 170 milioane euro n.red.)”
Având în vedere acest lucru,
Railway 14th Bureau Group
Co. Ltd. a solicitat sãptãmâna
trecutã Primãriei Craiova „o
prelungire cu 60 de zile a termenului anterior, (...) sã reîncepem construcþia acestui proiect
la sfârºitul lunii iulie”.
Seriozitatea acestor demersuri, una fãrã precedent în ultimul an, ºi interesul major al craiovenilor de a vedea finalizat
acest proiect au determinat executivul primãriei sã propunã
consilierilor locali o ultimã
amânare cu 60 de zile a termenului limitã care expira la sfârºitul lunii mai.

Noua firmã chinezã
a indisponibilizat
170 milioane euro
pentru proiectul
craiovean
„Compania noastrã (China
Railway 14th Bureau Group
Co. Ltd. n.red.) a hotãrât sã
cumpere compania þintã (SC
Shandong Ningjian Construction Group Investment România SRL n.red.), precum ºi proiectul þintã al acesteia (Cartierul Chinezesc din Craiova
n.red.). (...) de la data de 24
Martie a.c., datã la care v-am
confirmat începerea demersurilor legale, (...) am realizat
deja urmãtoarele proceduri:
Due diligence financiar, fiscal
ºi legal, Evaluarea internã ºi
www.indiscret.ro
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Râmnicu
Vâlcea:
4
pe 1 iunie, se deschide
ªtrandul Ostroveni
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ªtrandul Ostroveni
din Râmnicu Vâlcea,
unul dintre cele mai
cunoscute locuri de
plajã din Oltenia, va
fi deschis pe 1 iunie
a.c., potrivit unui
comunicat de presã
al Primãriei Râmnicu Vâlcea. ªi în
acest an, activitatea
de agrement se va
desfãºura în paralel
cu activitatea de
ºantier, chiar dacã
lucrãrile au avansat
considerabil.
de Marielena Popa

M

unicipalitatea a mai
anunþat cã în ºedin
þa operativã de luni,
22 mai, au fost stabilite câteva
reguli în vederea pãstrãrii ordinii la aceastã bazã de agrement, precum ºi la zona de picnic din apropiere, unde va fi
extins sistemul de supraveghere: „S-a dispus ca ªtrandul
Ostroveni sã fie deschis pentru sezonul estival începând cu
data de 1 iunie, stabilindu-se,
totodatã, o serie de reguli privind curãþenia ºi ordinea ce vor
trebui urmate de cãtre cei ce
vor vizita aceastã bazã de agrement. Rãmânând în zonã, s-a
cerut urgentarea extinderii sistemului de supraveghere video

la locul de picnic de pe malul
lacului din Ostroveni, pentru a
se preîntâmpina sau sancþiona
distrugerile înregistrate în mod
constant la infrastructura de
acolo”.
În martie 2015, în interimatul lui Gigi Matei, ªtrandul Ostroveni a intrat într-un program
de modernizare de 31,9 milioane lei, din care 50% finanþare
europeanã ºi 50% finanþare localã. Lucrãrile urmau sã dureze
19 luni, deci pânã în octombrie
2016. Pe parcurs, din cauza proiectãrii deficitare, au apãrut probleme la realizarea fundaþiilor,
iar din cauza constructorului,
întârzieri în ritmul lucrãrilor. La
începutul acestui an, primarul
Mircia Gutãu declara cã proiectul este pãgubos pentru bugetul
local deoarece s-a ajuns de la
50% la peste 94% contribuþie
din partea primãriei, ºi anunþa
mãsuri radicale în cazul în care
lucrãrile nu avanseazã rapid.

În septembrie,
târgul Râureni
va fi închis
pentru
modernizare
Primãria precizeazã cã încep

ºi lucrãrile de modernizare a
târgului Râureni: „S-a mai stabilit ca modernizarea Târgului
de la Râureni sã se facã, într-o
primã etapã, pe o porþiune a
zonei comerciale pânã în luna
septembrie ºi doar apoi târgul
sã fie închis complet pânã la finalizarea tuturor lucrãrilor; în
felul acesta, activitatea celor
care îºi comercializeazã produsele aici nu va fi afectatã prea
mult”.

Publicitate

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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venin!
de Marielena Popa
n Bujoreni, cea mai prost
administratã comunã din
judeþul Vâlcea este frãsunealã, cãci pe 11 iunie vor fi
alegeri pentru funcþia de primar. La nici un an din mandat, Gheorghe Udubae a pãrãsit scaunul. Nu, nu l-a luat
duba, l-a luat frica. Duba îl
luase puþin pe predecesorul
sãu, Alexandru Roºu. Pe el, ºi
trei sferturi din angajaþii pri-

Î

Cea mai prost
administratã comunã
din Vâlcea cautã primar
mãriei, sub acuza unor retrocedãri ilegale. ªi când te gândeºti
cã din lipsã de personal era un
salariat pe trei posturi!!! Ce þi-e
ºi cu procurorii ãºtia!
Ce moºtenesc cei doi principali contracandidaþi, Gheorghe
Gîngu de la PSD ºi Gigel Cârstoiu de la PNL? Moºtenesc ce
au administrat, cãci ºi unul ºi

celãlalt au fost consilieri locali,
viceprimari, dar ºi primari interimari, Gîngu asigurând ºi în
prezent interimatul.
La Bujoreni, principala problemã este comunitatea de circa
800 de rromi, lãsaþi de ani ºi ani
de capul lor, ca urmare a unui
lung ºir de compromisuri pentru
voturi. Iatã câteva exemple:
Mai an, primãria avea de încasat, de la 400 dintre ei, circa
20 de miliarde lei vechi, pe diverse amenzi. În locul metodelor de coerciþie, administraþia
localã ridica din umeri ºi spunea cã este depãºitã de situaþie,
întrucât cei în cauzã erau geniali în fente.
Apoi, obiºnuiþi sã fie trataþi cu
blândeþe, þiganii n-au avut probleme în a tãia ilegal 100 de
hectare de pãdure de la privaþi.
Probleme, ceva? Aº!
ªi pentru cã ãi mici sunt ºi ei
cetãþeni cu drepturi, aproximativ 90 dintre copiii rromilor din
Bujoreni au certificate de handicap. Suspect de mulþi! Iar hra-

Gheorghe Gîngu

na pentru un copil cu handicap
costã 17 lei pe zi, din bugetul
local. Sã fi cerut primãria vreo
reexpertizare, ceva?
La naiba, astea sunt mãrunþiºuri acum, cã se apropie alegerile. Cei doi au treabã, seduc
electoratul þigãnesc. Gîngu ºi-a
luat ºi un consilier rrom, care
presteazã pentru el, în comuni-

5

ANALIZÃ
tate. Pe dreapta, Cîrstoiu contrabalanseazã, sprijinit de averea lui colosalã, dar ºi de fostul primar, Roºu, care are lipici la etnie. Cum sã aducã
acum vorba Gigel ºi Georgel
despre amenzi neplãtite ºi pãduri chelite, nenorociri tolerate ºi de ei?
Cu Georgel ºi Gigel candidaþi, cea mai prost administratã comunã din Vâlcea nu are
ºanse sã scape de acest trist
superlativ. Pentru cã amândoi
poartã povara eºecului.

Dragoº Cîrstoiu

J

oi, 1 iunie 2017, orele
16.00, parcarea Annabella A-Z, bd. Dem Rãdulescu, se transformã într-un imens
spaþiu de joacã. Cu mic, cu
mare, vâlcenii sunt invitaþi sã
participe la un spectacol veritabil, în care vedetele sunt chiar
copiii dumneavoastrã.
Pasiunea pentru cãlãtorii, joacã ºi plãcerea de a descoperi
lucruri noi este la fel de mare la
orice vârstã. Fie cã este vorba
de oraºe sau þãri pe care nu le
cunoaºtem, fie cã ne gândim la
lumi imaginare, de poveste, în
care putem pãºi doar cu puterea imaginaþiei, bucuria aventurii este imensã pentru oricine,
mai mari sau mai mici.
Aventura prin joacã este o inwww.indiscret.ro

vitaþie deschisã la distracþie întro mare sãrbãtoare a prieteniei,
plinã de provocãri dintre cele
mai amuzante. Vom parcurge cu
o vitezã ameþitoare distanþe
imaginare de mii de kilometri
ºi vom gusta fiecare ingredient
al unei petreceri de zile mari.
Toþi participanþii vor avea asigurate amintiri plãcute.
Împreunã cu profesioniºti ai
spectacolului, cei mici se vor
bucura de teatru pentru copii,
picioroange, ateliere de creaþie
pe grupe de vârstã, picturi pe
faþã, jocuri ale copilãriei de altãdatã, muzicã ºi dans, desene
pe asfalt, concursuri ºi multe
alte surprise.
Annabella ureazã tuturor
clienþilor: “La mulþi ani!”

Publicitate

Al patrulea an consecutiv,
Annabella ºi Râureni vã
invitã sã sãrbãtoriþi Ziua
Copilului printr-un
eveniment deosebit
la Annabella A-Z
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Vinovat de a fi vãzut Niagara

M

ihai ªora, un longeviv fermecãtor prin
ºtiinþa de carte ºi filosofia de viaþã, avea 98 de ani
când a cerut-o în cãsãtorie pe
Luiza Palanciuc, o femeie frumoasã, mult mai tânãrã, care
se remarcase ca poetã, eseistã, traducãtoare ºi cercetãtoare în filosofia politicã. Atunci,
în 2015, ea traversa într-un
mod fabulos cea de-a 42-a primãvarã din buletin. O poveste de cuplu suprarealistã întrun univers paralel animat de
cu totul alte valori decât cele
peren ºtanþate. O chimie în doi
care, înainte de a fi explicitatã, dacã aºa ceva e posibil, meritã asumatã de orice norocos.
Adevãrat, cererea în cãsãtorie
pentru care ”întinerise” academicianul Mihai ªora a dospit
vreo 25 de ani, timp în care sau pus de acord endorfinele.
S-a întâmplat la 25 mai 2015,
când pulsaþiile minutului de
aur 19,36 - 19,37 au fãcut legea. De ce ºi cum, mãrturiseºte însãºi femeia hãrãzitã a rosti
un lung ºi cochetant DAAAAA ”bãrbatului care a avut tãria, în faþa lumii întregi (neauzitor de vorbe nedrepte), s-o
cearã în cãsãtorie”. Nu muºchii ºi tatuajele care îi sperie
pe copii au convins, nici conturile în bancã, fãrã numãr,
nici iahturile. ”Limba românã
este cea care-þi poate da ºi þãrmul ºi marea”, enunþã generalist ºi poematic Luiza Palanciuc - ªora, care este ºi realizatoarea peliculei de familie
”100”. Excelent vorbitor de
limba românã ºi nu doar, Mi-

hai ªora întindea femeii iubite puntea de cristal a unui destin care ar fi clintit ºi stânca.
La 98 de ani! A fost bun prieten cu Eliade ºi Cioran, cu Ionescu ºi Brâncuºi. La Paris a
audiat cursurile unor gânditori
precum Wahl, Laporte sau
Etienne Gilson, cel care, la
rândul sãu, avea sã spunã despre român cã ”un asemenea
filosof se naºte o datã la o sutã
de ani”. A activat în Rezistenþa francezã, dar în 1948 a refuzat cetãþenia conaþionalilor
lui Napoleon ºi a ales sã revinã acasã din ataºament faþã de
originile sale bãnãþene. A fost
cel dintâi ministru al învãþãmântului dupã revoluþie ºi a
participat la fenomenul numit
Piaþa Universitãþii. La ClujNapoca, unde domiciliazã de
50 de ani, primeºte pe oricine
în casa lui, cu braþele deschise, ”când nu sunt sparte þevile
de la baie sau de la bucãtãrie”,
ceea ce denotã cã sublima gazdã nu locuieºte într-un turn de
fildeº, incasabil. Murmurã femeii hitul preferat în felul sãu
neasemuit ºi poartã cãmaºã
roºie pentru cã roºul înseamnã viaþã. Iar de viaþã se bucurã cu seninãtatea pe care i-o
conferã Clipa. Are ºi Mihai
ªora un vis terestru, acela de
a ajunge sub cascada Niagara,
”sã-i cadã apa-n cap”, dar nu
are vizã pentru Americi ºi nici
dolari pentru avion. Este detaliul care m-a fãcut sã zâmbesc, apoi sã mã simt vinovat
pentru cã, vai, cum ar fi oftat
Octavian Paler, mie chiar mia cãzut Niagara în cap.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
indiscretinoltenia@gmail.com

Cod ISSN: 1842-2896
Editat de
SC INDISCRET MEDIA SRL
Redactor-ºef:
COSMIN PRETORIAN
Redactori-ºefi adjuncþi:
MARIELENA POPA
DAN OLTEANU
Secretar de Redacþie:
VIOREL PÎRLIGRAS
Editor coordonator:
VIRGIL DUMITRESCU
Director Marketing Publicitate:
ADELA PRETORIAN
Reporter:
OCTAVIA HANTEA
ªef departament Difuzare:
Delia Ghiluþã
24 - 30 mai 2017

SUBREDACÞII:
Râmnicu Vâlcea
Adresa: Strada General Magheru nr.
25, bl. SOCOM, parter, cam. 34
Telefon: 0350429812
Marielena Popa
Coordonator subredacþie
Tel. 0745.358.313
Slatina
Mihaela Bobaru
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în
cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.
Tiparul:
PRODCOM
Str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 20,
Târgu Jiu, jud. Gorj
Tel. 0253.212.991 Fax. 0253.218.345

Parcul Romanescu,
recepþionat ºi bun
de promenadã
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Proiectul mult-întârziat derulat de Primãria
Craiova pentru reabilitarea parcului centenar a
ajuns la final. Reprezentanþii municipalitãþii au
semnat procesul-verbal de recepþie, neajunsurile constatate fiind declarate remediate. Obiectivul va fi predat, în ºedinþa de joi a Consiliului
Local Municipal cãtre RAADPFL Craiova. În
aceeaºi zi, edilii anunþã un soi de inaugurare a
investiþiei recepþionate, botezatã „promenadã
artisticã”.
de Nicuºor Fota
„Se aprobã darea în administrare, cãtre Regia Autonomã de
Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor aparþinând domeniului public ºi privat al municipiului Craiova, rezultate ca
urmare a implementãrii proiectului «Amenajare de parcuri ºi
grãdini în Municipiul Craiova
– Parcul Nicolae Romanescu»,
identificate în anexele nr.1 ºi 2
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Predarea - primirea bunurilor identificate la
art.1 din prezenta hotãrâre se va
face prin proces-verbal de predare - primire, încheiat între
pãrþi în termen de 30 de zile de
la aprobarea prezentei hotãrâri”,
prevede proiectul aflat pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare de
consiliu local.
Documentaþia întocmitã de
funcþionarii Primãriei Craiova
aratã cã recepþia a fost efectuatã luna aceasta, direcþia de profil a primãriei declarând proiectul finalizat ºi bun de preluat ºi
dat în administrare în urmã cu
câteva zile, pe 18 mai 2017.
„Prin adresa nr. 69071/
18.05.2017 Direcþia Elaborare
ºi Implementare Proiecte informeazã cã s-a finalizat proiectul:
«Amenajare de parcuri ºi grãdini în Municipiul Craiova Parcul Romanescu» , proiect finan-

þat în cadrul Programului Operaþional Regional, Axa prioritarã 1, Domeniul Major de intervenþie 1.1., conform Contractului de finanþare nr. 150518/
09.10. 2015, încheiat între Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaþional Regional 2007 – 2013, Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud
– Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar ºi Unitatea
Administrativ Teritorialã Municipiul Craiova, în calitate de
beneficiar, fiind încheiat procesul-verbal la terminarea lucrãrilor nr. 55046/08.05.2017. Datoritã faptului cã toate lucrãrile
de construcþii, echipamente ºi
dotãrile acestui obiectiv au fost
finalizate, recepþionate ºi înregistrate în domeniul public ºi
privat al municipiului Craiova
se transmit în vederea administrãrii ºi exploatãrii de cãtre
Consiliul Local al Municipiului Craiova”, se aratã în raportul întocmit de funcþionarii Primãriei Craiova. De menþionat
cã provesul-verbal de recepþie
menþiona câteva zeci de probleme sesizate la lucrãrile efectuate în parc, majoritatea deficienþelor fiind semnalate la capitolul aspersoare ºi ciºmele, toate
fiind însã ulterior declarate ca
„rezolvate” de comisia de recepþie.

Nu e inaugurare,
e plimbare
În aceeaºi zi cu adoptarea
proiectului privid darea în administrare cãtre RAADPFL a
Parcului Romanescu, Primãria
Craiova anunþã ºi o inaugurare
semioficialã, botezatã „promenadã artisticã”. Astfel, edilii
anunþã printr-un comunicat cã
„invitã craiovenii, joi, 25 mai
2017, la o promenadã artisticã
în Parcul Nicolae Romanescu.
Cei care vor alege sã-ºi petreacã dupã-amiaza de joi, începând
cu ora 16.00, pe aleile din Parcul Romanescu, vor avea ocazia sã retrãiascã vremuri de altãdatã, în ritmuri de fanfarã militarã, de muzicã clasicã ºi înconjuraþi de poveºtile copilãriei”, evenimentul fiind organizat cu sprijinul Brigãzii Multinaþionale Craiova, a Liceului de
Artã „Marin Sorescu”, a Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” ºi a artiºtilor Operei Române Craiova.

Opera Românã
ia Teatrul de Varã
Printre evenimentele programate joi se numãrã ºi un spectacol de balet oferit de Opera
Românã Craiova, care va fi pus
în scenã la Teatrul de Varã, de
asemenea reabilitat recent. De
altfel, pe ordinea de zi a ºedinþei de joi a consiliului local figureazã ºi un proiect care dã de
înþeles cã prezenþa artiºtilot
Operei în Parc, între lac ºi grãdina zoologicã, se va pemanentiza. Proiectul prevede asocierea municipiului Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului
Craiova ºi Opera Românã Craiova, în vederea administrãrii în
comun a Teatrului de Varã din
Parcul „Nicolae Romanescu”.
www.indiscret.ro
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ABA OLT: Forumul
Regional al Apei
din Bazinul Dunãre –
Marea Neagrã, Expo Apa
A

juns la ediþia cu numãrul 19, Forumul Regional al Apei din Bazinul
Dunãre -Marea Neagrã, Expo
Apa, rãmâne un mijloc eficient
de promovare a activitãþii fiecãrui operator de apã-canal din
România, o platformã ce mijloceºte schimbul de informaþii
dintre cei ce oferã material ºi soluþii ºi cei ce asigurã furnizarea
24/24 de ore a celui mai important serviciu public - alimentarea cu apã si canalizare.
Organizat la Palatul Parlamentului din Bucureºti, între
15 ºi 17 mai 2017, Forumul
Regional al Apei este cea mai
importantã manifestare din
Regiunea Dunãre - Marea Neagrã, tema abordatã în acest an
vizând creºterea eficienþei sectorului de apã.
La deschiderea oficialã a Forumului Apei, au fost prezenþi
Stella Ronner-Grubaèiæ, ambasadorul Olandei la Bucureºti,
Diane D‘Arras, preºedintele
Asociaþiei Internaþionale a
Apei, Rovana Plumb, ministrul
delegat pentru Fonduri Europene, Olimpia Negru, secretar
de stat în Ministerul Apelor ºi
Pãdurilor, Ion Câmpeanu, secretar de stat în Ministerul
Mediului, Laszlo Borbely, con-

silier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primministrului.
Preºedintele Asociaþiei Române a Apei, Felix Stroe, a deschis în mod oficial lucrãrile
Forumului Regional al Apei
Dunãre - Europa de Est, specificând în discursul sãu importanþa serviciilor de alimentare
cu apã ºi canalizare pentru asigurarea calitãþii vieþii în toate
formele ei.
Doamna ministru Rovana
Plumb a felicitat Asociaþia Românã a Apei pentru realizãrile
pe plan naþional ºi internaþional,
pentru buna colaborare dintre
membrii asociaþiei. ,,Munca
dumneavoastrã este un indicator al gradului de civilizaþie al
populaþiei. Schimburile de experienþã ºi workshopurile din
cadrul acestei manifestãri aduc
un plus de valoare acestui domeniu, care se simte la nivelul
beneficiarilor. Pentru 20142020, pentru Programul Operaþional Investiþii Mari (POIM),
sunt alocate 3 miliarde de euro
pentru infrastructura de apã,
iar de aceste finanþãri nu depind doar dezvoltarea operatorilor ºi creºterea calitãþii serviciilor, dar ºi agenþii economici
care asigurã forþã de muncã ºi

ACTUALITATE

Consumul nu
nu ajutã
ajutã leul
leul
Consumul
sã se aprecieze

T

endinþa care s-a manifestat de la începutul
anului, cea de depreciere, a devenit o constantã pentru
leu, creºterea economicã bazatã pe consum provocând adâncirea deficitului comercial.
Neîncrezãtori în modul în
care guvernul PSD-ALDE
gestioneazã economia, prin
politici fiscale ºi salariale populiste, investitorii preferã sã
se þinã departe de leu, chiar
dacã PIB-ul a crescut în primul
trimestru, conform datelor preliminare ale INS, cu 5,7%, iar
cererea de titluri de stat româneºti, implicit intrãrile de valutã, este mare.
De altfel, la finalul perioadei analizate, Trezoreria a atras
500 milioane lei, la un randament mediu de 1,36%/an în
scãdere faþã de licitaþia precedentã cu aceeaºi scadenþã, în
25 februarie 2019. Oferta de
cumpãrare a bãncilor s-a ridicat la 1,42 miliarde lei, semn
cã statul român este considerat un bun platnic.
Pe de altã parte, se pare cã
jumãtatea de miliard de euro
care a fost eliberatã de BNR
prin micºorarea rezervelor în
valutã ale bãncilor va fi returnatã bãncilor-mamã, în condiþiile în care volumul creditelor
în valutã s-a restrâns în favoarea celor în lei.
Investitorii au în vedere ºi
afirmaþia guvernatorului Mugur Isãrescu, fãcutã de mai
multe ori de la începutul acestui an, cã leul nu are un spaþiu
mare de apreciere.
De la 4,5476 lei, la începutul perioadei analizate, cursul
euro a crescut în 18 mai la
4,5729 lei, maxim care nu a
mai fost atins din 24 octombrie
2012, atunci când scena politicã era tulburatã de apropia-

materialul necesar implementãrii acestor proiecte“.
Asociaþia Românã a Apei a
oferit ºi de aceastã datã Comitetului Teritorial Olt-Jiu un spaþiu generos, în care reprezentanþii Administraþiei Bazinale de
Apã Olt au fãcut cunoscute cele
mai importante proiecte de investiþii derulate sau aflate în
curs de implementare. În prima
zi, la deschiderea oficialã a Forumului, a luat parte ºi directorul ABA Olt, dl. ing. Velicu Eramazu.
Miercuri, 17.05.2017, reprezentanþii ABA OLT au participat ºi la workshopurile organizate în cadrul forumului, unde
dl. ing. Ion Popa, din cadrul
Biroului investiþii - ABA Olt, a
prezentat proiectul “Regularizarea pârâului Caºin pe sectorul Târgul Secuiesc-Valea Seacã, judeþul Covasna” - proiect
cofinanþat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin
Programul Operaþional Sectorial “Mediu”.
Pe parcursul celor trei zile ale
forumului, reprezentanþii ABA
Olt au oferit celor interesaþi informaþii concrete din domeniul
gospodãririi apelor.
Compartimentul de
Comunicare, Relaþii cu Presa

tele alegeri parlamentare ºi
ultima suspendare a preºedintelui Bãsescu.
Euro a testat pragul de 4,58
lei, însã la finalul intervalului
tranzacþiile s-au realizat între
4,559 ºi 4,564 lei, astfel cã
BNR a anunþat o medie de
4,56 lei.
Presiunea depreciativã asupra leului se va menþine ºi în
urmãtoarele sãptãmâni, euro
urmând sã testeze pragul de
4,6 lei, în contextul în care factorilor interni li se adaugã cei
externi, în primul rând criza
politicã provocatã de preºedintele Trump.
Posibilitatea ca preºedintele
SUA sã fie suspendat sau chiar
demis, dupã ce acesta l-a demis pe James Comey, directorul FBI, iar la scurt timp a fãcut ”confidenþe” top secret
unor oficiali ruºi, a provocat
deprecierea rapidã a dolarului.
Cursul acestuia a scãzut la finalul perioadei la 4,0774 lei,
minim al ultimelor mai mult de
ºase luni, când cotaþiile din piaþã au coborât pânã la 4,059 lei.
Dupã ce s-a apropiat de pragul de 1,10 franci/euro, moneda elveþianã a încheiat intervalul la 1,088 – 1,092, astfel
cã media ei a fluctuat între
4,1540 ºi 4,1971 lei.
Perechea euro/dolar a urcat
de la 1,0923 la 1,1234 dolari,
nivel care nu a mai fost atins
din 9 noiembrie, dupã alegerile prezidenþiale din Statele
Unite.
Scãderea precipitatã a monedei americane a fost însoþitã de creºterea preþului unciei
de aur pe piaþa specializatã de
la Londra la 1.252 dolari, la
fixingul de vineri searã.
Analiza cuprinde
perioada 16 – 22 mai
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
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Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
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Ansambluri folclorice,
8
cãluºari ºi creaþie
SPECIAL
artisticã la Zilele Craiovei
C

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

De ce are ALDE un candidat
propriu la Primãria Craiovei?

O

curi, 31 mai 2017, pe scenã se
vor afla fanfara „Trâmbiþaºii
Domnului“ de la Desa ºi Ansamblul Folcloric „Izvoraºul“ din
Bratovoeºti.
Tot miercuri, de la ora 12:00,
este organizatã la Galeriile
„Cromatic“ ale Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj expoziþia concurs de picturã, recitare ºi audiþii muzicale
„Tradiþie ºi culoare“, împreunã
cu ªcolile cu clasele I – VIII
„Ion Creangã“ ºi „Sfântul Du-

datã cu felicitãrile ºi
încurajãrile pentru
candidatura depusã de
ALDE pentru funcþia de primar al Craiovei, am primit ºi
întrebãri, legitime de altfel. De
ce un candidat propriu? De ce
nu susþine ALDE candidatul
propus de PSD?
Am sã rãspund cu cinci argumente pe care eu le consider a fi raþionale.
În primul rând, ALDE nu
este o ”anexã” a PSD. ALDE
este un proiect politic pe picioarele lui, un partid liberal
modern cu o favorabilitate ºi
încredere tot mai mari din partea publicului.
ALDE este ºi va fi un partener corect de guvernare pentru PSD ºi înþelege sã se achite de toate obligaþiile ce îi revin din acest statut. Între aceste obligaþii nu se regãseºte imperativul susþinerii candidaþilor PSD la diferitele funcþii de
primar care se aleg în data de
11 iunie.
În al doilea rând, ALDE are
o viziune LIBERALÃ despre
dezvoltarea oraºului pe care
vrem sã o comunicãm, sã o
împãrtãºim direct craiovenilor.
Candidatul nostru va lansa la
începutul campaniei un proiect
de dezvoltare al oraºului aºa
cum rezultã el din analizele ºi
proiecþiile noastre.
În al treilea rând, obiectivul
nostru ca organizaþie politicã
localã este acela de a deveni la
orizontul anilor 2020 cea mai
importantã forþã politicã liberalã din Craiova ºi din Dolj.
Putem atinge acest obiectiv
doar având ”meciuri în picioa-

mitru“.
În Duminica Rusaliilor, 4 iunie 2017, de la ora 10:00, craiovenii sunt aºteptaþi în Piaþa
„Mihai Viteazul“, la Alaiul Cãluºului Oltenesc – ediþia a XIXa, pentru a porni alãturi de cetele de cãluºari spre Parcul „Nicolae Romanescu“, unde acestea vor face dovada mãiestriei
dansului ritualic, vor oferi pelin ºi sãnãtate celor ce vor avea
rãgazul sã se lase vrãjiþi de
aceastã poveste scrisã sub ochii
noºtri an de an.

re”, cum se spune în sport,
doar promovând ideile ºi soluþiile noastre în competiþii
electorale, acolo unde le putem valida public.
În al patrulea rând, membrii
ºi simpatizanþii noºtri din Craiova ne-au cerut sã ne înscriem
în aceastã competiþie electoralã. Sunt mulþi craioveni care
nu se simt reprezentaþi nici de
PNL ºi nici de PSD ºi care cautã o alternativã nouã.
La fel ca în viaþa de zi cu zi,
ºi în politicã voinþa ºi caracterul unor oameni ºi al unor organizaþii se ºlefuiesc în acþiune, în competiþia alternativelor.
Nu în ultimul rând, avem un
candidat propriu pentru cã
avem un candidat bun, cu un
profil cerut de cãtre craioveni.
Foarte mulþi craioveni vor în
fruntea oraºului o femeie pragmaticã, dinamicã, familistã,
nascutã, crescutã, educatã în
Craiova.
Candidatul ALDE, inginerul
Aniºoara Stãnculescu, corespunde acestui profil de candidat revendicat de craioveni.
Campania noastrã nu va fi
îndreptatã împotriva vreunui
partid sau persoane publice ori
private. Vom rãspunde la atacuri doar dacã ºi atunci când
imaginea noastrã va fi lezatã.
În rest, vom sta de vorbã cu
craiovenii ºi le vom arãta soluþiile noastre. Nu vom intra
în rãzboaie politice ºi nici în
dueluri sterile ale orgoliilor.
Noi am decis sã punem pe
primul plan Craiova!
Mai intâi, Craiova!
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entrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj participã, anul acesta, la Zilele Craiovei cu spectacole folclorice în cadrul evenimentului organizat împreunã cu
Muzeul Olteniei „Satul românesc în zi de sãrbãtoare“; cu
expoziþie - concurs de picturã,
muzicã ºi poezie la Galeriile
„Cromatic“ ºi cu Alaiul Cãluºului Oltenesc, ajuns la cea dea XIX-a ediþie.
Spectacolele folclorice vor
avea loc în zilele de 29, 30 ºi 31
mai, orele 16:00 – 18:00, la Casa
Bãniei – Esplanadã (Secþia de
etnografie a Muzeului Olteniei).
Astfel, luni, 29 mai 2017, vor
evolua ansamblurile folclorice
„Rozele Calafatului“ din Calafat ºi „Hora Desnãþuiului“ din
Bârca; marþi, 30 mai 2017, „Bârsãncuþa“ de la Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan“ din
Craiova, „Oltenaºii“ din Scãeºti,
„Mlãdiþele“ de la ªcoala Gimnazialã din Coþofenii din Dos ºi
„Bobocica“ din Bãileºti; mier-
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Locuitorii municipiului Râmnicu
Vâlcea se pot pensiona mai
devreme cu 2 ani

Persoanele care au
locuit cel puþin 30 de
ani în Râmnicu Vâlcea
ºi pe o razã de 8 km în
jurul municipiului
beneficiazã de reducerea vârstei standard
de pensionare cu 2
ani, fãrã penalizare.
Proiectul de lege a
fost adoptat marþi, 23
mai a.c., în plenul
Camerei Deputaþilor,
camerã decizionalã,
iar dupã publicarea în
Monitorul Oficial va
deveni lege.
de Marielena Popa

I

niþiat în legislatura trecutã de fostul senator PSD
Laurenþiu Coca, amendamentul la Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii a
fost „resuscitat” în 2017 de cãtre deputaþii Eugen Neaþã (PSD)
ºi Cristian Buican (PNL), care
ºi-au ºi disputat întâietatea în
acest demers. Proiectul de lege
a fost adoptat în Senat pe 2 mai
2017. Apoi a ajuns în dezbaterea Comisiei pentru muncã din
Camera Deputaþilor, unde a beneficiat de un lobby susþinut din
partea deputaþilor vâlceni Eugen Neaþã ºi Daniela Oteºanu,
membri ai acestei comisii.
www.indiscret.ro

Deputatul Neaþã
despre generaþia
„Clor, lindan,
amoniac”
Marþi, 23 mai a.c., în plenul
Camerei Deputaþilor, Eugen
Neaþã le-a cerut parlamentarilor sã voteze acest amendament, iar dupã vot le-a mulþumit în numele generaþiei „Clor,
lindan, amoniac”: „Sunt nãscut
în Râmnicu Valcea, aproape de
platforma chimicã unde din
anii ’70 funcþioneazã Oltchim
SA, Uzinele Sodice ºi CET
Govora. Am vãzut adesea nori
când afarã era soare, am respirat clorul ce mai tot timpul scãpa din instalaþiile vechi ºi depãºite ale Oltchim. Când acesta lipsea, respiram pulberile
toxice de la CET sau amoniacul de la USG. Am mâncat peºte cu miros de lindan ºi am bãut
apã cu gust de clor. Am vãzut
cum pãrinþii, prietenii ºi vecinii mei îmbãtrâneau prematur,
cum spitalele se aglomerau de
oameni ce prea devreme se
îmbolnãveau.

rãmas una remanentã! Ne însoþeºte ºi azi ºi mâine, probabil multe generaþii. Astãzi,
prin votul nostru, am adus o
reparaþie târzie, dar utilã ºi de
mare ajutor pentru generaþia
«Clor, lindan, amoniac» ºi în
numele acestor generaþii vã
mulþumesc pentru votul dat!
Sunt bucuros pentru aceastã
reuºitã ºi vreau sã îi anunþ pe
locuitorii judeþului Vâlcea ºi
pe cei care nu au avut încre-

dere cã amendamentul ce l-am
depus a trecut astãzi în Camera Deputaþilor ºi a devenit
lege. Astfel, toate persoanele
care au locuit cel puþin 30 de
ani în zonele afectate de poluarea remanentã (Râmnicu
Vâlcea) beneficiazã de reducerea vârstei de pensionare cu
2 ani fãrã penalizarea prevãzutã la alin.4 din lege”, a afirmat parlamentarul vâlcean.
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SPECIAL
Deputatul Buican:
„Este, de fapt, o
reparaþie moralã”
Într-un comunicat de presã,
deputatul liberal Cristian Buican a subliniat cã aceasta este
o reparaþie moralã pentru locuitorii municipiului Râmnicu
Vâlcea. El le-a mulþumit tuturor colegilor deputaþi care au
votat acest proiect de lege ºi
implicit pentru introducerea
municipiului Râmnicu Vâlcea
pe lista zonelor ai cãror cetãþeni beneficiazã de pensionare
anticipatã cu 2 ani, fãrã penalizare. „Astãzi, Plenul Camerei
Deputaþilor a votat PL-x 188/
2017 Proiect de lege pentru
modificarea art.65 alin. (5) din
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
prin care cetãþenii care au locuit 30 de ani în municipiul
Râmnicu Vâlcea ºi pe o razã de
8 km în jurul municipiului beneficiazã de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2
ani, fãrã penalizare. Este, de
fapt, o reparaþie moralã, mai
ales în condiþiile în care în Legea 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice exista
aceastã prevedere cã locuitorii
anumitor zone din þarã unde au
existat combinate chimice puteau beneficia de pensionare
anticipatã, fãrã penalizare.
Dupã publicarea legii în Monitorul Oficial, vâlcenii vor
putea beneficia de aceastã prevedere”, a subliniat deputatul
Buican.

A fost o perioada
grea, de încercare,
de risc,
de rezistenþã!
Când instalaþiile au fost modernizate, poluarea evidentã a
24 - 30 mai 2017
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de Octavia Hantea
Reporter: Cu paºi repezi,
ne apropiem de finalul primei
jumãtãþi a acestui an. Cum a
fost acest interval de timp
pentru Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase”?
Niculina Stoican, director
al Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase”: Pentru
mine, anul a început în luna
octombrie 2016, când am venit manager la Ansamblul
Folcloric ”Maria Tãnase”. De
atunci, ºi timpul meu ºi viaþa
mea se mãsoarã un pic altfel
ºi ca atare o sã vorbesc despre acest ansamblu începând
cu octombrie, anul trecut. Din
toamna trecutã, am venit cu
sufletul strâns ºi cu ideea cã
nu ºtiam cum o sã fiu perceputã de oamneni. Este foarte
important ca cei cu care lucrezi sã aibã deschidere faþã
de tine ºi sã aibã încredere în
tine. Nu eram sigurã de aceste lucruri, eu veneam dintre
ei, ºtiam foarte multe lucruri
de culise, lucruri ale noastre,
de strictã bucãtãrie, de strict
dormitor, de strictã familie
”Maria Tãnase”. Dar sã devii
cap de familie ºi sã încerci sã
pãstrezi ºi liniºtea, bucuria ºi
sã aduci ºi bani în familia respectivã, este foarte greu.
Acum, dupã aproape opt luni,
pot sã vã spun cã am devenit
dependentã de fiecare dintre
colegii mei. I-am cunoscut
altfel ºi nu existã zi sã nu mã
gândesc la cum ºi cât de repede sã ne rezolvãm problemele de zi cu zi care apar în
cadrul echipei. Acest lucru
înseamnã cã ºi feedback-ul pe
care l-am primit de la fiecare
în parte a reuºit sã mã deconecteze un pic de presiunea
pe care o simþeam în primã
fazã, prin prisma funcþiei ocupate. Am reuºit sã mã pãstrez
umanã ºi sã fiu aproape de ei
ºi pentru mine acest fapt este
cea mai mare realizare a mea.

„Îmi place sã cred
cã i-am fãcut
sã funcþioneze
ca pe un întreg”
Rep.: Faptul cã veniþi din
mijlocul echipei ºi cunoscând
atât împlinirile cât ºi neajunsurile, vã ajutã în luarea deciziilor? Aþi schimbat ceva,
legat de activitate, de echipã,
în cele opt luni?
N.S.: Faptul cã vin din mijlocul echipei mã ajutã foarte
mult. Mã ajutã, în primul
24 - 30 mai 2017

rând, pentru cã ºtiu ce înseamnã munca propriu-zisã. Spun
acest lucru pentru cã este o mare
diferenþã între munca de conducere ºi cea pe care o fac colegii
mei. Or, dacã nu cunoºti munca
de zi cu zi a oamenilor pe care
îi reprezinþi, dacã nu cunoºti
problemele lor, pe bucãþi, pe
domenii, este mai dificil sã gestionezi întregul. Nu ºtiu dacã am
schimbat mare lucru. Am cãutat sã fac ceea ce am putut mai
bine pentru ansamblu. Cred cã
ce am schimbat eu, ºi chiar miaº dori sã rãmânã aºa pentru
totdeauna, este încrederea pe
care colegii mei o au unul faþã
de celãlalt, respectul pe care lau cãpãtat din atitudinea mea
deschisã pe care am avut-o faþã
de ei. Îmi place sã cred cã i-am
fãcut sã funcþioneze ca pe un
întreg de care se bucurã fiecare
în parte, cãpãtându-ºi respectul
ºi importanþa de sine. Sunt mult
mai încrezãtori, paºii lor sunt
mult mai hotãrâþi, indiferent de
funcþia ocupatã ºi sunt mult mai
zâmbitori. Atunci când mergem
la evenimente, fiecare ºtie ce are
de fãcut pentru ca la final sã fie
mândru de rezultate.
Rep.: Aminteaþi de evenimente. A fost o perioadã bunã, din
acest punct de vedere, din toamnã ºi pânã acum?
N.S.: Am început în toamna
lui 2016, ca manager, cu un
spectacol de sfârºit de an, apoi
am avut schimbul de experienþã cu Ansamblul „Doina Gorjului”, eveniment organizat în
centrul Craiovei, pe 20 decembrie 2016, dupã ce noi am fost
la Târgu Jiu, în data de 18 decembrie. A urmat spectacolul
„Dragobete cu desCÂNTEC”,
cu menþiunea cã noi am început anul cu foarte multe contracte. Am evoluat în aproape
toate oraºele importante ale Olteniei. Vom merge ºi la Otopeni,
aºteptãm sã perfectãm contractul cu Bucureºtiul, pentru
Festivalul din Ciºmigiu. Toate
aceste contracte încheiate cu
sume bune ne aduc un plus de
valoare, fiind adevãrat cã banii
nu aduc ei fericirea, dar o întreþin cu desãvârºire ºi, mai mult
decât atât, îþi dau ºi o notã bunã.
Cu cât reuºeºti sã negociezi un
contract pe o sumã bunã, cu atât
percepþia celor la care mergi sã
onorezi acel contract este cã ai
valoare ºi atunci ºi obligaþia ta,
ca instituþie, este sã te ridici la
valoarea pe care ai negociat-o.
Sprijinul ºi nãdejdea mea în tot
ceea ce înseamnã organizare de
spectacole este doamna Mihaela Smarandache. Dacã nu ar fi
ea, ar fi un haos total pentru cã
ea este cea care controleazã fiecare detaliu în parte ºi îl gestioneazã extraordinar. Mai mult,
nu este doar minuþioasã, ci ºi
foarte rãbdãtoare, ceea ce nu-i
lucru puþin. Am reuºit, ºi mulþumesc pe aceastã cale Primãriei municipiului Craiova ºi

Consiliului Local Craiova, sã
avem parte, anul acesta, ºi de o
atenþie înzecitã ºi am primit bani
la buget. Aveam nevoi care nu
mai sufereau amânãri ºi am tot
negociat, explicând cã nu cerem
nimic din ce nu ar trebui sã
avem, ci lucruri fãrã de care nu
ne mai putem continua activitatea.

„Sã vezi sala
întreagã în picioare
a fost încununarea
succesului”
Rep.: Revenind asupra subiectului legat de manifestãrile
artistice, cum aþi simþit publicul care a participat la spectacolul „Nuntã de pominã la olteni”? A ieºit o nuntã de pominã, aºa cum v-aþi propus?
N.S.: Mi-am dorit foarte tare
sã împrospãtez imaginea Ansamblului Folcloric ”Maria Tãnase”. Mi-am dorit sã scot în
evidenþã puterea acestor oameni
de a face lucruri nemaifãcute ºi
nemaiauzite pânã acum. Venind
dintre ei, îi simþeam ºi îi vedeam
cã pot ºi cã îºi doresc mai mult.
Cã vor sã iasã în evidenþã, ºi
chiar am fãcut acest lucru prin
intermediul spectacolului
”Nuntã de pominã la olteni”. La
acest spectacol, un altfel de
spectacol, au participat toþi. De
la organizare, laturã artisticã,
pânã la date juridice ºi contabile, toatã lumea a fost implicatã.
Succesul se împarte la cei 60 de
membri pe care îi avem. Am
muncit foarte mult. Pot sã vã
spun cã emoþiile au fost atât de
mari încât nu îmi amintesc nimic. Dupã ce a vorbit domnul
primar, Mihail Genoiu, ºi Oana
Bicã, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Dolj ºi fost manager al ansamblului, nu mai
ºtiu nimic. Mã gândeam sã nu
fac ceea ce nu am fãcut în viaþa
mea, sã mã încurc cumva din
cauza emoþiilor. A fost altfel, eu
într-o funcþie de conducere, oficialitãþi prezente, sala plinã, aºteptãrile oamenilor, toate au pus
presiune asupra mea, asupra
echipei. Îmi amintesc doar cã la
final, dupã ce am fãcut plecãciunea ºi am ridicat privirea, am
vãzut cã publicul era în picioare. Atunci am realizat cã oamenii erau în picioare în semn de
respect, iar colegii mi-au spus
cã publicul s-a ridicat din momentul în care Ionel Garoafã,
coregraful, a anunþat cumva finalul. Pentru mine, sã vezi sala
întreagã în picioare a fost încununarea succesului. Pentru
aceastã recunoaºtere pe care au
primit-o cei din echipa mea, orchestra, corpul de dansatori ºi
soliºtii, nu ai cum sã nu fii fericitã. Am muncit cu toþii ºi am
fost extrem de împliniþi la final.
Nu a existat persoanã care sã nu
fi participat cu ceva. Pe lângã
ce am cumpãrat noi, referindu-

ªi-a propus sã redea valoare judeþului Dolj, din
punct de vedere folcloric, chiar dacã iubeºte cu
patimã meleagurile gorjeneºti ºi pe cele din
Mehedinþi. Cautã soluþii pentru ca Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase” sã ocupe un loc
fruntaº pe podiumul instituþiilor de folclor din
Oltenia, ºi nu numai. Niculina Stoican, cea care
de opt luni se aflã la conducerea ansamblului,
vine din mijlocul echipei, fapt ce o ajutã, dupã
cum tocmai ea susþine, atunci când ia decizii
pentru „familia Maria Tãnase”. O familie ale
cãrei interese le reprezintã cu mândrie ºi maximã responsabilitate.
mã la recuzitã, fiecare a adus ce
a reuºit sã facã rost. O batistã
dacã au cãpãtat-o, au adus-o
pentru a ne face treaba, ceea ce
e lucru mare pentru noi ca întreg.

„Cele douã deplasãri
sunt realizãri foarte,
foarte mari pentru
ansamblu”
Rep.: Imediat dupã spectacol, corpul de dansatori, împãrþit în echipe, a pornit spre meleaguri strãine pentru a participa la douã festivaluri. Unul a
fost în Maroc, cel de-al doilea
în SUA. Ce v-au povestit la întoarcere despre aceste experienþe?
N.S.: Cele douã deplasãri
sunt realizãri foarte, foarte mari
pentru ansamblu. A fost foarte
dificil sã putem avea astfel de
contracte, sã-i convingem cã
putem sã reprezentãm România,
Oltenia, aºa cum se cuvine. Am
reuºit, au plecat ºi iatã cã au
venit încununaþi de succes, un
succes care se concretizeazã
printr-o scrisoare de mulþumire
pe care am primit-o de la ambasadorul României în SUA.
Am primit mulþumiri ºi de la
ambasadorul României în Maroc. Nu cred cã putem sã spunem mai multe cuvinte. Mi-am
dorit ca în SUA sã plece cei care
îºi gãseau rost acolo. Toatã lumea se întreba de ce nu am plecat eu. Iatã cã nu! Acum eu sunt
manager. Rostul meu este sã
stau aici ºi sã am grijã de oameni. Acolo au plecat cei care
trebuiau sã aibã grijã de latura
artisticã ºi cãpetenie de grup a
fost Mihaela Smarandache. Am
ales-o pe ea pentru cã are atâta
putere ºi o capacitate de a asimila tot ce este important ºi sãmi aducã acasã, ca eu apoi sã
pot transmite publicului din
România ºi sã mã pot lãuda cu
ceea ce a fost acolo. Mihaela a
fost omul care a vorbit publicului de acolo ºi a înmânat, în
semn de respect, o plachetã
ambasadorului României în
SUA. Pentru noi este mãreþ. Din
Maroc am primit telefon a doua
zi dupã spectacol. Doamna ambasador a þinut sã vorbeascã cu
mine, sã îmi mulþumeascã pentru felul frumos în care s-au pre-

zentat oltenii mei acolo. Au fãcut-o nu doar artistic, ci ºi ca
prezenþã umanã. Au reprezentat þara ºi meleagurile olteneºti
cu mândrie. Eu sunt foarte mulþumitã de ei ºi sunt împlinitã de
faptul cã au cãpãtat încredere.
Dacã aº pleca din funcþia pe
care o ocup acum, ºtiu cã las în
urma mea niºte oameni care au
trãit experienþa mândriei de a fi
ei în’iºi ºi ºi-au recãpãtat valoarea umanã, încrederea de sine
ºi propriul mod de a se exprima
profesional.

Douã achiziþii
importante
Rep.: Din punct de vedere
material, care sunt urgenþele
anului în curs?
N.S.: În primul rând, vom
face achiziþie pe parte de sunet
ºi sonorizare, ceea ce pentru noi
este esenþial ºi este o realizare
extraordinarã. Mã bucur din
suflet cã avem prieteni care ne
ajutã ºi îi mulþumesc pe aceastã
cale lui Cristi Mãrcuº, un inginer excepþional de sunet, cu care
noi colaborãm pentru spectacole ºi care ne ajutã pe parte tehnicã. El ne-a sfãtuit cu privire
la ce ar trebui sã luãm pentru a
acoperi toatã aria de nevoi, din
punct de vedere al sonorizãrii.
De asemenea, vom face ºi o
achiziþie pentru corpul de dansatori. Ne dorim un costum oltenesc, un costum din zona Vãii
Dunãrii, un costum la care visez dinainte de a mã gândi vreo
secundã cã am sã fiu manager.
Mergeam la spectacole, ca solist, ºi mereu mã gândeam la cât
de frumos ar fi sã îmbrace un
costum al Doljului. Sã nu uitãm
cã Ansamblul ”Maria Tãnase”
reprezintã, întâi de toate, Doljul ºi evident, Craiova. De aceea cred cã trebuie sã evidenþiem
acest lucru. Noi suntem acel
ansamblu care trebuie sã se ridice peste tot ceea ce înseamnã
instituþie de culturã în Oltenia,
pe latura muzicii populare. Îmi
doresc ca în acel moment în care
dansatorii ies pe scenã, toatã
þara sã spunã da, acesta este
Doljul. Vreau sã se pronunþe
mai des numele acestui judeþ.
Eu iubesc foarte mult Gorjul
pentru cã acolo sunt de o viaþã,
iubesc judeþul Mehedinþi, dar
acum eu reprezint interesele
www.indiscret.ro
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Niculina S
Sttoican
oican, directorul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”:
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ansamblul la nivelul
acela pe care îl meritã”

Doljului ºi pentru mine primordial este acest judeþ. Voi face tot
ce-mi stã în putinþã ca Doljul sã
se ridice ºi sã depãºeascã tot
ceea ce înseamnã instituþii de
folclor în Oltenia.

„Ansamblul are locul
Mariei Tãnase
pe podium,
ºi nu locul trei, nici
doi, ci locul întâi”
Rep.: Este acest lucru o provocare pentru managerul Niculina Stoican?
N.S.: Chiar este o provocare. Toate instituþiile trebuie sã
ºtie cã de acum se bat cu Ansamblul ”Maria Tãnase” ºi cu
Doljul pe un loc pe care eu consider cã îl meritãm. Îmi doresc
sã aduc Ansamblul ”Maria Tãnase” la nivelul acela pe care îl
meritã. Gândiþi-vã cã ansamblul
poartã numele Mariei Tãnase.
Ce poate fi mai mãreþ ºi mai
onorant? Este ansambul Primãriei Craiova. Craiova este cel
mai mare oraº din Oltenia.
Avem cei mai buni interpreþi de
muzicã popularã, nu doar din
Oltenia, ci din þarã. Avem, în
prezent, cea mai bunã orchestrã din Oltenia. Avem un corp
www.indiscret.ro

de dansatori minunat care aduce capital de imagine. Atunci,
de ce sã nu marºãm pe aceste
lucruri? De ce sã nu se înþeleagã pentru totdeauna cã ansamblul are locul Mariei Tãnase pe
podium, ºi nu locul trei, nici doi,
ci locul întâi. Aºa se va întâmpla.
Rep.: Au înþeles autoritãþile
locale acest lucru?
N.S.: Eu mã strãduiesc. Prin
atitudinea pe care o am, prin
modul în care negociez orice
apariþie a ansamblului, prin
munca pe care o presteazã ºi
cred cã autoritãþile au înþeles cã
nu suntem doar un ansamblu
care poate gestiona niºte momente artistice ºi atât. Suntem
purtãtori ºi cei care pãstreazã
tradiþia, cântecul ºi jocul popular. Asta, într-o Europã globalizatã, consider cã este esenþa
definiþiei noastre pentru a ne
separa ºi a ne face înþeleºi cã
suntem unici prin tradiþii, prin
cântec, prin port popular, prin
folclor.

„Avem nevoie
ca orchestra
sã se mãreascã”
Rep.: Majoritatea instituþiilor din Dolj aduc în atenþie ne-

voia de personal. Cum stã, la
acest capitol, Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”?
N.S.: Aþi atins un punct nevralgic. Sigur cã am avea nevoie
de multe lucruri ºi poate cã ºi
de multe schimbãri. În viziunea
mea, multe lucruri s-ar putea
face, dar vom vedea ce ne oferã
timpul. Cert este cã avem nevoie ca orchestra sã se mãreascã
ºi pentru mine acesta este unul
dintre obiectivele principale.
Nu am sã mã dau bãtutã pânã
când nu voi vedea o orchestrã
cu un numãr rezonabil de instrumentiºti care sã poatã susþine
activitatea a 12 soliºti ºi a corpului de dansatori, plus invitaþi
pe care îi avem în spectacole.
Rep.: Numãrul soliºtilor este
suficient?
N.S.: Noi avem norocul de a
avea patru piloni principali care
cred eu cã sunt stabilitatea
noastrã. Încerc sã exploatez la
maximum aceºti patru soliºti, sã
le înþeleg ºi programul pentru
cã aceasta este situaþia. Este
vorba despre Constantin Enceanu, Petricã Mâþu Stoian, Mariana Ionescu ºi Niculina Stoican. Avem ºi soliºti care susþin
activitatea ansamblului într-un
mod amplu ºi regulat, pe care
mã pot baza ºi care au dovedit
acest lucru acum, la spectacolul ”Nuntã de pominã la olteni”.
Au demonstrat cã se implicã în
activitate. Nu este suficientã
marca, renumele, nu doar aºa
poate funcþiona ansamblul. Trebuie sã ai ºi oameni care comunicã ºi care se implicã, pentru
cã cei cu nume nu pot face totul. Ei trebuie sã fie folosiþi ca
niºte reflectoare care se aprind
dintr-odatã ºi orbesc tot ceea ce
este în jurul lor. Avem în ansamblu soliºti de care sunt mândrã. Este Marius Mãgureanu,
reprezentativ pentru echipa
noastrã, ºi o avem pe Lavinia
Bîrsoghe, o tânãrã extraordinarã. Un om cu o deschidere ºi o
implicare intense. Are dãruire
ºi vrea sã arate ceea ce este frumos în Dolj. Avem nevoie la
Ansamblul ”Maria Tãnase” de
o astfel de persoanã care îºi
doreºte cu adevãrat sã reprezinte Doljul.

„Patriotismul pentru
Dolj l-am gãsit
în esenþa lui la
Lavinia Bîrsoghe”
Rep.: Înþeleg cã aþi gãsit persoana potrivitã?
N.S.: Gândiþi-vã cã cei patru
piloni sunt setaþi pe zonele lor.
Spui Niculina ºi Mîþu ºi nu ai
cum sã nu te gândeºti la Mehedinþi. Ai spus Enceanu, inevitabil asociezi cu Romanaþi. Mariana Ionescu te trimite în zona
Gorjului. Sunt puteri pe care sã
le foloseºti cu inspiraþie, cu
mãsurã ºi atunci când trebuie
pentru a pune în valoare ansamblul. Însã noi avem nevoie în
aceastã echipã, ºi eu speculez ºi
sunt foarte atentã la ce se întâmplã cu ei chiar dacã nu realizeazã acest lucru, de oameni care
sunt patrioþi. ªi patriotismul
pentru Dolj vreau sã vã spun cã
l-am gãsit, în esenþa lui ºi în frumuseþea lui, la Lavinia Bîrsoghe. Este atât de înfocatã pe
Doljul ei, pe Valea Dunãrii, încât a dovedit cã este omul care
ne trebuie pentru ca ansamblul
sã se ridice, pentru ca Doljul sã
capete strãlucirea pe care nu
prea o mai are din punct de vedere folcloric. Nu o mai are pentru cã a intrat într-un con de
umbrã din cauza celorlalte zone
care au venit ºi au sufocat ce a
fost frumos aici. Pentru a cãpãta acea strãlucire, avem nevoie
de o scânteie care s-a aprins
deja. O vãd pe Lavinia cã este
implicatã nu numai în repertoriul ei, ci în întreaga activitate.
Este exact ce trebuie pentru a
pune în luminã ceea ce înseamnã valoare în Dolj. De astfel de
oameni avem nevoie, nu de cei
care vin, cântã ºi pleacã.
Rep.: Aþi amintit despre educaþia prin folclor, punctând aici
acele ateliere care vor demara
în toamna acestui an. Ce trebuie sã ºtie craiovenii despre acest
proiect?
N.S.: Vom avea cursuri pe
categorii de vârstã, cei mai mici
elevi ai noºtri urmând sã aibã
ºase ani. Vom organiza aceste
ateliere pentru viitori dansatori,
dar ºi pentru soliºti vocali. Ne
dorim sã avem copii cu care sã

lucrãm ºi pe care îi vom stimula, dupã un an de studiu ºi
activitate, cu o diplomã onorificã, dar ºi cu prezenþa la
spectacolele noastre. Astfel
vom crea ºi vom culege talente care mâine, poimâine, sã
asigure posturile de aici. Este
important sã fie pregãtiþi din
timp, sã înþeleagã fenomenul
de folclor. Pe lângã faptul cã
îi vom învãþa dansuri populare sau cântece populare, ne
dorim sã le insuflãm ºi mândria de a fi român, oltean în
esenþã, sã îi învãþãm sã îºi
caute rãdãcinile. Pentru ambele cursuri avem profesori
din interiorul instituþiei noastre ºi abia aºteaptãm sã demarãm aceste ateliere. Totul se
va derula cu maximã seriozitate pentru cã noi promovãm
identitatea noastrã ca popor.
Toate informaþiile vor apãrea,
în timp util, pe site-ul instituþiei.

„Toate spectacolele noastre vor fi
de înaltã clasã”
Rep.: Au fost momente, în
cele opt luni de când sunteþi
manager, sã vã doriþi sã renunþaþi la aceastã funcþie?
N.S.: De câte ori mi-a fost
greu, de câte ori am întâmpinat o vorbã spusã mai ciudat,
m-am gândit ce mi-o fi trebuit aceastã funcþie. Da, au
fost ºi momente dificile ºi sigur vor mai urma. Una peste
alta, nu regret cã am fãcut
acest pas. Când culegi roadele, când simþi cã oamenii sunt
mulþumiþi, prinzi curaj sã
mergi mai departe, prinzi încredere ºi îþi doreºti tot mai
mult sã ai grijã de oamenii din
echipa ta.
Rep.: Un mesaj pentru iubitorii de folclor, pentru publicul ansamblului?
N.S.: Publicul cântecului
popular trebuie sã ºtie cã Ansamblul Folcloric ”Maria Tãnase” este pregãtit sã dea tot
ce înseamnã valoare în cântec, tradiþie, joc ºi port popular. Toate spectacolele noastre vor fi de înaltã clasã. Nimic nu va fi la întâmplare,
totul va fi pentru a arãta oamenilor cât de frumoºi suntem noi, românii, ºi cât de
valoroºi suntem. Sper sã fie
mândri de noi ºi sper cã ori
de câte ori craiovenii, doljenii ºi oltenii vor spune Ansamblul ”Maria Tãnase”, sã
o spunã cu emoþie, cu mândrie ºi cu trãirea frumoasã a
olteanului adevãrat.
24 - 30 mai 2017
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ACTUALITATE

Concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de
portar la Arhiepiscopia
Râmnicului

A

rhiepiscopia Râmnicului
a hotãrât scoaterea la
concurs, cu perioada de
candidare 09.05.2017 –
09.06.2017, a trei posturi de
portar care nu au fost ocupate
prin concurs, conform reglementãrilor legale în vigoare.
În acest sens, candidaþii vor
trebui sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii, conform Legii 333/
2003, art. 39, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi
protecþia persoanelor, republicatã în Monitorul Oficial, Partea
I, nr.189 din 18 martie 2014:
1. Sã fie cetãþean român sau
cetãþean al unuia dintre statele
membre ale Uniunii Europene
ori ale Spaþiului Economic Eu-

ropean ºi sã aibã vârsta de cel
puþin 18 ani;
2. Sã fie apt medical pentru
exercitarea funcþiei;
3. Sã nu aibã antecedente penale pentru infracþiuni sãvârºite cu intenþie;
4. Sã fie atestat profesional,
potrivit legii mai sus menþionate.
Dosarele condidaþilor ce îndeplinesc condiþiile statutare
(solicitare cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, certificat de
naºtere; certificat de botez, recomandare paroh, acte studii,
C.I.,) se depun la Sectorul administrativ al Arhiepiscopiei
Râmnicului.

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.

Târgul „Casa de vis“ – Expo
2017, locul unde îþi gãseºti
furnizorii profesioniºti

A

mplul eveniment are
drept scop reunirea sub
aceeaºi cupolã a furnizorilor de diverse servicii care
au legãturã directã cu conceptul de casã. Aici veþi putea obþine oferte de la dezvoltatori imobiliari, agenþii imobiliare, firme
de construcþii, de amenajãri interioare, firme care produc ºi
comercializeazã mobilier, centrale termice, sisteme de încãlzire, corpuri de iluminat, fier
forjat, pavaje, obiecte sanitare,
marmurã, granit, uºi de interior/exterior, porþi de garaj, plante, flori, tâmplãrie termoizolantã, tablouri, veselã, covoare etc.
Organizatorii pun la bãtaie
pentru vizitatori zeci de premii,
care vor consta în diverse ob24 - 30 mai 2017
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iecte oferite de cãtre expozanþi.
Site-ul dedicat târgului,
www.targcasadevis.ro, va gãzdui articole de specialitate despre fiecare comerciant din cadrul expoziþiei. Dacã vrei sã fii
informat în permanenþã despre
expozanþi, oferte ºi premii, te
aºteptãm pe Facebook, în grupul: Târg – Casa de Vis Craiova.
Vrei sã îþi cunoºti mai bine
colaboratorii înainte de a decide sã lucrezi cu ei? Nimic mai
simplu: noi îþi punem la dispoziþie detalii despre fiecare firmã
participantã ºi te vom þine la
curent ºi cu premiile oferite de
fiecare expozant! Ce trebuie sã
faci? Sã îþi notezi datele de 15
septembrie, 16 septembrie ºi 17
septembrie 2017 în calendar ºi
sã ne vizitezi la Centrul Multifuncþional Craiova, pentru a
putea cunoaºte toate firmele
doljene serioase care oferã servicii profesioniste ireproºabile,
la preþuri avantajoase.

Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.

Publicitate

Agenþia de publicitate Craiova organizeazã Târgul
“Casa de vis” – Expo 2017, în
perioada 15 septembrie - 17
septembrie 2017, la Centrul
Multifuncþional din Craiova.

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.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

La Bobiceºti, 13
viaþa bate filmul

Activitate Apavil în
perioada 15 – 19 mai 2017
SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în
sãptãmâna 15 – 19
mai 2017 o activitate
intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale.

Claudia
Claudia ºi
ºi Marina
Marina
de Mihaela Bobaru

Z

ilnic avem parte de poveºti de viaþã mai ceva
decât cele care au stat la
baza scenariilor de filme. Ultima s-a scris recent într-o comunã din judeþul nostru. Femeia
din Bobiceºti ale cãrei fete au
fost spânzurate de propriul tatã,
în urmã cu doi ani, este pe punctul de a aduce pe lume douã
gemene. Deºi Ileana Tudosie
susþine cã ele nu vor putea lua
în inima ei locul ocupat de copilele pierdute, cu siguranþã ele
îi vor alina durerea din suflet.

Filmul unei tragedii
care a impresionat
o þarã

Publicitate

LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au
fost executate lucrãri de amenajare a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile Ostroveni, Inãteºti, Intrarea Cetãþuii, Apusului, Argintari, Buda
nr. 2A ºi Liviu Rebreanu.
AVARII SOLUÞIONATE. Au fost soluþionate 5 avarii la reþeaua de apã potabilã
pe strãzile Apusului nr. 29,
Inãteºti nr. 90A, Aleea Lotriºor nr. 1, Calea lui Traian la
blocul S26 ºi Ostroveni la blocul A39.
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 verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere în zonele
Ostroveni I, II, III, IV, V, VI,
1 Mai I, II, Zãvoi, Nord (strãzile Matei Basarab ºi Dr. Hacman), Traian, Sud ºi Centru;
- s-au executat lucrãri de reparare racord canalizare ºi s-a
refãcut suprafaþa carosabilã pe
strada I. L. Caragiale la blocul A28/1;
- s-a ridicat la cotã cãmin colector canalizare pe strada Ostroveni la Grãdina Zoologicã;
- s-a montat ramã cu capac
carosabil pe strada Dacia;
- s-au finalizat lucrãrile de
inelare reþea apã potabilã ºi
branºamente apã pe Calea lui
Traian intersecþie cu strada

REPORTAJ

Abatorului, se continuã cu
amenajarea terenului, prin betonare ºi asfaltare;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- 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 str. 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 C0,
sc. B, B0, sc. B, A7, sc. B,
C32, C28, A9, C19, S1, A8/2,
A9, S2, A42/2, sc. B, C12,
C13, sc. C, C5, A4, A27/3,
A33, A32/1 ºi pe strãzile Ostroveni nr. 57, 72A ºi bulevardul Dem Rãdulescu);
- Nord (strãzile Matei Basarab la blocurile 79, sc. A, B
ºi N1, sc. E, Aleea Melodiei
la blocul N10, sc. B, Republicii la blocurile F5, F6 ºi Dr.
Hacman la blocul 103, sc. A);
- Petriºor (strãzile Izvorului
ºi Morilor);
- Centru (strãzile Remus
Bellu, Avram Iancu nr. 10,
Carol I la blocul Argeº ºi General Magheru la blocurile S1,
S2, S3);
- precum ºi pe strãzile Mihai Viteazu la blocul T2, sc.
A, Calea lui Traian la blocul
S7/2, sc. A, ªtirbei Vodã nr.
338A ºi Timiº la SC ªapte
Spice SRL.
145 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în cursul sãptãmânii trecute,
au fost verificate ºi înlocuite
un numãr de 145 apometre,
fiind întocmite ºi un numãr de
25 de documentaþii tehnice.

www.indiscret.ro

Viaþa Ilenei Tudosie nu a
fost, pânã de curând, aºa cum
ºi-a dorit-o. În urmã cu mai
bine de un deceniu, când a decis sã se cãsãtoreascã, a sperat
cã, alãturi de cel pe care-l iubea, va duce o viaþã frumoasã
ºi liniºtitã. O perioadã chiar a
fost aºa. A fost perioada în care
femeia a adus pe lume douã
fete: Claudia ºi Marina. Când
fetele au început sã meargã la
ºcoalã, bãrbatul a apucat-o pe
un drum greºit. Alcoolul consumat zilnic ºi în cantitãþi importante îi întuneca mintea ºi
îºi agresa soþia, iar uneori ºi
fetele. Violenþa bãrbatului ºi
consumul exagerat de alcool lau adus ºi în atenþia medicilor
psihiatri. Obositã sã mai lupte
cu nebunia bãrbatului cãruia îi
încredinþase viitorul ei, Ileana
ºi-a luat în urmã cu doi ani inima în dinþi ºi fetele ºi l-a pãrãsit. S-au mutat toate trei în satul vecin, la pãrinþii femeii. Liniºtea care avea sã se aºtearnã
în sufletele celor trei avea sã se

sfârºeascã dur, într-o zi de primãvarã. Mama ºi-a trimis fiicele sã-ºi viziteze tatãl, recent
întors de la spital, dupã o tentativã de suicid determinatã de
mintea tulburatã de alcool.
Atunci le-a vãzut pentru ultima datã în viaþã. Bãrbatul cãruia îi spuneau tatã le-a ucis cu
sânge rece, dupã care ºi-a pus
capãt zilelor. Cele trei trupuri
neînsufleþite au fost gãsite
chiar de cea care le-a dat viaþã
celor douã copile. Alarmatã de
faptul cã fetele nu rãspundeau
la telefon, aceasta s-a deplasat
la fosta locuinþã. Aici ºi-a gãsit copilele atârnând în ºtreang.
Ceva mai departe de ele, fostul soþ alesese sã plece în acelaºi mod de pe aceastã lume.

”Oricât ai fi
de nebun…”
Moartea Claudiei ºi a Marinei a ºocat-o pe cea care le-a dat
viaþã. A fost nevoie de ajutor
medical pentru a trece peste
aceastã tragedie. ªocaþi de ceea
ce s-a întâmplat în familia femeii au fost toþi românii care au
aflat despre caz. Opinia publicã a împãrþit responsabilitatea
pentru tragedia produsã între
tatãl copilelor, Dan Tudosie,
medicii care l-au tratat pentru
depresie ºi femeie.
,,Nu îmi vine sã cred ce a fãcut Dãnuþ. Am rãmas ºocatã. Nu
ºtiu cum a ajuns un bãiat liniºtit
ca el sã-ºi omoare fetele pe care
le iubea ca pe ochii din cap. S-a
schimbat în rãu de când a plecat Ileana de acasã. A vãzut cã
s-a îmbolnãvit cu capul ºi în loc
sã-l ajute, ea l-a pãrãsit. Dacã îl
ajuta, nu se ajungea la aceastã
tragedie”, declara în urmã cu
doi ani o vecinã a bãrbatului
ucigaº.

,,Pãcat de fete, cã erau doi
îngeri. Erau frumoase ºi deºtepte de nu mai sunt altele în sat. E
tragedie mare, plânge tot satul
dupã copile. Pãcat de ele!”,
mãrturisea o altã localnicã, din
satul Mirila, unde a avut loc tragedia.
,,Oricât ai fi de nebun, cum
poþi sã-þi omori propriile fiice
pe care susþii cã le iubeºti ca pe
ochii din cap?”, se întrebau retoric mai toþi sãtenii, martori la
tragedia care a marcat o þarã.

Viaþa i-a dat
o nouã ºansã
La un an de la tragedie, Ileana a început, în ciuda gurii satului, o relaþie cu un fost coleg
de ºcoalã, care i-a mãrturisit
sentimentele. Dupã câteva luni,
femeia a dat de veste cã va deveni iarãºi mamã. Nici prin cap
nu i-a trecut cã va aduce, în
scurt timp, pe lume douã fetiþe
gemene. Vestea cea mare i-au
dat-o la începutul anului medicul care-i urmãreºte sarcina.
Totul pare a fi un miracol, chiar
dacã femeia a mãrturisit recent
cã noile suflete pe care le aºteaptã sã-i panseze rãnile încã
nevindecate nu vor ocupa niciodatã locul din inimã ocupat de
Claudia ºi Marina.
“Prietenii ºi oamenii apropiaþi
ºtiu de asta. Medicamentul care
m-a ajutat sã mã vindec a fost
credinþa, credinþa în Dumnezeu.
Am încheiat o viaþã ºi am început o altã viaþã. Nu se comparã.
ªtiu cã lumea zice cã fetele care
o sã vinã... Pe fetele pe care leam pierdut nu le înlocuieºte nimeni. Ele sunt alte douã suflete
ºi pe celelalte fete nu o sã le
poatã înlocui nimeni, niciodatã”, a mãrturisit, pentru Cancan,
Ileana Tudosie.
24 - 30 mai 2017
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ACTUALITATE
Olimpicii craioveni ºi
profesorii care i-au
îndrumat în vederea
obþinerii rezultatelor la
astfel de concursuri
vor fi premiaþi de cãtre
autoritãþile locale.
Este vorba despre 111
persoane, suma totalã
alocatã în acest sens
fiind de 111.000 de lei.
de Octavia Hantea
e bine
Sã le respectãm de mântuire,
Ne ajutã ºi aici ºi dincolo,
Dacã nu le respectãm e pãcat.
Rãu nun e fac aici ºi dincolo.
Grijã aici sã fie, cã e dincolo
de mult
,,Va spun cã pentru orice
Cuvânt deºert pecare+l vor rosti
Oamenii vor da socotealã în
Ziua judecaþi”( Matei 12:36),
Sã avem grije sã nu fim rãi.
a murit
Vorbesc mulþi nu mai e nimic,
Deci ºi sufletul a murit cã,
Omul e format din suflet ºi trup.
Sã zicã a ieºit sufletul din trup.
Nu pot cã-I impedica ãla-rãu.
botezat
Zic unele ai botezat câinele?
Sã vorbeascã i-ai pus nume!
Pentru unele ºi unii nu se poate,
Cã nu defãimeazã botezatul
Iar vrãjmaºului îi vine rãu
cred cã
Sã credem în toate ºi în tot
Dar sã nu fie sigur yice rãul.
Sper, probabil etc. nu e la crez
Cuvântul crez e defãimat,
Cred cã e Dumnezeu zic unii
oameni.
cauzele bolilor
Pãcatele pãrinþiilor ºi urmaºilor,
Aºa, oamenilor ºi ãluia nu le
place
Ereditar, din pãcate,superstiþie,
Genetic etc.le place la toþi.
Semn e din cauza pãcatelor ºi
necredinþei
Cadavru
Când trupul e cu suflet e corp,
Când e fãrã suflet e cadavru.
Ambele tabere vãzute ºi nevãzute
Sunt bucuroase de exprimare.
Trupul e vejnic templul sufletului
corp
Dumnezeu zice: are ºi avem
trup.
Noi vieþuitorii de ce zicem invers?
Suntem neascultãtori ºi slabi.
Doctorii nu spun niciodatã trup
Cã sã se înmulþeascã pãcatele.
din întâmplare
Absolut nu e nimic la întâmpla24 - 30 mai 2017

Premii în bani pentru olimpicii
craioveni ºi dascãlii îndrumãtori
P

ersoanele nominalizate
pentru a fi recompensate vor primi câte 1.000
de lei. „Se aprobã acordarea din
bugetul local al municipiului
Craiova, a sumei de 111.000 lei
net pentru premierea elevilor
olimpici craioveni cu rezultate
excepþionale la diferite materii,
la fazele naþionale ale concursurilor ºcolare din anii 20152016 ºi 2016-2017, precum ºi a
profesorilor îndrumãtori. Echivalentul unui premiu este de
1.000 lei net pentru fiecare din
cele 111 persoane”, se aratã în

Hotãrârea datã de Consiliul Local.

6-8 iunie a.c.,
perioada în care se
ridicã premiile
Dascãlii ºi elevii craioveni
vor intra în posesia premiilor
începând cu data de 6 iunie a.c.
Pânã pe 8 iunie a.c., aceºtia trebuie sã se prezinte la casieria
Primãriei Craiova, urmând sã li
se înmâneze sumele corespunzãtoare pe baza buletinului de
identitate/certificat de naºtere.

Cuvintele credinþei
re.
Cu atât m,ai mult pentru oameni.
Toate sunt fapte rele sau bune,
,,Mai înainte de a se fi fãcut,
toate
Sunt cunoscute Lui”(Isus Shirah 23:28)
din pãcate
Ereditar(din pãcate superstiþie
etc),
Ne mântuire fac aceste cuvinte
Cã ascund pãcatele mici ºi mari.
,,Mãrturisiþi-va Domnului, cã
este bun.
Cã în veac este milã Lui”(c.c.3
tinerii66)
florii
Sã aºternem flori, înainte
Domnului,cã oameni de atunci.
Lãudaþi sã fie oameni de atunci.
Doar ,,Intrarea Domnului în Ierusalim”
Toþi oamenii sã prãznuim.
împãrtãºit
Cu trupul ºi sângele Domnului.
Numai doar atât mai mult e rãu.
Cine face în alt fel rãu face,
Cuvântul sã fie cã la început
Cine vorbeºte în alt fel rãu face.
încredere
Speranþa, garanþie, siguranþã
etc.
Sã fie cuvintele vietuitorilor.
Încredere, nãdejde pentru Cei
de Sus.
„Blestemat fie omul care se
Încrede în om” (Ieremia 17:5)
îngeri
Pentru pãzire ºi îndreptare
Domnul i-a pus la oameni
Lumea-i pune în toate ºi în tot
Potrivealã rea s-a fãcut de om
Vrea sã aibe încã ceva la iad.
Lumina
Lumina electricã, a soarelui, etc.
Nu spune cam niciun om.
Doar lumina sã ziceþi spune
rãul,
S-o împreunãm cu cea de sus.
,,Isus este Lumina lumii”(Ioan
cap.8)
libertatea
Libertatea faþã de cel rãu e bunã,

Adicã sã nu facem voia lui.
Nelibertatea faþã de oameni e
bunã
Adicã sã nu facem voia noastrã.
Ambele fac pet era, liniºte ºi
belºug
mãrturisit
E doar la spovedit restul e:
Spus, declarant, comunicat etc.
,,Atunci îºi vor mãrturisi
Fãrãdelegile lor ºi fãrãdelegile
Pãrinþilor lor”(Leveticul 26:40)
magician
Magic (magician, magnific,
mag, etc.)
Sunt cuvintele vrãºmaºului.
Excelent, nemaivãzut, auzit,
Formidabil, extraordinar etc.
Sã fie cuvintele vietuitorilor.
mândru
Din mândrie cel rãu a cãzut,
În lume rãutatea lui se vede.
Oamenii sã spunã numai:
Bucuros, fericit, cu plãcere, etc.
,,Ochii mândrilor îi vei smeri”(Ps 17:30)
minune
Defãimeazã cel rãu cu oamenii,
Sã fie minuni ºi care nu sunt
Dar sã fie ºi minunat, minunatã,
Minunãþii, etc. Sã amestecãm
minunea
Dacã amestecãm aºa rãu e de
noi.
nenorocire
Acesta e un cuvânt în parabolã.
Adicã omul sã fie nenorocit.
Fiind aºa nu e cu Dumnezeu
Doar El da binecuvântarea ºi
Le ºtie toate înainte de toate.
noroc
Sã fie scos din vocabular
Cã e cuvânt mincinos cã ãla
A fost cu bine cu binecuvântare
etc. e bine,
Dar nu cu: noroc, noroc mic,
Noroc mare,super noroc, etc.
pascale
Învierea Mântuitorului ºi
Pasile Domnului, e corect cã,
Înþeleg bine toþi oamenii.
Pascale nu înþeleg toþi oamenii

ªi nu e nici în Biblie pascale.
Pomenit
Zice rãul pomeniþi-va ºi voi pe
voi
M-am pomenit, te-ai pomenit
Te pomeneºti etc. rãu e aºa.
Dar sã fie ºi slãvit: nemaipomenit
Trezit, relatat, spus etc. e bine
pariu
Sã nu se facã fiindcã e pãcat
Dacã nu e martor Dumnezeu
,, A jurã nu îþi învaþã gurã
ªi a numi pe cel Sfânt
Nu te obiºnui”(Isus Sirah 23:8)
Pãcat
,,Vai de cei ce zic rãului bine
ªi binelui rãu”(Isaia 5:20)
Pãcat cã n-am câºtigat meciul,
Aceastã e ºi minciunã ºi pãcat.
Pagubã,tristeþe, mâhnire, etc. e
bine.
Prenume
Mare defãimare,numele de botez
Sã fie prenume,rãu, rãu e aºa.
Mai departe tot rãu vine.
E cel mic ºi e dintr-o litera etc.
,,Boteazã-te ºi spalã-þi pãcatele” (Fapte 22:16)
Pomanã
Pentru iertarea, multor pãcate.
Deci e cu rost ºi nu-i degeaba.
,,Pomanã elibereazã din legãturi,
Nevãzut în temniþã” (V. Sf.
11.203.93)
Pomeni electorale, pãcat vorbit
aºa.
rusalii
“ªi s-au umplut toþi de
Duhul Sfânt ºi au iceput sã
Vorbeascã în alte limbi”(Fapte2:4)
Doar “Pogorârea Sfântului
Duh”
Toþi oamenii sã prãznuim.
soarta
Adicã destinul ºi blestemul e
pãcatul
ªi necredinþa pãrinþilor ºi urmaºilor
Micºorarea e dacã reducem pãcatele

“Iar faptele lui le voi întoarce
Împotriva lui” (Osea 4:9)
slujba
Numai la Biserica se face,
Iar cine considerã slujba ºi
În alte situaþi face pãcat.
,,Hainele lor cu care au fost
Îmbrãcaþi la slujba” (Isus Sirah
42:14)
suflet
Deºertãciune e lui pe lume.
Nu se vede, oameni i-l pun la
toate.
Trupul se vede, doar el doreºte,
n-are loc.
Vorbirea e fãrã trup, sã disparã.
Cu sufletul la gurã mare pãcat
trupa, trupele
Formaþie,echipa, armata, etc.
Nu se poate cã nu-i defãimare
Gândirã unii oameni ºi afarã
Nici trup nici corp, ci ceva de
ras,
Cã sã radã de cuvântul trup.
virtute
A nu furã, ura, etc. egal virtute
La sfinþi cu planuri cereºti.
,,La întãrit cu armele virtuþii”
(Isus Sirah 45:10). În virtutea
Funcþiei (mare pãcat) a fãcut
avere.
viaþã
Vieþuire,examen ceresc, etc. nu
e zis
Dar de viaþã e plin pãmântul, cã
Sã anuleze viaþã veºnicã,, Dumnezeu
Ne-a dat viaþã veºnicã ºi aceastã
Viaþã este în fiul sau”(ÎI Ioan
5:11)
de acord
Chiar dacã nimeni nui de acord
Eu tot sunt în avantaj ceresc,
Cã auzind n-am tãcut ºi am
scris.
Scãpând de pãcatul cuvintelor,
Cã avem pãcat dacã nu atentionam.
de ce am scris
Cã sã nu am pãcat ºi pentru
Ajutorul tuturor la mântuire,
ªi n-am scris pentru indicaþii,
Dumnezeu e de martor.
Doamne Miluieºte,
Ioan B.
Tg. Jiu
Publicitate
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Sezonul
revenirii
în Europa

P

entru Universitatea
Craiova cei mai importanþi sunt suporterii ºi, la final de sezon, bilanþul îl facem þinând cont ºi de
pãrerile, de pãsurile lor, de
criticile lor, de suferinþa lor.
Cu toþii ne-am dorit maximum, am vrut sã luãm cele
mai bune decizii, pentru a obþine cel puþin un trofeu, dar e
evident cã am fãcut greºeli
care ne-au costat. Ultima impresie este amãrãciunea ratãrii finalei Cupei României, iar
sub semnul acesteia justificãrile ºi lucrurile bune pãlesc.
Concluzia realistã este cã am
fãcut un pas în faþã, dar neam propus mai mult ºi puteam face mai mult. Obiectivele au fost podiumul ºi Cupa
României ºi le-am ratat pe
ambele. Cei care ne-am pus
în slujba echipei, acþionari,
conducãtori, antrenori, jucãtori ne asumãm erorile, îndeosebi cele de management.
Nu scoatem în faþã vinovaþii,
încercãm sã identificãm paºii greºiþi ºi sã învãþãm din
greºeli. Rãmânem cu revenirea în Europa, dupã 17 ani în
care am trãit suferinþe ºi umilinþe cu care nu s-au întâlnit
mulþi suporteri ºi multe echiwww.indiscret.ro

pe chiar din lume.
Nu trebuie sã uitãm cã în prima parte a sezonului, în 2016,
am fost cea mai frumoasã echipã a campionatului, lucru recunoscut de oameni de fotbal ºi
chiar de adversari. Am trãit
meciuri memorabile, au fost
victorii frumoase, chiar ºi înfrângerile au avut partea lor de
savoare. Am suferit din cauza
arbitrajelor, dar nu ne plângem,
nu ascundem eºecurile în spatele lor, fiindcã dintotdeauna
aceasta a fost una dintre poverile ªtiinþei, care însã a fãcut-o
ºi mai iubitã. Am încercat, ºi de
multe ori am ºi reuºit, sã jucãm
ofensiv, sã fim echipa pozitivã,
sã creãm fotbal. ªi rãmânem în
continuare fideli acestei strategii. Am dat ºansa tinerilor crescuþi în Bãnie sã facã pasul spre
prima echipã. Am câºtigat deja
câþiva tineri care se identificã
din plin cu spiritul ªtiinþei ºi în
„laborator” avem ºi alte nume
gata sã se impunã în fotbalul românesc.
Ne mândrim cu puºtii noºtri
ºi ne mândrim cu suporterii
noºtri, care s-au ridicat peste
nivelul echipei. A fost un an
greu ºi pentru ei, în special finalul sãu, în care aproape fiecare meci a reprezentat o depla-

sare. Au fost însã la înãlþime
ºi ne-au ajutat sã trecem mai
uºor peste peregrinãrile permanente, iar deplasãrile masive de la derby-uri rãmân
memorabile, acestea sunt trofeele noastre din acest sezon.
Nu ascundem cã bugetul a
fost unul de 5,5 milioane de
euro, din care 2 milioane de
euro au venit din drepturi TV,
370.000 de euro din prima
tranºã a transferului lui Vãtãjelu, iar 430.000 din contracte publicitare. Restul, de
2,7 milioane de euro reprezintã contribuþia acþionarilor.
Unii cred cã nu este suficient,
dar Universitatea este un club
care trebuie sã creascã sãnãtos, nu sã riºte sã intre în colaps financiar.
Ne luãm la revedere astãzi
de la jucãtorii Universitãþii,
care intrã în vacanþã, iar cu
majoritatea dintre ei ne vom
revedea pe 12 iunie, la reunirea lotului, câþiva urmând
sã ne pãrãseascã.
Îi asigurãm pe suporteri cã
vom continua trendul ascendent ºi sperãm sã facem în
sezonul urmãtor, pe care îl
pregãtim temeinic, cel puþin
paºii în faþã pe care-i meritãm. Forza ªtiinþa!
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

CSU Craiova,
punct ºi de la capãt
“Alb-albaºtrii” antrenaþi de
Gigi Mulþescu încheie play-offul 2017 pe locul 5, deasupra
fostei campioane Astra. Pentru
cine ia în seamã jumãtatea plinã a paharului, sã devansezi
fosta campioanã înseamnã sã
primeºti o bilã albã. Numai cã
ora exactã a echipei antrenate
de Marius ªumudicã se consumase de mult. Cucul iþise capul
în meciurile din Europa League, acolo unde primãvara are
gust de miere mai ales pentru
un fotbal nesãrat (sau prea sãrat) ca al nostru. Locul 5 nu e
unul de neluat în seamã în economia unui campionat strâns,
dar nici bubuitor. Craiovenii,
de-acum cu un nou antrenor,
vor evolua în Europa League ºi
nu vedem cum n-ar fi fãcut-o
dacã CFR Cluj, aflatã în insolvenþã, iera ieºitã din calcul.
Ceea ce explicã ºi reculul ardelenilor, demotivaþi, dar care,
pânã la un punct, etalau un joc
bine articulat, plãcut ochiului.
Putea fi o nuntã cu lãutari în
Oltenia dacã Ivan, Burlacu,
Mãzãrache ºi toþi ceilalþi coechipieri n-ar fi dat-o în barã, la
propriu, în semifinala de Cupã
a României cu FC Voluntari,
altminteri un adversar de coadã la lapte. În cele 180 de minute, cât au cumulat turul ºi returul, ”alb-albaºtrii”, parte din
ei visând la echipe de top din
Europa, n-au fost capabili sã
marcheze o datã pentru a trimite partida în prelungiri ºi a se
agãþa de ºansa calificãrii în finalã. ªutul (min.17) mângâind

ambele ”laterale” expediat de
Burlacu a fost singurul care a
încununat sterp o petrecere fãrã
lãutari, în fapt un final de sezon cu încãierãri, injurii ºi
schimbare de staff. Simbolic, el
a parafat ºi scoaterea definitivã
”în exterior” a antrenorului
Gigi Mulþescu, în mandatul cãruia CSU Craiova îºi fixase ca
obiectiv câºtigarea titlului ºi pãrea a fi în grafic. Apoi, rezultatele contradictorii ºi-au pus amprenta pe ceva mai facil: câºtigarea podiumului, preschimbatã ºi ea în câºtigarea Cupei României. Lucru care nu s-a mai
întâmplat din 1993, iar neputinþa s-a întins pe aproape un sfert
de secol. Pe tricouri au apãrut
cuvinte motivaþionale: ”#istorie”, ”#energie”, ”#emoþie etc.,
dar cum sã le citeºti cu spatele? ªi echipa a dat îndãrãt. Nar strica mai puþinã opintealã
declarativã ºi o mai lucidã dozare a capabilitãþilor. În fond,
o victorie în faþa unui ”duºman
de moarte” aduce tot atâtea
puncte cât în faþa unui tovarãº
de viaþã. La fel de adevãrat este
cã întreg fotbalul, pe lângã marile salturi valorice, rãmâne
încã partizan agresivitãþii exacerbate. Când recurgi la siluete
de mari fotbaliºti în ”ºtreang”,
doar pentru cã urmeazã un derby infernal, e clar cã fair-playul clamat de UEFA ºi FIFA rãmâne pur teoretic. Lunga varã
fierbinte sperãm s-o reaºeze pe
CSU Craiova în tiparele performanþei autentice. Noul stadion
de 30.000 de locuri obligã.
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Probleme la Oltchim:
furnizorul de gaze naturale
al combinatului, în faliment

Deputatul Lovin,
probleme
cu dungile
de pe asfalt
Dupã o perioadã de ”dolce far niente” în Parlament,
s-a scuturat ºi deputatul
ALDE, Dumitru Lovin. Zilele trecute, acesta a anunþat naþiunea cã l-a întrebat
”respectuos” pe ministrul
transporturilor, Rãzvan Cuc,
de ce nu sunt dungi pe asfalt în zona Dealul Negru.
Bunã ºi asta cu vopseaua,
iatã ce poate face o navetã
de parlamentar aflat în potenþialul pericol de a pupa
vreun parapet de pe DN7!
Dar aveaþi un program
electoral, domnule Lovin!
Ceva cu cercetarea în agriculturã, protejarea fermelor
româneºti, refacerea sistemului de irigaþii. Vã împãunaþi cã veþi face pe dracu-n
patru ca investitorii din infrastructura de turism sã
aibã regim de scutiri fiscale, da’ ce nu promiteaþi,
domnu’ ales! Plângeaþi dupã
oaia þurcanã, plângeaþi ºi
dupã mangaliþã ºi vã lãudaþi
cã le veþi reda României. Ce
mai plângeaþi! Ei, a venit
timpul sã plângã cei care vau crezut...

consilier judeþean, profesor
la Liceul ”Constantin Brâncoveanu” din Horezu. Serios?

A

Gigel, mai tare
ca Iohannis

dministratorii judiciari
ai Combinatului Chimic Oltchim din Râmnicu Vâlcea au anunþat luni, 22
mai, cã au demarat procedura
de selecþie a unui nou furnizor
de gaze naturale, din cauzã cã
furnizorul actual, Arelco Power, ar putea intra în faliment,
se aratã într-un comunicat al
companiei transmis Bursei de
Valori Bucureºti (BVB).
“Urmare a înºtiinþãrii transmise în data de 16 mai de cãtre
furnizorul de gaze naturale,
Arelco Power, privind posibilitatea ca, în data de 19 mai,
societatea Arelco Power SRL sã
intre în faliment, având în vedere termenul foarte scurt comunicat de Arelco, Oltchim a
urmat calea proceduralã normalã de corespondenþã reciprocã
la acel moment ºi strict în relaþia comercialã cu acesta, solicitând o perioadã rezonabilã de
aproximativ douã luni, în care
sã nu fie întreruptã furnizarea
de gaze naturale”, precizeazã
comunicatul.
Potrivit reprezentanilor companiei, ”Oltchim a demarat procedura de selecþie a unui nou
furnizor de gaze naturale, ast-

Gigel Cîrstoiu, candidatul
PNL la funcþia de primar de
Bujoreni, este uimitor de
bogat. Asta este o chestiune
care meritã aprofundatã,
parol! Spune lumea cã
atunci când, în campania
electoralã pentru prezidenþiale, Klaus Iohannis a venit la Vâlcea, Gigel s-a lãudat cã are un Q7 identic cu
al acestuia. Diferenþa era cã
lui Iohannis îi închiriase
maºina o firmã de leasing,
iar maºina lui Gigel era
chiar maºina lui Gigel!

În sfârºit!
Mircia Gutãu (foto), primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, a anunþat, recent,
cã dezinsecþia cu avionul
împotriva þânþarilor, muºtelor, cãpuºelor etc. ar trebui
sã înceapã peste aproximativ 10 zile. Câþiva ani la
rând, acest serviciu crucial
pentru sãnãtatea populaþiei
a fost fãcut de niºte ageamii
cu tupeu.

La Direcþia pentru
Culturã s-ar putea
întâmpla ceva?
Umblã zvonul cã pesediºtii vor sã-l schimbe pe Florin Epure din funcþia de director al Direcþiei Judeþeane pentru Culturã Vâlcea.
Cu cine? Cu Vetuþa Ciocan,

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

rã de insolvenþã la 30 ianuarie
2013, iar consorþiul format din
Rominsolv SPRL ºi BDO Busines Restructuring SPRL a fost
numit administrator judiciar.
În 2016, Combinatul din
Râmnicu Vâlcea a fost scos la
vânzare de statul român pe nouã
pachete. Potrivit planului de
reorganizare, combinatul s-ar
vinde pentru cel puþin 307 milioane euro.
(D.L.)

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

Pensiunea Siva
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fel încât nu existã nici un risc
pentru funcþionarea societãþii,
activitatea desfãºurându-se în
condiþii optime”.
Comunicatul subliniazã cã
activitatea companiei este în
progres: “Dorim sã precizãm
faptul cã activitatea este în creºtere permanentã, lucru confirmat de ultimele rezultate economice publicate de societate,
aferente trimestrului I”,
Oltchim a intrat în procedu-

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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