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„Un lucru este cert atunci când citim rezultatele acestor alegeri: noi
împreunã cu PSD-ul avem majoritatea, dar împreunã cu PNL-ul, USR-ul
ºi entitatea care se cristalizeazã în jurul candidatului Sãuleanu, adicã
dreapta craioveanã, putem forma o majoritate“, a declarat, înþelept,
deputatul Ion Cupã, preºedintele ALDE, la doar o orã dupã
încheierea scrutinului parþial de duminicã. Practic, în doar
o frazã, deputatul a sintetizat situaþia politicã a oraºului
rezultatã dupã un scrutin electoral boicotat, la propriu,
de craioveni, parcã mai nepãsãtori ca niciodatã
faþã de viitorul copiilor lor.
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de Cosmin Pretorian
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ACTUALITATE

Taximetriºtii
craioveni
„fac legea”
în staþiile
de autobuz
Parcheazã în staþiile de autobuz, lângã sau
chiar pe trecerile de pietoni, blocheazã intersecþia pentru cã un anumit client vrea sã coboare chiar acolo ºi nu le pasã de nervii ºi
rãbdarea celorlalþi participanþi la trafic. Mai
mult, taximetriºtii craioveni, despre aceºtia
fiind vorba, acþioneazã doar dupã propriile legi
ºi tot ei reacþioneazã acid dacã poliþiºtii locali îi
trag la rãspundere.
de Octavia Hantea

C

er sã li se respecte drepturi, dar acþioneazã în
trafic doar dupã bunul
plac ºi fãrã sã þinã seama de ceilalþi ºoferi. Mai mult, dacã sunt
traºi la rãspundere de cãtre oamenii legii, atunci când sunt
prinºi pe picior greºit, taximetriºtii craioveni devin recalcitranþi, invocând anumite scuze.
Potrivit poliþiºtilor locali, realitatea demonstreazã cã cei care
practicã taximetria nu þin cont
cã locurile unde opresc sunt staþii de autobuz sau treceri de pietoni, cele mai mari probleme
fiind în zona farmaciilor din
zona centralã, de la „Universitate”. Taximetriºtii fie parcheazã în staþiile de autobuz de pe
ambele sensuri de mers, fie blocheazã intersecþia pentru cã vreun client vrea sã coboare chiar
în zona Universitãþii.

„Are loc autobuzul,
am loc ºi eu”
Pe picior greºit a fost prins ºi
unul dintre taximetriºtii staþionând în staþia de autobuz din
faþa lanþului de farmacii de la
14 - 20 iunie 2017

Universitate. Luat la întrebãri de
oamenii legii, acesta a sãrit la
ceartã, explicând pe un ton rãstit cã femeia care îi era clientã a
trebuit sã ajungã la farmacie.
„Clienta mea merge pânã la farmacie. Nu pot parca pe trotuar.
Are loc autobuzul, am loc ºi eu.
Vã alarmaþi mereu, pentru nimic. Una, douã, amenzi, dar ar
fi cazul sã transmiteþi autoritãþilor sã facã ceva în privinþa parcãrilor”, a fost reacþia taximetristului.

Avertismente
ºi amenzi... fãrã
prea mari rezultate
Poliþiºtii locali se confruntã
cu zeci de astfel de situaþii în
fiecare zi, intervenþiile acestora lãsându-se cu avertisment sau
contravenþie. Chiar ºi aºa, sunt
cazuri în care acelaºi taximetrist
este prins în neregulã, în cursul
aceleiaºi zile, de mai multe ori,
în zone diferite. Faptul cã sunt
amendaþi de douã sau de trei ori
în 24 de ore nu pare a fi o problemã pentru ºoferii în cauzã,
luând-o de la capãt în urmãtoarea zi.

ihail Genoiu (PSD)
- 42,79 %, Mario
Ovidiu
Oprea
(PNL) - 16,24 %, semi-independentul Lucian Bernd Sãuleanu - 12,98 %, Aniºoara
Stãnculescu (ALDE) 12,05% ºi Adrian Prisnel 11,62 %, prezenþã la vot 18,57 %. De la aceste cifre
putem începe o analizã serioasã în ceea ce priveºte viaþa politicã a oraºului nostru.
Pânã a desluºi în profunzime resorturile care au determinat aceste rezultate, surprinzãtoare în anumite cazuri, se
cuvine a ne apleca puþin asupra unui fenomen foarte grav
ce pare a îngropa în incertitudini viitorul Craiovei: absenteismul la urne ºi starea de lehamite ce pare a fi cuprins o
mare parte din populaþia oraºului. Cu o prezenþã de sub 19
procente, e greu sã poþi afirma cã în Craiova mai existã o
democraþie participativã. Primarul pe urmãtorii trei ani,
Mihail Genoiu, a prins acest
mandat cu doar aproape
19.800 de voturi, un record
negativ absolut de când ne jucãm de-a democraþia ºi alegeri
libere în România. A arãta cu
degetul spre clasa politicã localã actualã pentru indiferenþa ce pare sã paralizeze oraºul
este cel mai facil lucru de fãcut, însã, din punctul meu de
vedere, nu ºi cel mai corect.
Pânã la urmã, poate mai mult
decât oricând, craiovenii au
avut de unde alege: au candidat doi parlamentari cu un
background impecabil din
punct de vedere al reputaþiei,
Mario Ovidiu Oprea ºi Adrian Prâsnel, decanul Baroului
Dolj, Lucian Sãuleanu, sau
nou-venita în politicã, inginera Aniºoara Stãnculescu. Pe de
altã parte, cu o experienþã însemnatã în administraþie, chiar
dacã drept „vioara a doua“,
nici Mihail Genoiu nu i se
poate reproºa nimic în ceea ce
priveºte activitatea de aproape cinci ani în Primãria Craiova. Ca atare, „ofertã“ a
existat, numai cã „muºterii“
nu s-au prea gãsit. Deºi pânã
acum nu s-a mai întâmplat
acest lucru, fenomenul, dacã
se va repeta, riscã sã „nascã“
monºtri edilitari care sã ne îngroape ºi bruma de speranþã
pe care o mai avem în viitorul
acestui oraº.

Genoiu, învingãtor
fãrã glorie
Revenind la rezultatul scrutinului de duminicã, meritã
menþionat faptul cã învingãtorul, Mihail Genoiu, era unul

Mario Ovidiu Oprea

Lucian Bernd
Sãuleanu

Aniºoara Stãnculescu
cert încã înainte de a începe campania electoralã. Scorul obþinut
de acesta ridicã însã destule semne de întrebare. Pentru oricare alt
partid doljean, 42% ar reprezenta

un adevãrat miracol electoral,
dar pentru PSD Dolj procentul
echivaleazã cu o micã înfrângere. Discutabil este cine se face
vinovat de aceastã bruscã ºi abwww.indiscret.ro
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Paradox craiovean

Alegeri,
cu dreapta
la manºã!
„Un lucru este cert atunci când citim rezultatele
acestor alegeri: noi împreunã cu PSD-ul avem
majoritatea, dar împreunã cu PNL-ul, USR-ul ºi
entitatea care se cristalizeazã în jurul candidatului Sãuleanu, adicã dreapta craioveanã,
putem forma o majoritate“, a declarat, înþelept,
deputatul Ion Cupã, preºedintele ALDE, la doar
o orã dupã încheierea scrutinului parþial de
duminicã. Practic, în doar o frazã, deputatul a
sintetizat situaþia politicã a oraºului rezultatã
dupã un scrutin electoral boicotat, la propriu,
de craioveni, parcã mai nepãsãtori ca niciodatã
faþã de viitorul copiilor lor.

Adrian Prisnel
ruptã scãdere. Evident, Genoiu
nu este Lia Olguþa Vasilescu, dar
acest lucru nu i se poate imputa
viitorului primar pentru cã „armata“ social-democratã ºtia
acest lucru. Potenþialul electoral
al celor doi pesediºti era arhicunoscut. Atunci, care sã fi fost
motivul acestei bruºte scãderi?
Din punctul meu de vedere, nimeni nu a transpirat în PSD pe
perioada acestei campanii electorale. Era clar cã Genoiu va câºtiga doar pentru cã poartã pecetea social-democratã în frunte.
Ca atare, campania a fost una la
www.indiscret.ro

relanti, fãrã zvâc, iar implicarea
activului de partid a fost, poate,
chiar puþin sub limita decenþei.
Nimeni în PSD nu avea interesul sã-l ridice în slãvi electorale
pe Genoiu, dar toþi voiau ca acesta sã ajungã primar. Iar rezultatul a fost unul pe mãsura eforturilor...

Liberalii, pe o pantã
ascendentã
Dincolo, în tabãra rivalilor
peneliºti, lucrurile au stat diamentral opus. Proaspãt uns preºedinte la Dolj, ªtefan Stoica a

implicat întreaga filialã doljeanã în aceastã minicampanie electoralã. A pornit de jos, de sub
12%, ºi în douã sãptãmâni a mai
pus vreo patru-cinci procente la
zestrea candidatului Mario Ovidiu Oprea. La prima vedere, nu
pare deloc mult, însã privind în
profunzime lucrurile, rezultatul
este unul onorabil. Pânã la urmã,
sã nu se uite faptul cã în toamnã,
un alt candidat al partidului la
aceeaºi funcþie a luat undeva în
jurul a 12%, iar de atunci scandalurile în filialã s-au þinut lanþ
pânã în urmã cu o lunã, când sau finalizat alegerile interne ºi sa schimbat liderul „la judeþ“. Sa ajuns acolo încât, de la tribuna
unui congres local, unii liberalii
nefericiþi s-au mândrit public
pentru cã au retezat labele pesediste din filialã. Acest proces de
auto-flagelare publicã nu putea
avea alte rezultate decât demobilizarea unei pãrþi a activului de
partid, ºi aºa unul redus, ºi alungarea unei pãrþi a electoratului
de dreapta, speriat de descoperirea cã principalul partid de
dreapta este, de fapt, un apendice a stângii progresiste. Aceastã
exorcizare publicã, lipsitã de logicã electoralã, i-a scos din „buzunar“ lui Oprea câteva procente bune. Totuºi, cele puþin peste
16 procente obþinute de Oprea
pot constitui o fundaþie solidã
pentru o campanie de succes
peste trei ani, atunci când PNLul va da din nou piept cu electoratul craiovean. Pânã atunci, mai
rãmâne de identificat ºi candidatul cu potenþial real de a câºtiga
primãria!

Semi-independentul
cu „lipici“ electoral
Lucian Bernd Sãuleanu, fost
pedist, pemepist ºi penelist, dar
candidat semi-independent la
aceste alegeri, s-a clasat pe un
onorant loc trei în disputa elec-

ANALIZÃ

Mihail Genoiu
toralã de duminicã. Procentul
sãu este unul mare, 12,98 %, însã
numãrul de voturi reprezintã
destul de puþin raportat la numãrul total al craiovenilor cu drept
de vot, 6.006 voturi. Deºi s-a lãudat cã este „pe persoanã fizicã“, decanul Baroului Dolj a fost
susþinut de o structurã de partid,
insignifiantã, e-adevãrat, a lui
Horaþiu Buzatu, ºi de o aripã
importantã a PNL Craiova, aflatã sub bagheta fostului pedelisto-liberal Dan Cherciu. Ca atare, nici independenþa, în Craiova, nu a fost atât de independentã! Una peste alta însã, Sãuleanu a reprezentat, dintr-un anumit punct de vedere, atât refugiul unei pãrþi a electoratului liberal speriat de ieºirile isterice a
fostei conduceri a PNL Dolj, cât
ºi stimulul care a mai scos la vot
câþiva dintre alegãtorii de dreapta aflaþi de ani buni în adormire.
ªi pentru Sãuleanu, cele 12 procente obþinute constituie un argument serios într-o eventualã
viitoare reînregimentare politicã,
discuþii în acest sens existând ºi
în trecut. Unde, cum ºi când, rãmâne de vãzut.

ALDE, creºtere
pe fondul unei
candidaturi
inspirate
O adevãratã surprizã a constituit procentul important obþinut de Aniºoara Stãnculescu
pentru ALDE Dolj. Având în
spate o filialã aflatã într-un amplu proces de reconstrucþie dupã
evenimentele din iarna anului
trecut, fosta ºefã de cabinet a actualului prefect a strâns din toate
colþurile Craiovei miile de voturi care consfinþesc ieºirea frumoasã din pubertate a unui partid craiovean. Campania electoralã a ALDE, una gânditã în
amãnunt de strategul Ion Cupã,

a fost una articulatã ºi susþinutã, iar Aniºoara Stãnculescu a fost, de departe, cel mai
harnic candidat din aceste
alegeri. Voturile sale au fost
strânse nu numai cu sudoarea minþii, dar ºi cu multã
muncã ºi energii fizice consumate. Pentru scurta sa carierã politicã, procentele obþinute oferã garanþia unui viitor promiþãtor, în mãsura în
care se va dori acest lucru.

Prîsnel a scos
din laptop peste
11 procente
Ultimul din „buchetul“ de
5 candidaþi importanþi ca valoare a scorului electoral a fost
useristul Adrian Prîsnel. Campania sa, una specificã partidului care l-a propulsat, chiar
spre surpriza sa, în Parlamentul României, a fost una puþin
vizibilã, dar penetrantã, având
în vedere scorul obþinut. Mai
mult decât oricare dintre rivalii sãi, Prîsnel s-a dovedit un
artist al mouse-ului ºi tastaturii, campania sa din mediul
on-line reprezentând o reuºitã din toate punctele de vedere. Chiar dacã discursul sãu a
fost unul lipsit de soluþii concrete, limbajul folosit a penetrat chirurgical bazinul electoral pe care îl viza de la început, iar rezultatul a fost unul
pe mãsurã. Viitorul este însã
unul incert. Dacã îþi doreºti sã
câºtigi Primãria Craiovei, trebuie sã cobori în stradã sau pe
uliþele din zona Brestei, sã
vorbeºti la fel de mult despre
investiþii, canalizare sau asfaltare, pe cât de mult blamezi
public clasa politicã din care
faci parte. Rãmâne de vãzut
dacã Prîsnel, în particular, sau
USR-ul în general, va reuºi sã
depãºeascã acest prag, parese autoimpus.
14 - 20 iunie 2017
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Bãlceºti, fãrã ieºire
din impas

ADMINISTRAÞIE
de Marielena Popa

„Prin adresa nr. 7850, Consiliul Judeþean Vâlcea le-a reiterat azi, 13 iunie, primarului
Constantin Aleca ºi Consiliului
Local al oraºului Bãlceºti disponibilitatea pentru rezolvarea
situaþiei intervenite la Cãminul
pentru Persoane Vârstnice Bãlceºti.
Acest demers al Consiliului
Judeþean este, de fapt, o revenire la numeroasele solicitãri
anterioare de preluare a clãdirii în care îºi desfãºoarã activitatea Cãminul pentru Persoane Vârstnice Bãlceºti, din domeniul public al oraºului Bãl-

tãþi, aflate în subordinea
DGASPC Vâlcea”, a anunþat,
marþi, CJ Vâlcea.

Situaþia bãtrânilor ºi angajaþilor de la Cãminul
pentru Persoane Vârstnice Bãlceºti pare fãrã
rezolvare. Marþi, 13 iunie a.c., CJ Vâlcea a
solicitat public Primãriei Bãlceºti sã accepte
preluarea clãdirilor în care funcþioneazã cãminul, precum ºi preluarea beneficiarilor ºi a
personalului, în scopul transformãrii unitãþii în
Centru de îngrijire ºi asistenþã. În caz contrar,
avertizeazã CJ Vâlcea, autoritãþile din Bãlceºti
vor fi nevoite sã asigure finanþarea pe plan
local sau sã desfiinþeze acest serviciu social.

ceºti, în domeniul public al Judeþului Vâlcea, precum ºi a serviciului social, în integralitatea
lui, pentru a putea fi transformat în Centru de îngrijire ºi
asistenþã, în subordinea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Vâlcea.
Dacã nici de aceastã datã autoritãþile locale nu vor accepta
oferta Consiliului Judeþean Vâlcea de rezolvare a acestei probleme, care implicã atât beneficiarii, cât ºi personalul angajat al centrului, atunci vor fi
nevoite sã asigure finanþarea pe
plan local sau sã desfiinþeze
acest serviciu social.
Fãrã un spaþiu, Consiliul Judeþean poate doar sã preia beneficiarii, pe care sã îi distribuie în centrele de îngrijire ºi asistenþã a persoanelor cu dizabili-

Primãria refuzã
sã cedeze clãdirile

În replicã, primarul oraºului
Bãlceºti, Constantin Aleca, spune cã dã bãtrânii, dar nu poate
înstrãina clãdirile care sunt ale
comunitãþii. Aleca precizeazã cã
aceste clãdiri pot folosi altor
scopuri, inclusiv pentru reînfiinþarea fostului Spital orãºenesc, închis în anul 2011. Cãminul are 42 de beneficiari, pentru care se încropeºte cu greu
hrana zilnicã, ºi 29 de angajaþi.
Pentru buna funcþionare este
nevoie de 100.000 de lei lunar,
sumã pe care primãria susþine
cã nu o poate asigura din bugetul local. Din cauza faptului cã
nu ºi-au primit salariile, angajaþii au dat primãria în judecatã. Neplãtit de ºapte luni, directorul Gabriel Popescu a demisionat în luna februarie.

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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Încã un investitor strãin în Budeºti, 5
comuna cu 3.300 locuri de muncã INTERVIU
În Budeºti, judeþul
Vâlcea, firma Faurecia îºi extinde capacitatea de producþie,
iar în toamna acestui an încã un investitor strãin va crea
noi locuri de muncã,
a afirmat primarul
localitãþii, Ion Vlãdulescu (foto). Într-un
interviu pentru
Indiscret în Oltenia,
acesta a mai vorbit
despre rolul pe care
îl are parcul industrial al Budeºtiului în
arealul economic al
Vâlcii, precum ºi
despre problemele
de infrastructurã cu
care se confruntã
cea mai industrializatã comunã din
judeþ.

„Fauracia va crea
o unitate
de producþie
de componente
premium”
Reporter: Domnule primar, aþi avut, recent o întâlnire cu reprezentanþii furnizorului de componente auto
Faurecia, care deþine o fabricã în Budeºti. Care sunt concluziile acestei întâlniri?
Ion Vlãdulescu: Într-adevãr, zilele trecute, la primãrie s-au purtat discuþii cu reprezentanþii Faurecia cu privire la posibilitãþile de extindere a unitãþii de producþie în
comuna Budeºti. În urma discuþiilor, s-a ajuns la concluzia cã Faurecia România se
poate extinde fãrã probleme
aici. Noi vom acorda tot sprijinul de infrastructurã. Se vor
crea alte foarte multe locuri
de muncã prin extinderea pe
o unitate de producþie de
componente premium, aºadar, pentru autoturisme de
lux. Deci, calitatea produselor, dar ºi nivelul de pregãtire al angajaþilor vor fi la standarde superioare.
Rep.: Ce înseamnã aceastã extindere în ce priveºte resursa umanã folositã?
I. V.: Cred cã se va ajunge
la 2.000 de angajaþi. Ne buwww.indiscret.ro

turii ºi, implicit, atragerea de
investitori.

curã acest lucru, a fost o discuþie constructivã atât pentru noi,
cât ºi pentru investitori. Am
schimbat idei, în aºa fel încât sã
putem sã dezvoltãm împreunã,
dar ºi cu alþi investitori, o zonã
industrialã foarte atractivã în
localitate, sã creãm cât mai
multe locuri de muncã, sã încercãm sã terminãm cu ºomajul în
Budeºti, cât ºi la nivelul localitãþilor limitrofe.

„Pânã în toamnã
va mai fi
cu siguranþã
un investitor”

„Investiþiile
în infrastructurã
nu sunt un moft,
ci o necesitate”
Rep.: La acest aflux de investitori este nevoie de o infrastructurã pe mãsurã. Dar încã
sunt probleme ºi vã rog sã ne
vorbiþi despre ele.
I. V.: Este vorba despre introducerea gazului metan pe raza
localitãþii, lucru care îi intereseazã ºi pe dumnealor, este vorba de câteva drumuri de acces,
care le vor fi utile, despre introducerea reþelei de canalizare în
acea zonã, de care, evident, vor
beneficia. Noi ne dorim sã dezvoltãm acea zonã industrialã,
dar ºi sã creãm condiþii cât mai
bune cetãþenilor din satele Linia ºi Racoviþa - mã refer la reþeaua de canalizare. În ce priveºte racordarea la gaze, este
absolut necesarã investitorilor
economici, dar ºi întregii localitãþi.
Rep.: Când se va ieºi din impasul în care se aflã licitaþia
pentru reþeaua de gaze?
I. V.: Suntem într-adevãr în
impas. Nu din vina noastrã.
Ministerul Energiei nu a efectuat pânã în acest moment
procedura de licitaþie publicã pentru desemnarea unui
operator de reþea gaze. Am
discutat la toate nivelurile, se
pare cã în octombrie se va
întâmpla acest lucru. Nu mai
conteazã când, poate sã fie ºi
în noiembrie, dar numai sã
fie. Îmi doresc foarte mult
introducerea gazului în Budeºti, precum ºi extinderea
reþelelor de canalizare. Localitatea este într-o continuã
dezvoltare, iar aceste investiþii nu sunt un moft, ci o necesitate.
Rep.: Spuneþi cã infrastructura este marea provocare ºi marea prioritate a mandatului dumneavoastrã. De
câþi bani este nevoie pentru
a rezolva aceastã problemã?

I. V.: De muþi bani! Avem
câteva proiecte depuse pe fonduri europene ºi câteva depuse
pe Ordonanþa 28 la Ministerul
Dezvoltãrii. Sper sã fie finanþa-

te ºi cred cã vor fi finanþate.
Vorbim de câteva milioane de
euro. Cu siguranþã, se va vedea
în urmãtoarea perioadã ce înseamnã dezvoltarea infrastruc-

Rep.: Spuneaþi, nu de mult,
cã pãmântul Budeºtiului este
generos ºi cã aºteaptã alþi investitori. Cine va fi urmãtorul investitor, domnule primar?
I. V.: Pânã în toamnã va
mai fi cu siguranþã un investitor, nu pot sã ofer amãnunte acum. Spun doar cã în general sunt investitori strãini.
Sã zicem cã tot într-un domeniu apropiat de cel deja existent. Dar vor fi ºi alþi investitori, care gãsesc la Budeºti
zona propice pentru a dezvolta diverse unitãþi de producþie. S-au creat foarte multe locuri de muncã. Eu nu le
mulþumesc numai investitorilor strãini, ci tuturor investitorilor care au ales localitatea Budeºti. Sunt ºi investitori români, pe care îi respectãm la fel ºi cãrora le punem
la dispoziþie condiþii identice de dezvoltare. La ora actualã, firmele româneºti au
creat la Budeºti circa 1.300
de locuri de muncã. Investitorii strãini, aproximativ
1.600, dar vor ajunge la
2.000. Repet, pãmântul Budeºtiului este primitor, iar
noi, primãria, avem toatã
deschiderea ºi bunãvoinþa
faþã de toþi investitorii prezenþi ºi viitori.

Publicitate

de Marielena Popa
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

”Elvira Madigan”,
regina ºeptelului
n 1784, Wolfgang Amadeus Mozart finalizeazã
Concertul pentru pian ºi
orchestrã nr. 21 în Do major
”Elvira Madigan”, definitoriu
pentru compozitor în ce priveºte echilibrul între mãreþie,
intimitate ºi strãlucire. Ornellia Correggia, viticultoare toscanã, avea sã se nascã mai târziu cu douã secole, ca ºi Peppe Vessicchio, dirijor napolitan. Lion Feuchtwanger publica în 1948 ”Vulpile în vie” ºi,
mai mult ca sigur, în timpul
redactãrii romanului a avut inspiraþia de a nu asculta Mozart. Ce conexiuni între toþi
aceºtia? Correggia a constatat
cã, pe muzicã de Mozart, Beethoven ºi Vivaldi, bolile viþeide-vie regreseazã, iar recolta
de struguri este una de cinci
stele. Nu doar Plasmopara viticola ºi Uncinula necator, altfel spus mana viþei-de-vie ºi
fãinarea, sunt þinute la distanþã, ci ºi mistreþii, vulpile ºi cãprioarele, consumatoare de
chihlimbare pe joardã. De aceea spuneam: noroc pe Feuchtwanger cã nu i-a trecut prin
cap sã asculte ”Eine kleine
Nachtmusik”, picior de vulpe
n-ar fi cãlcat prin romanul sãu
de la 1948. ªi mai uimitor este
faptul cã, în schimbul mistreþilor, vulpilor ºi cãprioarelor,
care fac alergie la filarmonica
verde, vacile dau mai mult lapte când ascultã ”Elvira Madigan”, Vessicchio, dirijorul napolitan specializat în San
Remo, fiind cel ce descoperã
tranziþia de la zootehnie la viticulturã. ”De ce nu am obþine

Î

rezultate mai bune ºi în podgorii?”, s-a întrebat acesta
odatã umplut ciubãrul cu lapte. Închipuiþi-vã cã trece un
tren ºi, urmãrindu-l, vã vine
ideea sã încruciºaþi iepurele de
casã cu dropia de Bãrãgan,
animalul fiind paralel cu pasãrea. Dacã aceeaºi Ornellia
Correggia ºi-a propus sã creeze prin muzicã un echilibru
între vietãþi ºi mediu, observãm cã mai are de lucru în ce
priveºte blajinele bovine vizavi de Beethoven ºi Vivaldi,
laturile lipsã ale triunghiului
producãtor ºi exportator mondial de lactate. Mistreþilor ºi
cãprioarelor, nu laolaltã, ci separat, li s-ar cuveni ore în plus
de educaþie muzicalã, ba cu
câte un ”Imperial”, ba cu câte
un ”Il Favorito”, chit cã producþia de struguri ar slãbi. Sunt
popoare care dau mai mulþi
bani pe bãuturã decât pe mâncare, iar Beethoven ºi Vivaldi
le-ar tãia din risipã, în felul abstinentului Deceneu, rege al
geþilor dupã moartea lui Burebista. Deci, sub sigla MBV
avem asiguratã producþia de
lapte, de struguri de masã ºi de
vin. A, roºiile! Visichiosul
Vessicchio a scris ºi un bestseller: ”Roºiile cresc mai bine
cu ajutorul muzicii”. Acum
abia înþeleg de ce roºiile de pe
pieþele româneºti sunt tari ºi nau gust. Încã din rãsad ele tânjesc dupã MBV, dar plantatorii le trateazã cu fum de mici
ºi manele. Sau poate, mai ºtii,
în loc de Mozart li se pune
Viþa-de-vie ºi în loc de Beethoven, hip-hop.
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DEZVÃLUIRI
de Octavia Hantea

C

ei mai mulþi dintre studenþii sau masteranzii
craioveni alocã sume
importante de bani pentru aºi rezolva problema lucrãrilor de licenþã, a celor de disertaþie sau a referatelor de
final de semestru. Puþini

Lucrãrile de licenþã,
comandate pe internet
sau procurate de la
colegii de breaslã
sunt cei care îºi fac timp pentru
întocmirea acestor teze, varianta
procurãrii lor fiindu-le mult mai
comodã. Site-urile de profil,
mica publicitate din ziare, colegii din anii terminali sau cei
din alte centre universitare ºi
chiar profesorii coordonatori,
acestea sunt sursele celor care
nici mãcar nu ºtiu cum aratã sala
de lecturã a bibliotecii.

„Am plãtit 800 de lei
ºi am luat-o gata
fãcutã”
Andrei este unul dintre studenþii pentru care facultatea este
doar o chestiune formalã. Acesta recunoaºte cã a fãcut totul
doar pentru diplomã ºi de gura
pãrinþilor. Imediat dupã ce va
termina cu examenul de licenþã, tânãrul va pleca în Anglia,
urmând sã munceascã într-un
atelier de vopsit maºini. „Am
pierdut patru ani degeaba. Nimic nu se face serios în facultate. Am avut câþiva colegi care
ºi-au dat interesul, dar în rest nu
ne-am prea stresat. Totul este
superficial ºi scump. Am fost la
taxã ºi am cheltuit sume mãricele. Acum cu licenþa sunt alte
costuri. Lucrarea deja o am la
copertat. Am plãtit 800 de lei ºi
am luat-o gata fãcutã. Dacã era
totul mai serios ºi dacã îmi ºi
plãcea ceea ce am fãcut în facultate, poate cã altfel stãteau
lucrurile ºi poate cã mi-o fãceam singur. Învãþ ºi eu rezumatul ºi termin eu ºi cu facultatea, dupã care o sã merg în Anglia. La începutul lui august în-

Lucrãri de licenþã, dizertaþie sau chiar doctorat,
toate acestea continuã sã facã obiectul unor
tranzacþii înfloritoare în aceastã perioadã. În
funcþie de complexitatea tezelor, tarifele sunt
cuprinse între 50 ºi 1.500 de lei, cei care au
nevoie de diploma de absolvire a programului
de studiu având posibilitatea sã ºi negocieze
sumele respective.
cep munca acolo, cã pânã mã
fac eu avocat în oraºul nostru,
câinii mã mãnâncã”, a povestit
Andrei.

ªomajul, perioadã
de relaxare
dupã facultate
Mersul la bibliotecã ºi redactarea acestor teze au fost excluse ºi de cãtre unii studenþi ai
Facultãþii de ªtiinþe Economice. Fie cã au fãcut economii
pentru a-ºi plãti lucrarea, fie cã
s-au ocupat pãrinþii de achitarea materialelor, problema le-a
fost rezolvatã. ªi din rândul tinerilor care vor obþine diplomã
în domeniul economic sunt puþini cei care se vãd profesând.
Dupã ce se vor relaxa o vreme,
mergând pe varianta ºomajului,
mulþi îºi vor încerca norocul
peste hotare, fãrã sã mai conteze dacã vor munci în restaurante, ca ospãtari, sau pe câmp, în
agriculturã.

Oferte pentru
toate buzunarele
În ceea ce priveºte piaþa lucrãrilor care sã le ateste pregãtirea în domeniu a studenþilor
sau a masteranzilor, ofertele

sunt multe ºi tarifele practicate sunt uºor negociabile. Aºadar, foºtii absolvenþi de facultate îºi vând lucrãrile specificând cã se impun modificãri
pentru a evita necazurile cu
profesorii din comisie. Costul
unei asemenea lucrãri nu este
mai mare de 400 de lei. Comercianþii de ocazie, în numãr tot
mai mare în perioada mai-iunie, cer un preþ mult mai mare
dacã se complicã sã modifice
lucrarea. La rândul lor, reprezentanþii site-urilor specializate
în redactarea lucrãrilor de licenþã, dizertaþie, masterat ºi a
zecilor de mii de referate sau
cursuri, au în baza de date sute
de titluri ºi materiale care acoperã cam toate domeniile universitare. Aici, preþul porneºte
de la 50 de lei /lucrare, comanda fiind fãcutã cu un simplu
mesaj de pe telefonul mobil, iar
dacã studentul vrea o tezã „cât
mai originalã”, plãteºte chiar ºi
1.500 de lei pentru o astfel de
tezã.
Toþi cei care se ocupã de fabricarea acestor materiale au o
strategie de marketing bine pusã
la punct, anunþurile asigurândui pe viitorii absolvenþi cã „lucrãrile sunt originale, fãrã riscul de a le gãsi în alte pãrþi”.
www.indiscret.ro
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ACTUALITATE

exactitate mai mare a consumului de carburant.

Încet ºi sigur,
AgriSo a cucerit
lumea

de Mihaela Bobaru

i

CEE.fest (Interactive
Central and Eastern
Europe Festival), cel
mai important festival dedicat tehnologiei digitale ºi Internetului din regiune, la
care vor participa majoritatea companiilor globale,
printre cele 140 de nume numãrându-se ºi Google, Facebook, The New York Times,
Shazam, Yahoo, AOL, organizat joi ºi vineri la Bucureºti, aduce printre elementele inedite ºi participarea
aplicaþiei AgriSo dezvoltatã
de oltenii Mihai ºi ªtefan
Stãnescu.

Agriculturã
eficientizatã prin
câteva click-uri
Aproape 4.000 de participanþi din peste 10 þãri sunt
aºteptaþi în aceastã sãptãmânã la Bucureºti la iCEE.fest,
printre care ºi verii Mihai ºi
ªtefan Stãnescu din localitatea olteanã Viºina. Cei doi
tineri au demonstrat cã ºi
agricultura poate intra în era
tehnologiei, dezvoltând o
aplicaþie revoluþionarã, prin
care culturile, lucrãrile agricole ºi multe lucruri utile
pentru fermieri, pot fi monitorizate printr-un click pe
mobil, laptop sau tabletã.
Aplicaþia AgriSo – Agricultura de la sol la satelit este
prezentatã ca unul dintre elementele inedite ale festivalului, la categoria „Noi domenii afectate direct de tehnologie”, Mihai ºi ªtefan
Stãnescu urmând sã demon-

www.indiscret.ro

streze pe scenã cã ºi agricultura s-a adaptat globalizãrii ºi a
trecut în era tehnologiei.
Aplicaþia a fost realizatã de
verii Stãnescu în urmã cu trei
ani, din dorinþa de a eficientiza activitatea fermei Agromec
Viºina, de aproape 3.600 ha, pe
care o administreazã. Au vrut
sã facã acest lucru prin monitorizarea consumului de motorinã ºi al imput-urilor. “Vãzând
cã nu gãsim ceea ce cãutãm,
am decis ca împreunã cu veriºorul meu Mihai, care este ITist, sã punem bazele unei aplicaþii pe care am numit-o AgriSo. Am reuºit dupã câteva luni
de muncã ºi am testat-o la noi
pentru a vedea cum funcþioneazã. ªi a mers, s-a dovedit a
fi foarte utilã încã de la început. Între timp, noi am tot lucrat pe ea ºi am dezvoltat-o.
Acum avem o aplicaþie care

rãspunde tuturor doleanþelor
noastre. Ea poate fi adaptatã
ºi în funcþie de nevoile utilizatorului”, a declarat ªtefan Stãnescu pentru Realitatea Oltului.
AgriSo poate fi folositã de la
o evidenþã mai bunã a costurilor pentru creºterea productivitãþii, rotaþia culturilor, mãsurãtori ale solelor ºi introducerea
altora noi, dar ºi mãsurãtori ale
operaþiunilor efectuate în câmp
zi de zi ca ºi suprafaþã lucratã,
monitorizarea utilajelor, viteza
sau numãrul de ore în care a staþionat operatorul cu motorul
pornit, pânã la declaraþii Apia,
evidenþa diferitelor cantitãþi de
imput-uri aplicate pe fiecare
solã în parte, a cantitãþilor recoltate din fiecare solã, a soiurilor celor mai productive, precum ºi multe alte funcþii foarte
utile pentru fermieri.

Cum s-a nãscut
AgriSo
Softul a fost pus la punct de
Mihai, pasionat de programare,
student la Ciberneticã. Practic,
el a fost cel care a împletit nevoia de a avea o aplicaþie care
sã-i foloseascã la fermã cu pasiunea pentru programare. A
creat aplicaþia pentru a rãspunde nevoilor identificate la fermã de vãrul sãu, ªtefan.
“Încã de la început ne-am
gândit ca softul sã fie uºor de
folosit, sã poatã fi accesat de pe
telefon, tabletã sau laptop. ªi
acum, când facem o actualizare, primul lucru pe care îl facem
este sã vedem cât de simplu este
de utilizat de potenþialii beneficiari, persoane mai puþin familiarizate cu tehnologia IT. Aplicaþia se bazeazã pe niºte dispozitive GPS montate pe utilaje.Practic, fiecare utilaj agricol
este dotat cu un dispozitiv GPS
care permite transmiterea informaþiilor dorite de fermier în
timp real, la orice orã ºi din orice loc, doar accesând aplicaþia
de pe telefon, tabletã sau laptop”, ne-a mãrturisit Mihai Stãnescu, cel mai mic dintre verii
Stãnescu. Potrivit acestuia, dacã
utilajele sunt mai noi de 20052006, aplicaþia se poate conecta ºi la computerul lor de bord,
pentru a prelua informaþii precum turaþia motorului, cum
merge operatorul sau consumul
de motorinã. Dacã utilajul este
mai vechi, se pot instala debitmetre pe tur ºi retur, pentru o

Aplicaþia a fost selectatã
mai întâi de ARIES (Asociaþia Românã pentru Industrie
Electronicã ºi Software) sã
participe, în perioada 16-20
octombrie 2016, la GITEX
Technology Week în Dubai,
Emiratele Arabe Unite. Participarea la GITEX Technology Week le-a oferit posibilitatea de promovare la al 3-lea
cel mai mare târg IT din lume
ºi cel mai mediatizat târg din
Orientul Mijlociu, Africa de
Nord ºi Asia de Sud. ”Am fost
singurul star-up din România
care a participat la aceast
târg de tehnologie, alãturi de
alte 288 de firme din lume”, a mai spus ªtefan Stãnescu.
La începutul acestui an, aplicaþia momentului în agriculturã, realizatã de oltenii Mihai ºi ªtefan Stãnescu, AgriSo, a câºtigat Faza Naþionalã
a Competiþiei Future Agro
Challenge 2017. Astfel, verii
Stãnescu au reprezentat România pe 16 martie în cadrul
Global Entrepreneurship
Congress (GEC) 2017 din Johannesburg, Africa de Sud,
care a reunit finaliºtii din peste 160 de þãri. Scopul acestei
manifestãri este de a identifica noi modalitãþi de a ajuta
fondatorii de firme sau programe inovative ºi a începe
noi afaceri în întreaga lume.
Acum AgriSo va lua parte
la iCEE.fest (Interactive Central and Eastern Europe Festival). Festivalul are loc în 15
ºi 16 iunie, la cinematograful din cadrul Bãneasa Mall,
la a 5-a ediþie care are loc în
România, cele 6 scene ale
festivalului vor cumula în
cele 2 zile intense peste 90 de
ore de prezentãri, susþinute de
peste 140 de experþi ºi invitaþi, la care se vor adãuga
petreceri, concerte live, spectacole de standup comedy ºi
distracþie. Anul acesta, festivalul va gãzdui o sesiune
specialã dedicatã acestui subiect: women in tech ºi, tot
pentru prima datã în România, va avea loc o prezentare
care va demonstra cum realitatea virtualã poate schimba
modul în care se fac operaþii
chirurgicale complexe.
14 - 20 iunie 2017
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DEZVÃLUIRI
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Efectul „11 iunie” asupra
alegerilor din 2020

146.000 de euro irosiþi M
într-un proiect prost
la Cãlimãneºti
de Marielena Popa

B

arca Spirit 26, fabricatã de SC Fair Boats, a
fost înauguratã în august 2015, fiind parte a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de
agrement a staþiunii Cãlimãnaºti-Cãciulata”. În octombrie,
s-a constatat cã puntea vasului
se umflase, ca urmare infiltrãrii
apei. Situaþia a fost pasatã ca un
cartof fierbinte între Consiliul
Judeþean Vâlcea, care a finanþat proiectul ºi a fãcut achiziþia
pe SEAP, firma Protetchim executantul „Mirajului”, Primãria staþiunii, care prin SC Cãlimãneºti Serv SRL a utilizat barca, ºi constructorul ºi proiectantul acesteia, SC Fair Boats, respectiv SC Remaco Consulting
SRL.

Justificare ilarã
a constructorului
Ca de obicei, cel mai vinovat
a fost cel mai vocal. Constructorul a venit cu o justificare pe
cât de ilarã pe atât de revoltãtoare: vasul trebuia tras pe uscat dupã un anumit numãr de
ore de exploatare - foarte puþine - ºi nu þinut în apã (!!!) . În
cele din urmã, ambarcaþiunea a
fost dusã la Brãila pentru reparaþii ce au costat aproape 4.000
de euro. Dupã dispute grele, CJ
Vâlcea a reuºit sã determine SC
Protetchim sã plãteascã aceºti
bani.

Un vaporaº de croazierã ºi un ponton ce au
costat aproape 146.000 de euro zac nefolosite
în Cãlimãneºti, una dintre cele mai cãutate
staþiuni ale României. Lansatã la apã în 2015,
în cadrul unui proiect european de agrement
al oraºului, ambarcaþiunea, destinatã sã plimbe
turiºti pe Olt, între Cãlimãneºti ºi Cãciulata,
s-a deteriorat în numai douã luni.

de constatare a CJ Vâlcea din
16.03.2017 (foto), referitoare la
starea tehnicã a vasului, nu este
de bun augur. Potrivit acestei
note, puntea deterioratã a fost
confecþionatã din materiale neatestate, iar ambarcaþiunea nu a
fost dotatã cu sistem de evacuare a apei. Cum de nu s-au constatat aceste probleme la mo-

mentul recepþiei vasului? Au
avut grijã de vapor cei responsabili sau din contrã? Ar mai fi
ºi alte semne de întrebare. Cert
este un lucru: în perioada imediat urmãtoare, singurele bãrci
care vor face valuri pe Olt între
Cãlimãneºti ºi Cãciulata vor fi
bãrcile private. Barca statului
face valuri la serã.

ultã lume se aratã
surprinsã de rezultatul obþinut de ALDE
la alegerile pentru Primãria
Craiova. Nu doar din oraº. Nu
doar din judeþ. Cei mai mulþi
evalueazã corect acest rezultat.
ALDE a avut un Proiect coerent pentru dezvoltarea oraºului. ALDE a fãcut o campanie
adevãratã (a nu se uita: candidatul nostru, Aniºoara Stãnculescu, a strâns nu mai puþin de
10.000 de mâini în aceastã
campanie, convingând pe cca.
60% dintre ei sã voteze ALDE,
ceea ce nu e puþin lucru!).
Mai mult, nu sunt puþini cei
care afirmã cã ALDE ar fi câºtigat locul doi în aceastã competiþie, deci înaintea PNL, dacã
nu ar fi existat douã greºeli de
campanie asupra cãrora nu mã
voi opri acum.
Unii, cei de la PNL, supãraþi
pe neputinþa lor, îngropaþi sub
povara unui rezultat (16%)
mult sub aºteptãrile lor, încearcã sã arunce cu mizerii în reuºita altora pentru a-ºi justifica
lenea politicã ºi totala inadecvare la realitãþile Craiovei.
Le mai spun o datã ºi bine:
domnilor „liberali” de la PNL,
ALDE a obþinut în stradã, în
dialog direct cu craiovenii,
aceste cca. 6.000 de voturi
(12,05%). Nu ne-a transferat
nimeni nimic. La rigoare aº
putea spune cã dimpotrivã...

Dincolo de aceste „efecte
minore”, alegerile parþiale
pentru Primãria Craiova au
reprezentat un test pentru întreaga clasã politicã craioveanã. Un test cu efecte majore
care se vor vedea la alegerile
locale din 2020 (mai cu seamã la Consiliul Local), chiar
dacã multe se mai pot întâmpla pânã atunci.
Uitându-ne pe rezultatul alegerilor din 11 iunie, ALDE se
profileazã ca factorul politiccheie pentru majoritatea politicã localã a anului 2020.
În baza rezultatelor de duminicã, ALDE împreunã cu
PSD au un scor, cca. 55%, asigurator pentru o majoritate
politicã localã. În acelaºi timp
însã, ALDE împreunã cu USR,
PNL ºi forþa ce se constituie
în jurul dlui. Sãuleanu, ar contabiliza cca. 53% dintre opþiunile craiovenilor, de asemenea un scor furnizor de majoritate.
Repet, este o privire asupra
fotografiei acestui moment. O
fotografie care indicã însã o
tendinþã cu ºanse mari sã se
confirme peste trei ani. Într-un
fel sau altul...
Cert este cã locuitorii Craiovei cautã asiduu o alternativã pe partea dreaptã. În ce
mãsurã aceasta va fi ALDE,
depinde doar de noi, cei care
o construim zi de zi.

Notã de constatare:
vaporaºul nu avea
sistem de evacuare
a apei
Acum, barca se aflã la... sera
Primãriei Cãlimãneºti. O notã
14 - 20 iunie 2017
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C J Dol
u dr
umul judeţean Cr
aio
v a – Ce
t a tte
e
Doljj a obţinut banii necesari pentr
pentru
drumul
Craio
aiov
Cet

Drumul plângerii – finanþare
pentru modernizare
Drumul judeþean 552 Craiova – Cetate, cunoscut drept „drumul plângerii“ de cãtre ºoferii care varsã lacrimi ori de câte ori sunt obligaþi sã-ºi
supunã autoturismele personale la chinurile provocate de starea deplorabilã a asfaltului, va fi, în sfârºit, modernizat. Astfel, dupã zeci de ani de
plombãri, cei aproape 70 de kilometri de drum, care strãbat ºapte comune din zona de sud-vest a judeþului, vor fi din nou asfaltaþi, graþie unui
proiect de aproape 40 de milioane de euro derulat de Consiliul Judeþean
Dolj. Trebuie spus cã modernizarea acestui drum a fost unul dintre obiectivele principale ale preºedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, care a vorbit
despre necesitatea acestei investiþii încã din mandatul trecut.
de Dan Olteanu

L

a doar o zi distanþã de la
momentul semnãrii de
cãtre ministrul dezvoltãrii regionale, administraþiei publice ºi fondurilor europene,
viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, a contractului de finanþare, Ion Prioteasa, preºedintele
CJ Dolj, a precizat cã proiectul,
cu o valoare totalã de aproape
170 de milioane de lei, depus
în cadrul Programului Operaþional Regional 2014 – 2020, reprezintã unul dintre cele mai valoroase demersuri cu finanþare
europeanã iniþiate de administraþia judeþeanã. „Sunt încântat
sã transmit o veste extraordinarã pentru comunitatea doljeanã,
întrucât, la Bucureºti, a fost
semnat contractul de finanþare
pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre,
www.indiscret.ro

drumul judeþean Craiova – Cetate. Este un demers însemnat,
în valoare de aproape 40 de
milioane de euro, prin care se
va moderniza una dintre cele
mai importante artere rutiere ale
judeþului, care mãsoarã peste 67
de kilometri ºi care deserveºte
mai mult de 320.000 de locuitori. (...) Bucuria semnãrii contractului de finanþare este cu atât
mai mare cu cât lumea nu mai
credea cã aceastã investiþie pentru modernizarea drumului Craiova – Cetate se va mai realiza.
Este unul dintre cele mai mari
proiecte pe care le implementeazã Consiliul Judeþean, alãturi
de cel privind sistemul de management integrat al deºeurilor,
în valoare de aproape 54 de milioane de euro”, a declarat Ion
Prioteasa. Preºedintele CJ Dolj
a adãugat cã îºi doreºte ca la licitaþia pentru modernizarea ce-

lor 67 de kilometri sã se prezinte firme serioase, care sã poatã
finaliza lucrãrile în cel mai scurt
timp.
Modernizarea drumului judeþean 552 Craiova – Cetate este
un proiect complex, în cadrul
cãruia se vor reabilita 67,5 kilometri de parte carosabilã, cu
realizarea acostamentelor din
beton pe o lungime de aproape
49.000 de metri liniari. Se vor
moderniza 31 de podeþe prefabricate, se vor construi 11 podeþe noi, vor fi modernizate 9
poduri, se vor monta 797 de indicatoare rutiere, vor fi amenajate staþii de autobuz ºi treceri
de pietoni dotate cu sisteme moderne de alimentare fotovoltaicã, parcãri, se vor monta parapete de protecþie, se vor amenaja punctele de acces la proprietãþi, fiind vorba despre 535
de podeþe tubulare, dar ºi cele 7

intersecþii cu alte drumuri judeþene.

„Sperãm cã vom
obþine finanþare
europeanã ºi pentru
lucrãri la alte
drumuri judeþene“
Vicepreºedintele CJ Dolj,
Cosmin Vasile, a subliniat faptul cã aria beneficiarilor proiectului de modernizare nu se rezumã la localitãþile strãbãtute de
drumul judeþean 552. „Acest
proiect reprezintã o reuºitã din
toate punctele de vedere. Vorbim despre un drum de peste 67
de kilometri, care conecteazã în
mod direct Craiova cu 7 comune, dar de modernizarea cãruia
vor beneficia ºi alte localitãþi
traversate de drumuri care se
intersecteazã cu DJ 552, printre care se numãrã Pleniþa, Orodel, Vela ºi Verbiþa. Experienþa
colegilor noºtri – ºi de la Direcþia tehnicã, ºi de la cea de afaceri europene – în realizarea
unor proiecte similare ne îndreptãþeºte sã fim optimiºti ºi sã
credem cã vom duce la bun sfârºit ºi aceastã investiþie. De asemenea, sperãm cã acesta este
doar începutul ºi cã vom obþine

finanþare europeanã ºi pentru
lucrãri la alte drumuri judeþene,
cu atât mai mult cu cât demersurile pe care le-am finalizat
deja au dovedit cã deviza noastrã «Consiliul Judeþean Dolj investeºte în infrastructurã» nu
face altceva decât sã reflecte
realitatea”, a declarat Cosmin
Vasile.
Proiectul pentru modernizarea DJ 552 Craiova – Mofleni – Bucovãþ – Terpeziþa –
Sãlcuþa – Vîrtop – Caraula –
Cetate are o valoare totalã de
169.355.115,16 lei (echivalentul a 37.634.470,03 euro), inclusiv TVA, din care
165.434.908,36 lei (echivalentul a 36.763.312,96 euro) reprezintã finanþarea nerambursabilã.
Modernizarea drumului judeþean 552 Craiova – Cetate
faciliteazã accesul la reþeaua
transeuropeanã de transport
pentru locuitorii municipiului
Craiova ºi cei ai comunelor
Bucovãþ, Terpeziþa, Sãlcuþa,
Vîrtop, Caraula, Unirea ºi
Cetate, populaþia deservitã
depãºind 327.000 de locuitori,
conform celor mai recente
date furnizate de Institutul
Naþional de Statisticã.
14 - 20 iunie 2017

10

Militarii doljeni, la
exerciþiul multinaþional
de la Cincu-Braºov

ECONOMIE

de Octavia Hantea

Euro priveºte constant
spre cota 4,6

L

eul a avut în intervalul
analizat o evoluþie mai
calmã decât în sãptãmânile precedente, volatilitatea
faþã de euro fiind una redusã.
Cursul euro a atins un maxim de 4,5698 lei, pentru ca la
sfârºitul perioadei el sã scadã
la 4,5614 lei, într-o ºedinþã în
care tranzacþiile s-au realizat
între 4,558 ºi 4,566 lei, cu închiderea în jurul cotaþiei de
4,5630 lei.
Întãrirea leului s-a datorat
scãderii aversiunii faþã de risc
de pe pieþele internaþionale, dar
ºi menþinerii interesului pentru
titlurile de stat româneºti cu
scadenþe mai îndepãrtate.
Spre finalul perioadei, Finanþele au reuºit sã plaseze
bonuri cu scadenþa în decembrie 2022 în valoare de 808
milioane lei, la un randament
mediu anual de 2,81%. Oferta
bãncilor a fost aproape dublã,
semn cã existã un interes mare
din partea strãinilor, care vãd
în statul român un bun platnic.
Însã criticile aduse guvernului Grindeanu, venite chiar din
partea liderilor PSD, pot crea,
în orice moment, factori de
presiune asupra leului, care
este deja fragilizat de politicile salariale ºi fiscale foarte
laxe. De altfel, Comisia Europeana, cât ºi FMI atenþioneazã
constant asupra faptului cã deficitul bugetar va depãºi pragul critic de 3%, ceea ce va
aduce sancþiuni din partea CE.
Dupã o scãdere la 4,0528 lei,
aproape de minimul ultimelor
ºapte luni, cursul dolarului
american a încheiat perioada la
4,0654 lei, când cotaþiile din
piaþa valutarã au fluctuat între

4,062 ºi 4,079 lei.
Media monedei elveþiene a
scãzut de la 4,2095 la 4,1974
lei, dar a terminat intervalul la
4,2019 lei, în timp ce cotaþiile
ei de pe pieþele internaþionale
s-au miºcat între 1,084 ºi
1,088 franci/euro.
Perechea euro/dolar a crescut la începutul perioadei la
1,1284 dolari, maxim care mai
era atins în noiembrie trecut,
dupã anunþarea victoriei lui
Donald Trump la preºedinþia
SUA. La finalul ei, cotaþiile au
scãzut la 1,1166 – 1,1233 dolari.
Uºoara scãdere s-a datorat
previziunilor BCE asupra inflaþiei din zona euro care ar
urma sã îºi încetineascã ritmul
de creºtere, ceea ce va menþine dobânzile aproape de 0%.
O astfel de politicã este în contradicþie cu cea a Rezervei
Federale americane, care este
aºteptatã sã majoreze dobânda-cheie cu 0,25 puncte procentuale, la întâlnirea Comitetului sãu de politicã monetarã.
Rãmâne de vãzut cât de
mult a înglobat piaþa aºteptata
majorare a dobânzii, având în
vedere cã o astfel de mãsurã
ar trebui sã determine o creºtere a cererii de dolari. Moneda americanã este fragilizatã,
însã, de numeroasele scandaluri politice ºi nu numai din
jurul preºedintelui Trump,
precum ºi de lipsa punerii în
practicã a promiselor reforme
economice din campania electoralã.

C

ei peste o sutã de militari doljeni au plecat la
Cincu în data de 4 iunie a.c., exerciþiul derulat la
Braºov numãrând aproximativ
4.000 de militari români ºi din
þãri membre ale NATO. Pentru
exerciþiul multinaþional NOBLE JUMP 2017 (NOJP17) au
fost pregãtite 500 de mijloace
tehnice, militarii doljeni luând
parte, zilnic, la diverse antrenamente ºi acþiuni din domeniu.
Acest eveniment se desfãºoarã,
în perioada 26 mai – 16 iunie
a.c., pe teritoriul Greciei, Bulgariei ºi României.

Trupe din
ºapte state
Conform unui comunicat de
presã al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, cea mai mare parte a
trupelor strãine au sosit din unitãþi din Albania, Germania,
Marea Britanie, Norvegia,
Olanda, Polonia ºi Spania pe
calea aerului, iar echipamentul
greu a fost transportat pe mare
ºi pe calea feratã, urmat de convoiul terestru, pe ruta Grecia –
Bulgaria – România, pânã la
Centrul de Instruire pentru Lup-

Un numãr mare de militari doljeni participã, în
aceastã perioadã, la exerciþiul multinaþional
NOBLE JUMP 2017 (NOJP17), derulat în localitatea Cincu din judeþul Braºov. Alãturi de colegi
din þarã ºi de trupe de peste hotare, doljenii au
participat la diverse antrenamente ºi strategii
prinse în program, scopul principal al exerciþiului fiind acela de testa capacitãþile operaþionale
ale elementelor VJTF ºi nivelul de implementare a Planului de Acþiune pentru Creºterea Capacitãþii de Reacþie a Alianþei (Readiness Action
Plan - RAP), în Bulgaria ºi România.
tã al Forþelor Terestre „Getica”
din comuna braºoveanã.

„Avem emoþii pentru
Ziua Distinºilor
Vizitatori”
Pânã la ora actualã, atmosfera din tabãra de la Cincu a fost
una obiºnuitã, nefiind înregistrat niciun accident. Doljenii au
emoþii pentru ziua de 14 iunie
a.c., când vor participa la Ziua
Distinºilor Vizitatori ai exerciþiului. „Din fericire, nu ne-am
confruntat cu nicio neplãcere
pânã acum. Am fãcut antrenamente specifice, zilnic având
câte o activitate din domeniul
nostru. Avem emoþii pentru ziua
de miercuri, când are loc Ziua
Distinºilor Vizitatori. Cu acest

prilej, va avea loc un exerciþiu
tactic cu trageri de luptã cu
muniþie realã ºi vom avea ºi o
expoziþie de armament ºi tehnicã militarã”, a povestit unul dintre doljenii aflaþi la Cincu.

Tragedie în urmã
cu ºapte ani
Reamintim cã în toamna anului 2010, în poligonul militar
Cincu a avut loc un tragic incident. În timpul desfãºurãrii unui
exerciþiu tactic cu trageri de luptã, un proiectil a explodat în þeava unui aruncãtor de 120 mm,
în urma cãruia trei militari ºiau pierdut viaþa ºi alþi trei au fost
rãniþi. Cei trei militari decedaþi
erau din Craiova, Batalionul 26
Infanterie „Neagoe Basarab”.

Analiza cuprinde
perioada 06 – 12 iunie

Publicitate

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.
14 - 20 iunie 2017
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Au ecologia-n sânge,
Voia bunã le-a rãmas
Chiar de sãnãtatea plânge.
Sfãtoºi, cu-agende medicale,
Au leac de orice supãrare,
Iar dacã timpul nu-i potrivnic,
Bârfesc politic la un picnic.
Îi întâlneºti, de eºti drumeþ,
Culegând flori, leurdã, mure,
Natura nu pretinde preþ,
Numai o vizitã-n pãdure.
Modeºti ºi discreþi, ca orice
om de munte, fãuritorii acestui
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loc ºi-au pus doar prenumele, pe
un petic de hârtie: „Trecãtorule, popasul turistic La Fraþi este
realizat de un grup de capelani:
Mitruþ, Mateiaº, Ilie, Paul. Avivu ºi Viorel. Dacã iubeºti natura, ocroteºte-l!”

Râmnicu Vâlcea:
Copacii poeþi de
pe Dealul Capela
Într-o þarã în care omul s-a transformat în duºman al codrului, pe Capela, zonã emblematicã a
oraºului Râmnicu Vâlcea, copacii le oferã
oamenilor... poezii. Ideea de a da suflet arborilor aparþine profesorului Paul Dumitrescu ºi
câtorva „capelani”, cãlãtori cotidieni prin splendida pãdure de stejari a dealului. Este un dar
minunat pentru cei care cu dragoste ºi respect
strãbat cãrãrile Capelei, este o formã subtilã de
protest faþã de tãierile bezmetice ale pãdurilor,
dar ºi o pledoarie pentru apropierea de naturã,
inclusiv la tinereþea vârstei a treia.
de Marielena Popa

Popasul Terasa
Capelanilor

O

plimbare prin pãdurea
Capela îþi oferã revelaþii neaºteptate. Dupã ce
treci de bariera aflatã în proximitatea fostului restaurant,
acum o ruinã sinistrã, ajungi la
locul de belvedere cu bãnci, de
unde poþi admira Oltul ºi o parte a Râmnicului. În dreapta, încep cãrãrile care sunt multe ºi
prietenoase. Dupã circa o jumãtate de orã de pas relaxat, ajungi
pe platoul dealului. Este un loc
din care majoritatea drumeþilor
fac cale întoarsã. Nu te întoarce, alege cãrarea din partea stângã, cum priveºti Oltul, ºi mergi
mai departe. Treci de scãrile
www.indiscret.ro

dãltuite în pãmânt. Încã puþin ºi
vei întâlni prima surprizã: Popasul Terasa Capelanilor. Aici,
te aºteaptã câteva bãncuþe.
Dintr-un copac, salutã pãdurea
ºi trecãtorii drapelele României
ºi Uniunii Europene. Minunat!

„La Fraþi” fac ruga
dimineþii
Urmeazã cãrarea la dreapta,
treci de alte câteva trepte în pãmânt. Peste aproximativ 500 de
metri, în urcare relativ uºoarã,
vine surpriza: Popasul turistic
„La Fraþi”. O coalã A4 þiplatã,
prinsã într-un copac, te lãmureºte: „Stimaþi vizitatori, popasul
turistic La Fraþi este un loc primitor pentru toþi iubitorii de
naturã. Numele lui este dat de
pâlcurile de stejari tineri crescuþi ca niºte fraþi (7,6,4). Vã

dorim sã petreceþi clipe frumoase la umbra lor! Sã preþuim ºi
sã ocrotim aceastã oazã de
odihnã ºi relaxare!”
Pe câþiva stejari, câteva poezii. Sunt ale cunoscutului profesor Paul Dumitrescu, un om
care iubeºte natura ºi poezia ei:

”La Fraþi”
„La Fraþi” fac ruga dimineþii
E-un mod divin de a trãi,
Aºez o filã-n cartea vieþii,
Conjug destins verbul „a fi”
Aici e-altarul nemuririi
Umbrit de verdele aprins,
Parfum de tei din darul firii
ªi zbor spre cerul necuprins
Stejari ca fraþii sunt în jur,
Tãcuþi înfruntã-arºiþa verii,
Sã-i pãrãsesc nu mã îndur
Odatã cu venirea serii
Mã las vrãjit de feerie...
Ce liniºte-a cuprins pãdurea,
Doar luna poate sã mai ºtie
De gândul ce colindã-aiurea.

Capelanii
În fiecare dimineaþã
Îi poartã paºii sus, pe deal,
E ger, e ploaie sau e ceaþã,
Privesc natura ca pe-un dar.
Ctitori mândri de popas
14 - 20 iunie 2017
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ACTUALITATE

Restituiri – expoziþie
de fotografie ºi expoziþie
cu vânzare din rucodelia
vieþuitorilor din
mãnãstirile vâlcene
n zilele de 17 ºi 18 iunie,
Arhiepiscopia Râmnicului
vã invitã la ediþia a doua a
Evenimentului „Restituiri. Valori ale spiritualitãþii ortodoxe
vâlcene”, organizat împreunã
cu Asociaþia Renaºterea Obiceiurilor ºi Tradiþiilor Româneºti, din dorinþa reafirmãrii artei bisericeºti ºi redescoperirii
tradiþiilor ºi meºteºugurilor din
spaþiul monahal vâlcean.
Manifestãrile, organizate cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop Varsanufie, debuteazã cu vernisjul Expoziþiei de fotografie Privind din
înãlþimi lãcaºurile de închinare,
ce va fi urmatã de Expoziþia cu
vânzare din rucodelia vieþuito-

Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului

Publicitate

Î

rilor din Eparhia Râmnicului –
mãnãstirile Bistriþa, Hurezi, Arnota, Dintr-un Lemn, Govora,
Jgheaburi, Surpatele, Ostrov,
Turnu, Sãrãcineºti, Iezer, Antim
– ºi Arhiepiscopia Dunãrii de
Jos, precum ºi expoziþia de picturã pe sticlã realizatã de elevi
din ºcolile vâlcene.
Evenimentul se va desfãºura
la Sala Iosif Episcopul a Casei
Sfântul Ierarh Calinic dupã urmãtorul program: Sâmbãtã, 17
iunie, orele 10.00 – 19.00 ºi
Duminicã, 18 iunie, orele 13.00
– 19.00.
Intrarea este liberã.

14 - 20 iunie 2017

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro
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Concursul „Protejãm natura.
Colectãm selectiv” ºi-a
desemnat câºtigãtorii

G

rãdiniþa cu Program
Prelungit „Elena Farago”, Grãdiniþa cu
Program Prelungit „Petrache
Poenaru” ºi ªcoala Gimnazialã
„Alexandru Macedonski” din
Craiova sunt cele trei unitãþi de
învãþãmânt care au obþinut cele
mai mari punctaje la concursul
desfãºurat în cadrul proiectului
„Protejãm natura. Colectãm selectiv”, organizat de SC Salubritate Craiova SRL în
parteneriat cu Primãria
Municipiului Craiova, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj,
SC Eco-Rom Ambalaje
SA ºi Regia Autonomã de
Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova. Cei trei
câºtigãtori vor beneficia,
în perioada urmãtoare, de
amenajarea unui spaþiu
verde în incintã.
„Interesul crescut manifestat de unitãþile de învãþãmânt înscrise în acest
proiect ne obligã sã gândim proiecte noi, pe care
sã le implementãm în ºcolile ºi grãdiniþele din Craiova din toamnã, odatã cu
începerea noului an ºcolar. Am descoperit, pe
parcursul acestui proiect,

dascãli cu adevãrat interesaþi de
protejarea mediului înconjurãtor, care insuflã dragostea pentru naturã ºi copiilor pe care îi
educã. Felicitãm câºtigãtorii ºi
ne dorim ca aceºtia, ºi nu numai, sã continue sã depunã eforturi în adoptarea, de cãtre întreaga noastrã comunitate, a unui
comportament responsabil în
gestionarea deºeurilor de ambalaje”, a declarat Mihai Butari,

OPINII

director general SC Salubritate
Craiova SRL.
La startul competiþiei organizate de SC Salubritate Craiova
s-au înscris 26 de unitãþi de învãþãmânt din municipiul Craiova, care au organizat pe parcursul lunii mai activitãþi didactice
în baza materialelor educative
puse la dispoziþie de Eco-Rom
Ambalaje SA ºi Salubritate Craiova SRL, dar ºi ateliere de reciclare creativã, evenimente de promovare a
colectãrii selective (distribuire de fluturaºi,
flash mob) ºi expoziþii.
Concomitent, pe perioada proiectului, ºcolile ºi grãdiniþele cuprinse în proiect s-au
implicat activ în strângerea de deºeuri de ambalaje (hârtie-carton,
plastic-metal ºi sticlã),
cantitatea totalã colectatã de SC Salubritate
Craiova SRL, de la unitãþile de învãþãmânt înscrise, pe perioada concursului, fiind de 6,6
tone.
Clasamentul celor
mai bune 11 punctaje
poate fi consultat pe
www.salubritate-craiova.ro, secþiunea Proiecte.

de Doru Câplea
Consilier local PNL

40.000 de craioveni
s-au eliberat de PSD

P

rezenþa extrem de scãzutã de la alegerile parþiale de duminicã reprezintã un puternic semnal de
alarmã dat întregii clase politice, iar partidele trebuie sã se
gândeascã serios la ceea ce vor
propune cetãþenilor pe viitor.
Existã însã ºi un aspect pozitiv în aceste alegeri, nu mai
puþin de 40 de mii de craioveni
realizând cã administraþia PSD
este pãguboasã pentru acest
oraº. Dacã în iunie 2016, Lia
Olguþa Vasilescu câºtiga alegerile cu 60 de mii de voturi, candidatul susþinut de PSD în
aceste alegeri a reuºit sã mai
convingã doar 20 de mii de de
craioveni. Astfel, noul primar
al Craiovei a fost votat de 20
de mii de craioveni, din 260 de
mii cu drept de vot. A vorbi
despre legitimitate în cazul
unui primar ales de 7,6% din
cetãþenii unei localitãþi este
ceva de-a dreptul hilar, iar cu
siguranþã organizarea alegerilor în douã tururi de scrutin ar
fi determinat mai multã lume
sã iasã la vot.
Aºa cum am semnalat ºi în
editorialele trecute, parlamentarii PNL trebuie sã facã demersuri pentru a schimba legea electoralã, asigurându-se
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cã în 2020, la alegerile locale,
primarii vor fi aleºi în 2 tururi
de scrutin. Cu siguranþã, parlamentarii PSD vor face tot ce
le stã în putinþã pentru a împiedica acest lucru, fiind conºtienþi de avantajul imens pe
care îl au cu alegeri într-un singur tur, însã pentru sãnãtatea
democraþiei ºi apropierea cetãþenilor de administraþiile locale ar fi foarte important sã
se reuºeascã schimbarea legii.
Nu în ultimul rând, þin sã
mulþumesc celor 7.500 de craioveni care au votat candidatul Partidului Naþional Liberal,
domnul senator Mario Ovidiu
Oprea. Rezultatul de 16,24%
este unul muncit ºi unul care
ne reconfirmã drept principalul opozant al PSD în Craiova
ºi judeþul Dolj. Domnul Oprea
ºi-a asumat o candidaturã foarte grea, din care a ieºit onorabil, având în vedere cã în Craiova este un fief al PSD, iar
Primãria Craiova ºi Consiliul
Judeþean sunt conduse de ani
buni de PSD, suntem în plinã
guvernare PSD, iar ceilalþi
candidaþi de pe partea dreaptã
s-au poziþionat împotriva PNL
ºi nicidecum nu au dus o luptã
cu Partidul Social Democrat,
aºa cum ar fi fost normal.
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UTILE

P

lanurile noastre de cãlãtorie se pot strica
foarte uºor atunci când
compania de zbor ne surprinde cu vestea cã zborul s-a anulat. S-a întâmplat de mai multe ori în ultima vreme ca astfel de anulãri sã fie rezultatul
unor greve, fie ale controlorilor de trafic aerian, fie ale piloþilor sau ale altor angajaþi.
Astãzi, controlorii de trafic
aerian au declanºat o grevã generalã care a dus la perturbarea mai multor zboruri programate. În astfel de situaþii, este
bine sã ºtim care sunt drepturile noastre ca pasageri, potrivit reglementãrilor din Uniunea Europeanã (UE).
Dacã zborul nostru este anulat din cauza unor circumstanþe extraordinare, precum grevele sau condiþiile meteorologice nefavorabile, compania

aerianã trebuie sã ne acorde
asistenþã ºi dreptul de a opta între mai multe soluþii, aºa cum
vom vedea mai jos. Cu toate
acestea, potrivit Regulamentului (CE) nr. 261/2004 ºi Orientãrilor interpretative oferite de
Comisia Europeanã, compania
aerianã nu ne datoreazã despãgubiri în aceste situaþii, dar poate sã aleagã sã o facã. În schimb,
avem dreptul la unul dintre urmãtoarele lucruri:
- sã primim banii pe bilet, în
termen de ºapte zile;
- sã ni se ofere o altã modalitate de transport pânã la destinaþia finalã, cu prima ocazie
care se iveºte; cu alte cuvinte,
avem dreptul de a beneficia de redirecþionarea zborului, fie ºi
pe o rutã mult ocolitoare, dar în
cel mai scurt timp de plecare;
- sã ni se reprogrameze zborul la o datã ulterioarã aleasã de
noi;
- sã ni se asigure transportul

cãtre ºi de la aeroport, dacã zborul soseºte sau pleacã dintr-un
aeroport diferit de cel menþionat în rezervare.
Notã: Potrivit unei hotãrâri recente a Curþii de Justiþie a
Uniunii Europene, o problemã
tehnicã apãrutã în timpul întreþinerii aeronavei sau cauzatã de
lipsa de întreþinere a unei aeronave nu poate fi consideratã
„circumstanþã extraordinarã”,
prin urmare, în aceste cazuri,-

compania ne datoreazã despãgubiri.
În cazul în care suntem anunþaþi de anularea zborului când
am ajuns deja la aeroport ºi optãm pentru redirecþionarea zborului, avem dreptul, din partea
companiei respective, la mese ºi
bãuturi rãcoritoare, în funcþie de
timpul de aºteptare, precum ºi
la douã apeluri telefonice, mesaje sau e-mail-uri, potrivit explicaþiilor oferite pe unul dintre

JURIDICA
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Þi s-a anulat zborul din cauza unei greve?
Ce drepturi
drepturi ai
ai în
în aceastã
aceastã situaþie
situaþie
Ce

site-urile oficiale ale UE,Europa.eu. În orice caz, atunci
când suntem reprogramaþi sau
deviaþi pe alte rute cãtre destinaþia finalã, condiþiile de
zbor trebuie sã fie comparabile celor pentru care am cumpãrat iniþial biletul.
Av. Vicenþiu Marius
Coltuc

Despre dor ºi distanþe
în slovã ºi culoare

B

iblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã miercuri, 14 iunie 2017, ora 17:00,
la vernisajul expoziþiei de picturã si lansarea cãrþii Cãlãtor cu

D@r a artistului Tatiana Jilavu.
Volumul va fi prezentat de
Marius Dobrin, Viorel Pîrligras.
Evenimentul va fi moderat de
Nicolae Marinescu. Curator:
Emilian Popescu.

Activitate intensã la Apavil
Centru Vest
SC APAVIL SA – Centrul
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 03 – 09 iunie 2017
o serie de activitãþi în întreaga
arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 5 avarii la reþeaua de apã pe strãzile Petrolului,
Dragoº Vrânceanu, Unirii din
oraºul Bãbeni, Palangine ºi Tudor Vladimirescu din oraºul
Bãile Govora.
PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele de racord din Bãile
Govora ºi Buneºti;
- s-au verificat ºi s-au curãþat
cãminele la staiile de repompare Nicolae Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-au executat lucrãri de
schimbare piese defecte branºamente apã în satele Buzdugan
ºi Ursãreºti din comuna Pãuºeºti, satul Teiuºu, din comuna
Buneºti ºi pe strãzile Palangine
ºi Griviþei din Bãile Govora;
- s-au efectuat golirea, dezinfectarea ºi spãlarea compartimentului II al rezervorului de
înmagazinare apã potabilã Cu-
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curigu din Bãile Govora;
- s-au monitorizat lucrãrile de
extindere reþea canalizare efectuate în zona Valea Mare din
oraºul Bãbeni;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu ºi Buneºti), la staþiile de
epurare de la Mihãeºti ºi Buneºti ºi la staþiile de repompare
din Pãuºeºti – Otãsãu ºi Buneºti;
- au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti – Otãsãu ºi Frânceºti, ca ºi ai apei menajere descãrcate în pârâul Govora;
- s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de apã Predeºti ºi Corbi
(comuna Nicolae Bãlcescu), ale
staþiei de epurare Valea Bãlceasca, ale staþiei de apã ªirineasa
ºi ale staþiilor de epurare ªirineasa ºi Slãviteºti, ale staþiilor
de pompare ºi repompare apã
potabilã SP1 – Romani, SP2 –
Pãdureþu din oraºul Bãbeni;
- s-a asigurat buna funcþionare a reþelei de canalizare Corbi

– Rotãreºti (comuna Nicolae
Bãlcescu);
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a STAP ªirineasa;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã nr. 10 ºi 17 din comuna Nicolae Bãlcescu;
- s-au executat lucrãri de conservare a Staþiei de captare, tratare ºi distribuþie apã din satul
Frânceºti;
- s-a monitorizat reþeaua de
apã a oraºului Bãbeni pentru
îndepãrtarea posibilelor pierderi
de apã;
- s-au înlocuit robineþi defecþi
în comunele ªirineasa ºi Nicolae Bãlcescu, precum ºi în oraºul Bãbeni;
- s-a intervenit în cadrul staþiei de epurare ape uzate Dosul
Râului din localitatea Nicolae
Bãlcescu.
APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii trecute, au fost
verificate ºi înlocuite apometre
în toatã aria de operare, acolo
unde acestea nu corespundeau
din punct de vedere metrologic
sau erau deteriorate.
www.indiscret.ro

Primăria Cr
aio
va scoat
e la mezat un nou contr
act
Craio
aiov
scoate
contract
de pr
oiect
ar
e şi e
xecuţie pentr
u ar
ena de 5.000
proiect
oiectar
are
ex
pentru
arena
de locuri de lângă „Oblemenco”.
de Nicuºor Fota

P

rima procedurã de
achiziþie publicã lansatã de Primãria
Craiova dupã alegerile locale parþiale din 11 iunie are în
vedere stadionul de atletism,
proiectul lansat de edilii craioveni în urmã cu trei ani, întârziat, suspendat ºi dat la reprofilat de municipalitate.
Primãria Craiova a lansat,
marþi, în sistemul electronic
de achiziþii publice cererea
de oferte pentru „Servicii de
proiectare, asistenþã tehnicã
ºi execuþie lucrãri pentru obiectivul de investiþii Stadion
de atletism cu capacitate de
peste 5.000 locuri (PT + executie)”, conform cerinþelor
caietului
de
sarcini
nr.61375/04.05.2017”. Valoarea estimatã fãrã TVA a
obiectivului este, dupã cum
au stabilit reprezentanþii primãriei, de 15.591.575,82 lei,
aceasta urmând a fi cheltuitã pentru: Servicii de proiectare = 341.962,30 lei; Asistenþã tehnicã (din partea proiectantului) = 8.136,00 lei;
Lucrãri de construcþii ºi instalaþii = 10.532.156,54 lei;
Utilaje, echipamente tehnologice ºi funcþionale cu montaj = 1.133.616,83 lei; Utilaje fãrã montaj ºi echipamente de transport =
497.993,91 lei; Organizare
de ºantier = 106.455,18 lei”,
dupã cum se aratã în anunþul postat de Primãria Craiova în SEAP.

Ofertanþii,
aflaþi în iulie
Edilii au optat pentru aceastã achiziþie pentru cerere de
ofertã - procedura simplificatã, într-o singurã etapã, criteriul de atribuire fiind preþul cel
mai scãzut. Termenul limitã
pentru depunerea ofertelor de
cãtre firmele interesate este de
10 iulie, ora 15.00. Licitaþia
www.indiscret.ro

Procedura de achiziþie publicã a fost lansatã
marþi de edilii craioveni, care pun la bãtaie o
sumã de peste 15 milioane de lei. Aceasta ar
urma sã asigure reproiectarea ºi construcþia
stadionului de atletism, într-un format nou,
menit sã obþinã categoria a III-a a Federaþiei
Internaþionale de Atletism. Primãria a optat
pentru procedura simplificatã de licitaþie,
numele noului constructor putând fi aflat cel
mai devreme în luna iulie a acestui an.
lansatã acum de primãrie vine
dupã ce, la finele lunii martie,
aleºii locali au aprobat documentaþia de atribuire pentru noul proiect al stadionului de atletism.
Potrivit raportului întocmit de
funcþionarii Primãriei Craiova,
prezentul proiect preia pe cât posibil configuraþia structuralã a
proiectului anterior autorizat, în
anul 2015, pentru categoria V
IAAF, iar modificãrile aduse se
limiteazã doar la reconfigurãrile
necesare pentru omologarea stadionului pentru categoria III
IAAF. „Pentru ridicarea standardului IAAF la categoria III, sunt
necesare o serie de modificãri ale
proiectului iniþial autorizat, de
construcþie a unor noi spaþii, de
regândire funcþionalã a spaþiilor
interioare, de suplimentare a
unor instalaþii sportive aflate pe
terenul de competiþie, de configurare a unei zone de încãlzire
(Warm-UP) adiacente terenului
de competiþie, precum ºi adãu-

garea unor instalaþii tehnice.
Încadrarea lucrãrilor de intervenþii este realizatã în conformitate cu: ”Standardul IAAF
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS
FEDERATION), categoria III,
ºi presupune urmãtoarele categorii de lucrãri: – construcþii spaþii noi / extinderea în
plan orizontal a parterului din
zona de gradene (pentru corpul A ºi D) – lucrãri asupra
structurii existente (corpuri A,
B, C, D) – lucrãri de închidere a anvelopantei – lucrãri de
compartimentare ºi funcþionalizare interioarã – lucrãri de
amenajare, echipare ºi dotare
a terenului de competiþie – lucrãri de amenajare, echipare ºi
dotare zonei de încãlzire
(warm-up) – lucrãri secundare (împrejmuire, alei acces
pietonal, nocturne)”, se arãta
în documentaþia aprobatã de
consilierii locali craioveni.

15

de Virgil Dumitrescu
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Tricolori gri

dam Nawalka este plãtit cu 60 la sutã din cât
câºtigã Christoph
Daum. Primul, mai e puþin ºi
calificã Polonia la Mondialul
rusesc de peste un an. Al doilea a compromis naþionala României (cât mai rãmãsese de
compromis), care nu se mai
poate agãþa nici de locul 2 în
Grupa E, cel cu barajul. Aici,
un inginer obiºnuit de la Vidraru ar fi fost incomparabil mai
util. Alegând fotbalul românesc
la nivel de reprezentativã, paraºutistul neamþ a aterizat la
punct fix doar în privinþa câºtigului salarial. Contractul cu
FRF, valabil pentru doi ani, nu
condiþioneazã profitul supradimensionat de ratarea fãrã echivoc a calificãrii. Dar nici de clasarea de-a dreptul impardonabilã într-o grupã de valoare medie, cu Polonia, Muntenegru,
Danemarca, Armenia ºi Kazahstan, determinatã de evoluþii
gri, ale unor tricolori gri, ridiculizate de adversari. L-am blamat pe Piþurcã ºi i-am arãtat
uºa, nu tocmai degeaba, dar
Piþurcã a dus naþionala României pe locul 7 în clasamentul
UEFA, comparativ cu locul 47
de acum. Dincolo de statisticã
însã, extrem de ºtearsã, fãrã
dinþi, este exprimarea în teren
a celor selecþionaþi ºi triaþi, fonfãitã, gâfâitã. Mai uimitor este
cã nici Christoph Daum nu are
douã vorbe la un loc în privinþa acestei bulversante stãri de
fapt. Nu cã nu ar cunoaºte engleza cu care îi struneºte pe români, el nu cunoaºte fenome-

nul în care s-a bãgat, de care,
în plus, crede cã mai ºi dispune. I se imputã, de pildã, selecþia defectuoasã, i-a convocat pe
unii fãrã cine ºtie ce merite la
acest nivel ºi i-a sãrit pe alþii,
îndreptãþiþi. În ºase partide a
recurs la fel de fel de sisteme,
inadecvate, rigide, din care n-a
ieºit decât neconcludent ºi tardiv. În locul raþiunii pure, s-a
dedat la speculaþii de care suntem sãtui. ”Aveþi de gând sã
plecaþi?”, este întrebat de un reporter. ”Da, plec la Cluj!”, persifleazã herr Daum. La Cluj,
pentru cã la Cluj avea sã se dispute amicalul România-Chile.
Numai cã reporterul nu viza o
locaþie din inima þãrii, cu orgii
ºi chefuri ca în 2000, prin Germania, ci o poartã de ieºire din
România. La orice crizã stridentã, ori se ia capul dirijorului, ori al entitãþii, ceea ce nu sa întâmplat vreodatã. Ne batem
cu Armenia pentru insalubrul
loc patru în Grupa E ºi este posibil sã triumfãm în aceastã
mare bãtãlie de la Crãpãuþii
Mici. Mizeria, însãmânþatã ºi
cultivatã cu tot ce þine de falsã
identitate ºi tradiþie, rãmâne.
Invocãm cât putem Miracolul.
Ne Paºte (!) o cãdere din care
nu se vor alege decât þãndãrile.
Exemplul Ungariei, bãtutã recent de Andorra, e prea aproape ca sã ne prefacem cã nu vedem. La rândul nostru, cu vãdita încredere transmisã de burlenii ºi christophdaumii anului
de graþie în care ne aflãm, ne
aºteaptã la colþ vreun San Marino de sã ne sune apa.
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Stadionul de
atletism, scos
iar la licitaþie

Crampoane

Publicitate

Vâlcea: 16 localitãþi
primesc bani pentru
documentaþii de
urbanism

Indiscreþii
de Vâlcea
Extraordinar recitalul de
muzicã fado al Anei Sofia
Varela, susþinut sâmbãtã la
Arhiepiscopia Râmnicului!
La final, ÎPS Varsanufie i-a
dãruit celebrei artiste portugheze un covor þesut întruna din mãnãstirile Vâlcii.
ªi, pe când toatã lumea
aplauda acest moment, s-a
auzit o voce deranjatã:
„Data viitoare vin ºi eu de
la Sibiu!” Era vocea Oanei
Sârbu care, cu douã ore înainte, lansase un CD în aceeaºi salã; ºi care nu primise
covoraº. Aºadar, doamna
Sârbu atât a înþeles: cã Anei
Sofia Varela i-a fost dãruit
covorul doar pentru cã fusese invitatã la Festivalul
Internaional de Teatru de la
Sibiu, ºi nu pentru talentul
ei. Hm, aºa se întâmplã când
la aproape 50 de ani te încãpãþânezi sã crezi cã ai 15.

Doamna general!
Domnule, agitaþie serioasã la dezbaterea publicã privind viitorul Liceului Teh-

nologic Oltchim. Se zbuciumau cadrele didactice cã rãmân pe drumuri, primarul
Gutãu contraargumenta,
preºedintele CJ Vâlcea avea
opinii pertinente. Numai
Andra Bica (foto), inspectorul general al Inspectoratului ªcolar Vâlcea, n-a slobozit o silabã! Cel mai tare
a ºocat privirea ei inexpresivã. Asta de la inteligenþã i
se trage! Dar are ºi alte scuze doamna „general”: dacã
se supãrã „binomul” ºi
chiar „trinomul”, pleacã
acasã, indiferent de banii
prinþului consort.

La Bujoreni,
i-au ciuruit!
Înfrângere umilitoare a
PNL la alegerile pentru
funcþia de primar care au
avut loc la Primãria Bujoreni. Candidatul PSD,
Gheorghe Gângu, a obþinut
1.251 de voturi (49,47%),
pe când liberalul Gigel Cîrstoiu, 298 de voturi
(15,9%). Cum era expresia
aceea? „I-au ciuruit!” Ce þie ºi cu liberalii ãºtia, îmbuibaþi de propriile persoane.

P

e 13 iunie a. c., preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin Rãdulescu (foto), a semnat contractul de finanþare pentru Programul privind elaborarea ºi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ºi a regulamentelor locale de urbanism pentru 16 localitãþi ale judeþului Vâlcea, a anunþat CJ

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

Vâlcea.
„Obiectul contractului îl constituie alocarea, din bugetul
MDRAPFE, pentru anul 2017,
a sumei de 344.387,78 lei, în
vederea elaborãrii ºi/sau actualizãrii planurilor urbanistice
generale ºi a regulamentelor
locale de urbanism, aferente localitãþilor Copãceni, Costeºti,
Dãeºti, Diculeºti, Ghioroiu,

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.
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Lãpuºata, Livezi, Mãciuca,
Mãldãreºti, Muereasca, Nicolae
Bãlcescu, Popeºti, Scundu,
ªirineasa, Suteºti ºi Voineasa”,
a precizat CJ Vâlcea.
Fondurile vor fi alocate unitãþilor administrativ-teritoriale
menþionate, pânã la finele anului 2017, prin Consiliul Judeþean Vâlcea.
(M.P.)

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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