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Restaurant Craiova

Adresa: Fraþii Buzeºti, 200732 Craiova, România
Contact: Tel: 0751.027.203
Tel: 0351.176.819 E-mail: RestaurantCraiova@yahoo.com

Centrul comercial Oltenia Sucpi,
locul ideal pentru cumpãrãturi
CMYK
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ACTUALITATE

va subiectele de la materiile specifice profilului, matematica ºi
istoria fiind douã dintre acestea.
Cât priveºte subiectele de la
Limba ºi literatura românã, candidaþii le-au catalogat ca fiind
acceptabile ºi se aºteaptã la note
bune. De asemenea, în data de

Examenul de Bacalaureat,
emoþii pentru cei peste
3.700 de elevi
Emoþii mari, în aceastã sãptãmânã, pentru
cei peste 3.700 de
elevi care susþin
probele scrise ale
examenului de Bacalaureat. Dupã ce au
trecut de proba la
Limba ºi literatura
românã, urmatã de
cea la o limbã maternã, în data de 28 iunie
a.c., absolvenþii clasei
a XII-a vor trebui sã
rezolve subiectele de
la matematicã sau
istorie, dupã caz.
de Octavia Hantea

C

ei mai mulþi dintre elevii care susþin Bacalaureatul, în aceastã perioadã, au ajuns deja la jumãtatea drumului. Astãzi, peste
3.700 de absolvenþi de liceu au
fost programaþi pentru a rezol-

26 iunie a.c. nu mai puþin de 20
de tineri au susþinut Bacalaureatul bilingv în limba francezã ºi
limba spaniolã.

Absenþi, tentativã
de fraudã ºi examen
în condiþii speciale
Ca în fiecare an, din programul susþinerii examenului de
Bacalaureat nu au lipsit situaþiile deosebite. Astfel, au fost
înregistrate douã tentative de
fraudã, la Cãlãraºi ºi Calafat,
elevii eliminaþi încercându-ºi
norocul cu fiþuici ºi cãºti. Alte
douã persoane au susþinut proba la Limba ºi literatura românã în condiþii speciale, având
probleme medicale. Potrivit Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, absenþi au fost ºi de aceastã datã, numãrul acestora fiind
de 212 elevi. Rãmâne de vãzut
cum vor sta lucrurile la finele
acestei sesiuni, candidaþii urmând sã afle primele rezultate
în data de 5 iulie a.c.

Râmnicu Vâlcea: Pe 29
ºi 30 iunie, etapa a doua
a dezinsecþiei cu avionul

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea informeazã locuitorii cã în
zilele de 29 ºi 30 iunie 2017, se
vor executa tratamente aviochimice de dezinsecþie ºi larvicidare în municipiu – etapa a II-a.
Produsele utilizate: K-OTHRINE PROFI EC 250, substanþã activã deltametrin, VECTOBAC WG substanþã activã
bacillus thurigiensis israeliensis, fac parte din grupa Xn ºi Xi
de toxicitate ºi sunt avizate de
Comisia Naþionalã pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sãnãtãþii.
28 iunie - 4 iulie 2017

Tratamentele aviochimice se
vor aplica dimineaþa pânã în ora
10.00 (în zilele de 29 ºi 30 iunie) ºi seara, dupã ora 19.30 (în
ziua de 29 iunie). Apicultorii ºi
sericicultorii de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt
rugaþi sã ia toate mãsurile de
protecþie necesare pentru familiile de albine ºi viermii de mãtase, în scopul evitãrii contactului cu substanþele insecticide
distribuite pe toate zonele verzi
ale oraºului.
În funcþie de condiþiile meteo,
perioada în care se va executa
lucrarea se poate prelungi.(D.I.)

Biblioteca „Aman”
organizeazã ediþia a IX-a
a proiectului
„Biblioteca din Vacanþã”
De nouã ani, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pentru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din
Vacanþã”. Astfel în perioada 3 iulie – 31 august, la Biblioteca Judeþeanã
se vor desfãºura, sãptãmânal, o serie de ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de vârstã. Astfel, pentru clasele I-IV, în
cadrul Secþiei pentru copii ºi tineret – Ludotecã, se vor desfãºura ateliere de: limba englezã, limba spaniolã, origami, hand-made, respectiv
dans. Elevilor mai mari, clasele V-VIII, le sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”, limbã spaniolã ºi teatru.

P

rogramul „Biblioteca
din Vacanþã” este alternativa ineditã pe care o
propune Biblioteca Aman pentru petrecerea timpului liber în
sezonul estival. Vacanþa de varã
este perioada anului în care elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi, bunici sau amici, copiii se
pot înscrie la cursurile gratuite
care se vor derula timp de douã
luni la bibliotecã. Vor avea astfel ocazia de a învãþa lucruri noi
ºi de a se relaxa într-un mediu
plãcut. Alãturi de distracþie, toþi
cei care se vor înscrie la cursurile din acest an vor avea posibilitatea de a deprinde abilitãþi
noi. Dansul, limba englezã, cursurile de public speaking ºi atelierul de teatru, sunt doar câteva dintre programele pe care le
oferã biblioteca pentru aceastã
ediþie. Fãrã excepþie, toate cursurile ºi atelierele programului
vor fi desfãºurate de voluntarii
bibliotecii. „La Biblioteca
Aman, fiecare nouã vacanþã de
varã înseamnã «Biblioteca din
Vacanþã». De nouã ani de zile,
fãrã întrerupere, dezvoltãm pro-

iectul «Biblioteca din Vacanþã»,
o iniþiativã a bibliotecarilor de
la Secþia de copii ºi tineret ºi
Ludotecã. ªi ca de fiecare datã
la sfârºitul lunii iunie, în aceste
zile pregãtim ultimele detalii ale
programului. Într-un cadru primitor, îi invitãm pe toþi cei care
doresc sã-ºi exerseze cunoºtinþele de englezã sau spaniolã, pe
toþi cei care vor sã se iniþieze în
tehnicile de hand-made sau origami, dar ºi pe cei pasionaþi de
dans, sã se înscrie la cursurile
ºi atelierele noastre. Vom relua
cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem cu aceastã ocazie. Suntem
convinºi cã toþi participanþii dispun de noþiuni elementare pentru toate cursurile ºi atelierele
la care se vor înscrie. Noi sperãm ca prin activitatea voluntarilor noºtri sã le oferim copiilor
ocazia de a-ºi perfecþiona abilitãþile, de a petrece un timp util
la bibliotecã ºi, în fond, de a
învãþa într-un mod cât mai dinamic. Le mulþumesc tuturor
colegilor mei ºi voluntarilor

implicaþi”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” continuã ºi în acest an derularea proiectului „Biblioteca din Vacanþã”, ajuns la cea de-a IX-a ediþie. Adresat copiilor din clasele
I-VIII, proiectul se desfãºoarã
în intervalul 3 iulie – 31 august
ºi este structurat pe mai multe
ateliere: englezã, spaniolã,
dans, jurnalism, hand made,
origami, public speaking ºi teatru.
Înscrierile se fac în intervalul 26-30 iunie, între orele 8.3016.30, la Secþia pentru copii ºi
tineret a Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”,
strada M. Kogãlniceanu, nr. 9
sau la numerele de telefon
0251.532.267 ºi 0351.441.809,
interior 104. Numãrul locurilor
disponibile este limitat.
Alexandru Ionicescu,
Purtãtor de cuvânt –
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
www.indiscret.ro
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de Cosmin Pretorian

C

urat murdar, domnule Preºedinte! Adicãtelea, sã le luãm pe
rând. „Premierul trebuie sã fie
o persoanã integrã“, glãsuiaþi, suav, de
la Bruxelles, cu steagul Uniunii Europene fluturând în spatele dumneavoastrã. „Cinstit, onest, corect; incoruptibil“, ne spune DEX-ul cã înseamnã, pe
malurile Dâmboviþei, „integru“. La
poalele Cibinului, cuvântul are, cel mai
probabil, un sens mult mai larg, astfel
încât problemele cu teza de doctorat
presupus plagiatã parþial a premierului
desemnat, Mihai Tudose, nu au pãrut
sã vã deranjeze în vreun fel. Adicã,
dacã omul ºi-a autoretras titlul de doctor, lucru bizar din punct de vedere legal, atunci fapta, dacã a existat, nu mai
conteazã.
„O persoanã care mã convinge cã are
capacitatea sã conducã un guvern“,
spuneaþi rar ºi apãsat în faþa camerelor
de luat vederi, ca sã vadã prostimea din
þarã cã vã pasã de interesul naþional.
Pãi, domnule Preºedinte, iatã ce conþine tocmai autoevaluarea realizatã de
PSD propriului ministru al economiei,
actual premier desemnat, Mihai Tudose: din 19 mãsuri propuse a fi îndeplinite în primele ºase luni de mandat,
niciuna nu a fost dusã la bun sfârºit.
Doar douã au fost implementate parþial, restul de 17 fiind restante! Cam asta
ar fi, domnule Preºedinte, competenþa
premierului desemnat de dumneavoastrã...
E adevãrat, aþi „lovit“ bine cu majoritatea din spatele domnului Tudose. Ea
existã, este certã ºi a trecut cu bine peste
ineditul test de a-ºi doborî propriul cabinet. Dar oare este suficient, domnule Preºedinte, acest criteriu, pentru a
vã justifica bizarul moment în care vaþi predat, împreunã cu speranþele a
ºase milioane de români, în braþele abilului Dragnea?
P.S.
Despre jocul peºedintelui PSD... numai cuvinte de laudã. I-au ieºit miºcãrile, precum lui Guardiola jocul ofensiv. Sã fie vorba de o guvernare PSD
ce se va întinde pe urmãtorii ºapte ani?
Nimic nu mai pare imposibil dupã ce
þi-ai mazilit propriul guvern ºi apoi,
fãrã sforþãri, ai reuºit sã-þi impui un nou
cabinet.
www.indiscret.ro

Dan Stãnoaia

La aproape ºase luni de când Eco Sud, firma care administreazã depozitul ecologic de la Mofleni, a solicitat, printr-o
notã de fundamentare care conþinea peste 4.000 de pagini,
majorarea tarifului de depozitare a deºeurilor de la 21 de
euro pe tonã - TVA inclus, la 30,02 de euro pe tonã - fãrã
TVA, Primãria Craiova este gata sã accepte o creºtere de
sub 2 euro pe tonã. Asta dupã ce o analizã a Direcþiei economice a decis sumele pe care Eco Sud îºi bazeazã cererea
de majorare a tarifului nu pot fi luate în considerare. Creºterea de aproape 2 euro, dacã va trece de votul consilierilor
locali, este însã departe de aºteptãrile conducerii Eco Sud,
care spune cã nu poate þine serviciul de salubritate deschis
dacã nu îºi poate acoperi costurile.
de Dan Olteanu

D

upã câteva luni în care neînþelegerile dintre firma Eco Sud ºi
conducerea Primãriei Craiova
privind majorarea tarifului de depozitare a deºeurilor la Depozitul Ecologic de
la Mofleni, care a culminat cu interzicerea accesului autospecialelor aparþinând
SC Salubritate Craiova SA în incinta depozitului, Eco Sud a depus o adresã prin
care solicita majorarea tarifului de depozitare de la 21 de euro pe tonã - TVA
inclus, la 30,02 de euro pe tonã - fãrã
TVA, pentru cantitatea de deºeuri existentã la Depozitul Ecologic Mofleni în
primul an de la data adoptãrii hotãrârii
de consiliu cu privire la majorarea tarifului de depozitare, respectiv majorarea
tarifului de depozitare de la 21 de euro
pe tonã - TVA inclus, la 26,076 de euro
pe tonã - fãrã TVA, pentru cantitatea de
deºeuri depozitatã în al doilea an de la
data adoptãrii hotãrârii de consiliu cu
privire la majorarea tarifului de depozitare. În încercarea de a convinge conducerea primãriei cã majorarea este justificatã, administratorul depozitului de la
Mofleni a întocmit o notã de fundamentare de peste 4.200 de pagini în care erau
specificate toate tipurile de cheltuieli pe
care depozitarul, în speþã Eco Sud, considera cã este îndreptãþit sã ºi le recupereze. Reprezentanþii firmei au afirmat cã
ajustarea este perfect legalã ºi se bazeazã pe Ordinul 109 din 2007 al ANRSC,

dar ºi pe directivele europene în domeniu. „Ajustarea tarifului are la bazã o
fundamentare de tarif, unde sunt specificate toate tipurile de cheltuieli pe care
depozitarul, în speþã Eco Sud, este îndreptãþit sã ºi le recupereze. Mai mult,
Ordinul 109 ºi directivele europene spun
cã poluatorul plãteºte ºi deþinãtorul deºeurilor este primãria ºi ea trebuie sã asigure recuperarea acestor cheltuieli ºi a
unei cote de profit pentru operator. Ei
(Primãria Craiova - n.red.) au cerut
aceastã notã de fundamentare, care conþine peste 4.200 de pagini, care pleacã
de la salarii, la combustibil ºi pânã la
cheltuieli referitoare la protecþia mediului. Concret, vorbim despre 1,1 lei lunar
în plus de persoanã. Acesta este impactul majorãrii de tarif asupra populaþiei“,
preciza, în luna aprilie, directorul economic al Eco Sud, Bogdan Irimia, la o
întâlnire cu reprezentanþii mass-media,
acolo unde conducerea societãþii se arãta încrezãtoare în succesul demersului.
„Convingerea noastrã este cã, chiar dacã
cu anumitã întârziere ºi în urma unor
întâlniri repetate cu autoritãþile locale,
vom ajunge, mai devreme sau mai târziu, la un acord“, declara Dan Stãnoaia,
directorul comercial al Eco Sud.

Viceprimarul Cosman:
majorare de sub doi euro
În ciuda optimismului afiºat de conducerea Eco Sud, reprezentanþii Primã-

riei Craiova spun cã majorarea solicitatã de administratorul depozitului de
la Mofleni nu este posibilã. „Ei au cerut o majorare de la 21 de euro, preþ cu
TVA, la peste 30 de euro, fãrã TVA.
Direcþia economicã din cadrul primãriei a analizat cererea lor ºi documentele prin care justificã aceastã majorare
ºi a ajuns la concluzia cã preþul se poate ajusta cu cel mult 2 euro pe tonã. Asta
deoarece multe dintre sumele menþionate de Eco Sud nu au putut fi luate în
considerare. Raportul Direcþiei economice va fi prezentat consilierilor în
ºedinþa de joi (29 iunie a.c. - n.red.) ºi
vom vedea dacã propunerea de majorare va fi votatã sau nu“, a declarat,
pentru Indiscret în Oltenia, Adi Cosman, viceprimarul Craiovei.

Celula 6, în pericol
Ajustarea tarifului cu doar 13% din
ceea ce Eco Sud a solicitat în luna iunie
nu reprezintã o veste bunã pentru Dan
Stãnoaia, directorul comercial al societãþii, care spune cã, dacã majorarea va fi
în cuantumul menþionat de viceprimarul
Cosman, activitatea firmei va avea de
suferit. „Nu am cunoºtinþã de aceastã
decizie. Noi nu am fost informaþi despre
acest lucru, dar colegii mei vor fi prezenþi la ºedinþa de Consiliu Local de joi.
Însã, dacã ajustarea va fi cea despre care
spuneþi, de sub 2 euro pe tonã, ea nu rezolvã situaþia de la Depozitul Mofleni.
Nu se poate þine serviciul de salubritate
deschis dacã nu îþi acoperi costurile“, a
declarat Dan Stãnoaia. Întrebat dacã
aceastã decizie afecteazã construirea celulei 6, al cãrei cost total se ridicã la aproximativ 600.000 de euro, directorul comercial al Eco Sud spune cã „este o chestie care se leagã de la sine. Iminent te
loveºti de problema banilor. Sunt firme
care lucreazã ºi care, la un moment dat,
vor intra în impas“. Acesta a mai spus cã
existã ºanse ca problema majorãrii tarifului sã fie tranºatã în instanþã, însã acest
lucru se va stabili abia dupã hotãrârea
Consiliului Local.
28 iunie - 4 iulie 2017
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O tânãrã cu cetãþenie
suedezã, originarã din
Râmnicu Vâlcea, ºi-a
manifestat, cu o
mascã la gurã ºi prin
semne, dezaprobarea
faþã de abuzurile
asupra salariaþilor din
România.
de Marielena Popa

ntâmplare ieºitã din comun
la Festivalul ciobãnesc Învârtita Dorului, care a avut
loc sâmbãtã ºi duminicã în Vaideeni, judeþul Vâlcea.
În timpul festivitãþii de deschidere a sãrbãtorii, Natalia
Ginghinã, cetãþean român ºi
suedez, a protestat în tãcere, cu
o mascã la gurã, inscripþionatã
“REFUZ ABUZUL”. Ea ºi-a
exprimat astfel solidaritatea cu
angajaþii din România faþã de
care considerã cã se comit abuzuri, ºi în special cu salariaþii de
la Uzinele Sodice Govora
(USG), companie ce aparþine
firmei poloneze Ciech Sodã.

Î

În aprilie, a fãcut
greva foamei alãturi
de doi lideri ai
Sindicatului Sodistul
Originarã din Râmnicu Vâlcea, Natalia Ginghinã are 31 de
ani ºi este angajatã a Forþelor de
Muncã din Suedia. Ea susþine
cã nu sprijinã interese de partid, ale vreunei instituþii, companii sau biserici, ci militeazã
pentru principiile ºi valorile
proprii.
În luna aprilie a.c., Natalia a
recurs la o formã de protext ex-

tremã, fãcând câteva zile greva
foamei, alãturi de doi lideri de
sindicat ai USG. Aceºtia fuseserã concediaþi de conducerea
polonezã în urma unui protest
la care angajaþi ai companiei ºiau cerut anumite drepturi.

Cãtre Români, cãtre
Justiþie, cãtre Ciech
La Festivalul de la Vaideeni,
tânãra a protestat fãrã sã vorbeascã, împãrþind celor prezenþi
un manifest format A4, cu date
explicative. În esenþã, protestul
ei se adreseazã Românilor, Justiþiei ºi Ciech.
1. Cãtre Români: sã ne aducem aminte cã înainte de funcþii ºi buget fiecare dintre noi este
ºi are un suflet/personalitate/
conºtiinþã care depinde ºi are
nevoie de ÎNCREDERE în comunitatea în care trãim împreunã.
2. Cãtre Justiþie: IMPARÞIALITATE
3. Cãtre Ciech: acceptarea,
publicarea ºi asumarea responsabilitãþilor dintr-un fost/viitor

tidului Naþional Liberal, care
participa la sãrbãtoare. La momentul declaraþiilor de presã ale
liderului liberal, ea s-a poziþionat lângã acesta, în aºa fel încât
sã fie cât mai vizibilã. La final,
Orban a refuzat fotografia de
solidaritate, motivând cã nu cunoaºte ºi opinia CIECH.
Mai târziu, Natalia avea sã
comenteze întâlnirea pe pagina
sa de facebook:
„La o ºuetã cu Herr Ludovic
Orban (Preºedintele PNL), dacã
tot m-a vizitat la Vâlcea
VÃ CER AJUTORUL | FACEM O POZÃ ÎMPREUNÃ
PENTRU DREPTURILE ANGAJAÞILOR? CU SAU FÃRÃ
MASCA #REFUZABUZUL |
NICI EU, REFUZÃ SÃ RÃSPUNDÃ” (notã: rãspuns la remarca domnului Orban cã refuzã poza cu sau fãrã mascã deoarece încã nu a auzit ºi versiunea Ciech).
P.S.: Dumnealui a venit la
mine. Eu doar l-am primit cu
demnitate ºi mi-am fãcut datoria, da? Sã nu ziceþi cã sunt stalkeriþã. Deºi mi-am auzit chestii
ºi mai creative“.
În manifestul pe care l-a împãrþit la Învârtita Dorului, Natalia Ginghinã a anunþat ºi un
Marº individual de tãcere care
va avea loc miercuri, 27 iunie.
Protestul va începe la ora 17.00,
în faþa Tribunalului Vâlcea din
Râmnicu Vâlcea.

AUDIT DE SUSTENABILITATE, realizat de cãtre o firmã
acreditatã ºi recunoscutã imparþialã, suplimentar respectãrii
eventualelor recomandãri fãcute de instituþii ale statului care
au competenþe în ce priveºte
buna desfãºurare a activitãþii
USG Ciech.

“La o ºuetã cu Herr
Ludovic Orban”
În timpul protestului, Natalia
Ginghinã l-a întâlnit ºi pe Ludovic Orban, preºedintele Par-

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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Peste 10.000 de oameni 5
au Învârtit Dorul,
la Vaideeni

REPORTAJ

Ansambluri
din nouã judeþe

Povestea de 49 de ani
a celui mai cunoscut
festival de folclor
pãstoresc din România.
de Marielena Popa
„Învârtita Dorului, un act de
culturã”. Este, probabil, cea mai
bunã caracterizare fãcutã sãrbãtorii pãstoreºti care de 49 de
ani are loc la Vaideeni, în judeþul Vâlcea. A spus-o la ediþia din
2017 un vaideean cu ºtaif: Lazãr Comãnescu, de douã ori ministru de externe al României,
ministru la Misiunea Europeanã pe lângã UE, consilier prezidenþial. În fiecare an, de Învârtita Dorului, Comãnescu îºi
ia costumul de ungurean ºi vine
la Vaideeni. Spune cã a dus
acest port prin toatã lumea ºi cã
a cântat adesea din fluier în
mediile diplomatice. Veniþi cu
secole în urmã din Mãrginimea
Sibiului, vaideenii au reuºit sã-

ºi pãstreze graiul, portul ºi tradiþia pastoralã, în zona etnograficã a Olteniei de sub Munte.

Vartolomei Todeci,
omul potrivit
la locul potrivit

Metafora Învârtita
Dorului, creaþie
din 1914 a ciobanului
Ion Iscru

Mai mult ca sigur, aceste versuri - care parcã încã nu au primit nici acum tot ce meritã - ar
fi dispãrut în anonimat, dacã nu
ar fi existat un om providenþial: profesorul Vartolomei Todeci, depozitar ºi performer al
tradiþiei locale. Acum are 84 de

Povestea Învârtitei începe în
1914, când un cioban, Ion Iscru, scria o poezie tulburãtoare
care conþinea una dintre
cele mai frumoase metafore ale folclorului românesc: învârtita dorului. „O sã iau calul cu
mine/ Sã mã sui spre zãri
senine/ Sus la Vârful
Nedeiei/ Sã vãd turmele
de miei/ Sã vãd Munþii
Lotrului /Unde-am ciobãnit întâi / ªi-apoi sã
cobor spre sat / Cu sufletul împãcat / ªi sã cânt
printre brãdui / Învârtita
dorului”.

ani, este activ ºi implicat, iar
vaideenii îl respectã ºi îl iubesc
pentru tot ce le-a oferit în cinci
decenii.
În anul 1955, Todeci ºi-a încheiat studiile ºi a venit profesor de limba ºi literatura românã la Vaideeni. El avea sã fie
principalul promotor ºi animator al Festivalului ”Învârtita
Dorului”, hotãrât ºi sã valorifice spiritualitatea locului. În
1955, preia ansamblul de
fluieraºi Mioriþa care existã ºi astãzi ºi care este celebru. Ulterior, Todeci a
înfiinþat ºi Cununiþa Munþilor, o formaþie de fluieraºi copii. ”Cununiþa” a
fost îmbunãtãþitã pe parcurs cu un grup de dansatori. ªi pentru cã aveau ce
arãta, vaideenii au început
sã aducã la ei acasã, în fiecare an de Învârtita Dorului, alte vetre folclorice
care pãstreazã încã vie ºi
identitatea naþionalã.

Se întâmplã de 49 de ani. Iar
numãrul record de ansambluri,
dar ºi de spectatori dã speranþe cã trecutul, ºi pânã la urmã
prezentul sunt în siguranþã. În
acest an, la Învârtitã au participat ansambluri de copii ºi adulþi
din nouã judeþe: Vâlcea - formaþii artistice din Vaideeni,
Bãbeni Horezu ºi Malaia; Argeº
- ansamblurile Corbi ºi Argeº;
Bistriþa Nãsãud - Ansamblul
Leºu; Dâmboviþa - Ansamblul
Runcu; Gorj - ansamblurile
Baia de Fier, Novaci, Polovragi; Hunedoara - Ansamblul
Orãºtie; Sibiu - ansamblurile
din Cristian, Gura Râului, Jina,
Rãºinari, Sadu, Sãliºte, Tiliºca, Turnu Roºu; Tulcea - Ansamblul Odiseea al minoritãþii
greceºti. În seara de 24 iunie,
i-au aplaudat, pe platoul pe care
a fost amplasatã scena, peste
7.000 de oameni, iar la festivitatea de a doua zi au participat
alte mii de iubitori ai tradiþiei.

Primarul Bãluþã,
un fluier pentru
preºedintele
Consiliului Judeþean
Ca orice vaideean care se respectã, primarul Achim Bãluþã a
venit la sãrbãtoare îmbrãcat în
costumul tradiþional El, soþia,
cele douã fiice ºi toþi salariaþii
primãriei. În majoritate covârºitoare, ºi locuitorii comunei au
etalat costumele lor seculare. Iar
când a primit o diplomã de excelenþã din partea preºedintelui Consiliului Judeþean Vâlcea,
Constantin Rãdulescu, primarul
Bãluþã i-a mulþumit în stil local,
oferindu-i un fluier. Un fluier ca
un semnal, cãci Vaideeniul, una
din cele mai bogate aºezãri ale
Vâlcii, are ºi neajunsuri.

Familia Bãluþã ºi Vartolomei Todeci
Ansamblu Vaideeni
www.indiscret.ro
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

ACTUALITATE

La pas prin Bucureºti

S

ãptãmâna trecutã, mia ieºit în cale, ca un
boom nostalgic, ºansa
de a revedea Capitala þãrii. Dar
ºi a unei neostoite iubiri, a þãrii din mine. Prima observaþie
este cu adevãrat capitalã ºi priveºte orice figurã de edil, pion
de cursã lungã sau frumos nebun de oraº. Ea corespunde
mai multor definiþii scuturate
din arborele genealogic al administraþei locale: igiena strãzii, a clãdirilor, a trotuarelor ºi
grãdinilor etc. Primele vitrine
ale unei þãri sunt gãrile ºi aeroporturile, traseele pe care se
circulã, oamenii pe care îi întâlneºti – comunicativi, sãritori, generoºi sau, dimpotrivã,
opaci, refractari. Chiar mai
rãu: îl rogi pe careva sã punã
degetul pe un declic fotografic, pe o pozã de grup din care
îþi doreºti sã nu lipseascã nimeni, ºi el, parte din europeanul edulcorat, fuge cu muniþia!
Am vãzut de data asta ºi îmi
asum criteriul optic un Bucureºti vitregit de spirit gospodãresc. O rãscruce de anotimpuri
în care calci pe frunze moarte
ºi bãlþi în expansiune ale aparatelor de aer þuruind de sus.
O baltã alungitã, de culoarea
algelor moarte, este ºi Dâmboviþa. N-ar fi în firea mea sã critic Bucureºtiul, dupã ce ne-am
avut ca fraþii, vorba lui Gicã
Petrescu. Dar e în firea acelora care aleg sã-l ia la pas în
varii direcþii ºi din varii motive. Primul ºoc, cinema Patria,
cerºetor zdrenþuit de mistrie ºi
var, scos din uz pe seama ris-

cului de seism. Bine, ºi în loc
ce punem? Înaintând spre Intercontinental ºi Teatrul Naþional, observi, ca dentistul, un
întreg ºir de mãsele stricate. Sa scos ºi cinema ”Scala”, în
schimbul unui conglomerat
publicitar greu de înþeles. Calea Victoriei, între Capºa ºi
Scobitoarea cu cartof, care se
vrea imaginea monumentalã a
revoluþiei, îmi pare austerã ºi
prãfuitã. În imediata vecinãtate a Ateneului, peste faþada
unei clãdiri care a trecut cu brio
examenul ultimului secol de
existenþã, s-a turnat un capiºon
de sticlã neagrã. Multe asemenea recuzite funebre umbresc
identitatea acelei capitale interbelice care s-a vrut a fi, ºi a
fost, ”Micul Paris”. Azi, ea
pare sã cocheteze cu un burg
strident, financiar prin excelenþã, în care balcanismul se ia
la harþã cu un rãtãcitor duh
european. Duh, duhoare. Altã
decepþie, Ciºmigiul. Ni-l închipuim din descrierile unor
iluºtri clasici care ºi-au interferat destinul cu acest colþ paradisiac de promenadã ºi modã
a vremii. Iatã-l bagatelizat, un
talcioc sub cerul liber, cu bârne înnegrite de ploi închipuind
niºte chioºcuri care desfigureazã aleile autografiate de porumbei ºi funcþioneazã doar
iarna. Au dispãrut ºi covoarele florale ca la Versailles, ajunse biete preºuri de begonii pitice, semn de primãrie ºi de
primar ”ce n-a vãzut Parisul”,
dar vede Craiova prin trimisul
sãu ocazional.
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu,
nr 20, etaj 1
Tel./Fax: 0251.522011
www.indiscret.ro
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Negustorii de lubeniþe
din þarã speculeazã
munca producãtorilor
din Dãbuleni
de Octavia Hantea

O

raºul Dãbuleni a devenit, de mai bine de o
sãptãmânã, patria lubeniþelor ºi a pepenilor galbeni.
Producãtorii din zonã se trezesc
cu noaptea în cap pentru a rãspunde cerinþelor comercianþilor
ce vin din toate colþurile þãrii.
Culesul fructelor se face la primele ore ale zilei, temperaturile extrem de ridicate fiind un alt
factor al muncii matinale.

„Nu putem vinde
kilogramul
de lubeniþã
sub 80 de bani”
Cea mai mare supãrare a producãtorilor de lubeniþe din Dãbuleni este legatã de faptul cã
negustorii care ajung în zonã nu
le respectã munca. Negocierea
preþului este una durã, fiecare
având interesele lui. Dacã nu le
convine preþul oferit, producãtorii aºteaptã urmãtorul client,
având un minimum sub care nu
pot coborî preþul cerut. „Peste
tot se negociazã, dar nu te uiþi
ca din primele zile de când au
apãrut lubeniþele sã le iei cu 30
sau 40 de bani/kilogramul ºi sã
le duci la piaþã cu 2,5 sau chiar
3 lei. Este sub puterea mea de a
înþelege de ce sã îþi baþi joc de
munca noastrã. La ora actualã,
sã ne rãmânã ºi nouã ceva, nu
putem vinde kilogramul de lubeniþã sub 80 de bani. Nu muncim nici noi degeaba. Ei încear-

Lubeniþele de Dãbuleni au ajuns deja în pieþe,
producãtorii doljeni fiind ºi anul acesta nemulþumiþi de faptul cã majoritatea comercianþilor
care ajung în zonã îºi bat joc de munca lor,
oferind „preþuri de nimic”. Pepenii roºii ºi cei
galbeni se vând cu 70 sau 80 de bani/kilogram,
pentru ca în pieþele din þarã sã fie vânduþi cu
2,5 sau 3 lei/kilogramul.
cã marea cu sarea, dar eu unul
nu cedez”, a spus unul dintre
producãtorii de pepeni roºii din
Dãbuleni.

În pieþele
din Capitalã
Pe lângã faptul cã vând lubeniþele direct din câmp, la preþ cu
ridicata, foarte multe familii din
Dãbuleni ºi-au instalat deja tarabe ºi în pieþele din Bucureºti.
Chiar dacã suportã costul transportului, cei care practicã aceastã variantã de comerþ se declarã
mulþumiþi. Important este ca
membrii familiei sã se înþeleagã în ceea ce priveºte programul, iar munca sã fie fãcutã în
echipã. „De cum începem sã
culegem, mergem ºi la Bucureºti, în Piaþa Obor. Soþia este
acolo ºi noi asigurãm transportul cu un microbuz din acela de
marfã. La douã zile ducem marfã. Acum, în Bucureºti, un kilogram de lubeniþã este 2,5 lei.
Sigur cã preþul va scãdea la un
leu, dar mai dureazã un pic. Am
încercat sã aducem ºi în Craiova, dar tot mai bine este cu Bucureºtiul, în ciuda costului combustibilului. Dacã ai familie
unitã ºi toþi muncesc, este im-

posibil sã nu te descurci. Unii
rup lubeniþele, alþii încarcã, alþii pleacã cu ele la piaþã, apoi
ne mai rotim. Pe timpul nopþii
le asigurãm paza pentru cã pericole sunt. Anul acesta pare a
fi unul bun, dar vom vedea
exact cum stau treburile, în septembrie”, a completat doljeanul.
Potrivit oamenilor din zonã,
sute de tone de lubeniþe sunt livrate zilnic din Dãbuleni, pieþele de desfacere fiind în toate
colþurile þãrii.

Primul festival
al lubeniþelor
Pentru cã este renumitã în
þarã, lubeniþa de Dãbuleni a fost
sãrbãtoritã pentru prima datã, în
perioada 23-25 iunie a.c. Autoritãþile locale au organizat primul festival al pepenilor roºii,
scopul principal al evenimentului fiind acela de a certifica autenticitatea fructului. Din program nu au lipsit momentele de
muzicã popularã, concursurile
de mâncat pepeni, o competiþie
a celor mai bune reþete pe bazã
de pepeni, meci de bowling cu
pepeni ºi multe alte astfel de
acþiuni ce fac referire directã la
lubeniþe.
www.indiscret.ro

E vremea atelierelor de
varã, la Muzeul Olteniei!

Pentru cã e iulie, vreme de vacanþã,
Muzeul Olteniei Craiova organizeazã,
cu sprijinul financiar al Consiliului
Judeþean Dolj, ateliere cultural-educative dedicate copiilor, ateliere cãlãtoare în lumea jocului ºi cunoaºterii
în cadrul cãrora vom colinda cu gândul, sufletul ºi mâinile creatoare ale
celor mici, pe firul vorbei ºi creaþiei
pornind de la bunii ºi strãbunii noºtri,
poposind la poveºti despre dinozauri
ºi arici, ajungând pânã la cunoaºterea cerului.

N

e vom juca de-a Timpul, cãci e
vremea copilãriei ºi a viselor
vorbite în cadrul urmãtoarelor
programe culturale, interactive:
1. Atelierele de meºteºuguri tradiþionale ºi îndeletniciri meºteºugãreºti, organizate în spaþiul interactiv de la Secþia
de etnografie – „Casa Bãniei”, se adreseazã în special publicului tânãr, în condiþiile în care instituþia muzealã are ca
obiectiv asigurarea unei educaþii permanente pe segmentul cunoaºterii ºi recuperãrii tradiþiilor, a creaþiei populare, inspirate din meºteºugurile tradiþionale din
zona Olteniei: picturã pe lemn/iconãrit
(sâmbãta, orele 11.00-13.00, îndrumãtor
artistul plastic Doru Dragomir), iconãrit
ºi picturã pe sticlã (marþea, orele 9.3011.00, îndrumãtor prof. Cãtãlin Ostroveanu), bijuterii handmade (miercurea,
orele 11.00-13.00 ºi 14.30-16.30, îndrumãtor prof. Costinela Iacob), sculpturã
în lemn (lunea, orele 10.00-12.00, îndrumãtor prof. Ionuþ Smarandache).
La atelierele interactive menþionate pot
sã participe preºcolari, ºcolari ºi liceeni,
însã, funcþie de specificitãþile tehnicilor
utilizate, este recomandabilã încadrarea
în urmãtoarele clase de vârste: olãrit (514 ani), iconãrit pe lemn (10-16 ani), iconãrit ºi picturã pe sticlã (9-16 ani), sculpturã în lemn (8-16 ani) ºi bijuterii(7-14
ani). Cei interesaþi se pot înscrie/solicita
detalii suplimentare la tel. 0351.444. 030
(Casa Bãniei). Participarea la ateliere
este gratuitã.
2. Ateliere creative de arheologie, bijuterii ºi lut, se vor derula în luna iulie,
ºi în spaþiul interactiv de la Secþia de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei!
Mai exact, în perioada 3-28 iulie 2017,
Secþia de istorie-arheologie, din cadrul
Muzeului Olteniei, organizeazã sãptãmânal, în cadrul proiectului cultural educativ „Prietenii Istoriei”, trei module cu tematicã diferitã, conform urmãtorului orar:
Atelierul creativ „Micul arheolog” se
va derula în fiecare zi de marþi, începând
cu ora 9.30 ºi va avea ca tematicã principalã arheologia. Micuþii se vor putea familiariza cu tehnicile ce aduc la viaþã obiectele ºi comorile civilizaþiilor din trecut, vor învãþa sã identifice un sit arheologic, sã traseze o secþiune arheologicã,
sã foloseascã instrumentele specifice unui
ºantier arheologic (ºpaclu, ruletã, perie,
busolã), sã cureþe ºi sã clasifice obiectele
descoperite, sã deseneze ºi sã reconstituie un vas ceramic, sã creioneze picturi
rupestre etc. La finalul atelierelor, participanþii vor deveni arheologi onorifici ai
www.indiscret.ro

Muzeului Olteniei Craiova.
Atelierul este coordonat metodologic
de cãtre Popescu Valentina ºi Popescu
Irina, muzeografi în cadrul Secþiei de istorie-arheologie;
Atelierul creativ„Mânuþe pricepute” se
va derula în fiecare zi de joi, începând cu
ora 9.30, tehnicile folosite vor fi modelajul în lut ºi pictura ceramic. Atelierul este
coordonat metodologic de cãtre Popescu
Valentina ºi Popescu Irina, muzeografi în
cadrul Secþiei de istorie-arheologie;
Atelier creaþie bijuterii se va derula în
fiecare zi de vineri, începând cu ora 9.30,
ºi este coordonat metodologic de cãtre
Adina Gherban, muzeograf în cadrul
Secþiei de istorie-arheologie.
Activitãþile se adreseazã copiilor cu
vârsta cuprinsã între 4 ºi 12 ani, iar înscrierile vor avea loc în perioada 15-30
iunie, în limita locurilor disponibile
(grupe pe vârste apropiate, a câte 20 de
copii).
Înscrierile se fac la numãrul de telefon 0251.417.756 ºi la sediul Secþiei de
istorie-arheologie (str. Madona Dudu nr.
14), orele 9-16.00.
3. Secþia de ªtiinþele naturii organizeazã patru ateliere creative în cadrul ªcolii
de Varã ”Bios Art în vacanþã”, abordând
urmãtoarele tehnici: atelier de modelaj

ºi colorat lut (perioada, 4 iulie-1 august),
se va derula sãptãmânal marþea, în intervalul orar 9.00 – 10.30; atelier de decoupage (tehnica ºerveþelului) ºi paper weaving - împletiturã din hartie (perioada, 6
iulie – 3 august), se va derula sãptãmânal, joia, în intervalul orar 9.00 – 10.30;
atelier de string art/arta firului de aþã, (perioada 8 – 29 august), se va derula sãptãmânal, marþea, în intervalul orar 9.00
– 10.30; atelierul „Paleta de culori a Naturii – picturã ºi colaj” (realizat în colaborare cu Muzeul de Artã Craiova, în
perioada 10 – 31 august), se va derula
sãptãmânal, joia, în intervalul orar 9.00
– 10.30. Specialistul din partea Muzeului de Artã Craiova care îi va îndruma
pe cei mici în lumea culorilor ºi a artei
este muzeograf Rusalia Crãciunoiu.
Înscrierile în cadrul atelierelor se fac
în perioada 22.06.2017-01.07.2017, în
limita locurilor disponibile, respectiv 20
de locuri pentru fiecare atelier, la nr. de
telefon 0251/411.906 sau pe adresele de
email muzeulolteniei@yahoo.com sau
lilagima@yahoo.com.
De asemenea, Muzeul Olteniei – Secþia de ªtiinþele naturii desfãºoarã programul de voluntariat„I like the museum”,
conceput exclusiv pentru cei pasionaþi
de naturã, copii, creaþii hand made ºi se
deruleazã în douã etape – din iulie pânã
în septembrie ºi din septembrie pânã în
decembrie. El aduce voluntarilor beneficii diverse, precum gratuitate pe întreaga perioadã a stagiului la intrarea în
Muzeul Olteniei ºi participarea directã
la evenimente.
Pentru fiecare atelier vor fi prezenþi
specialiºti ai Secþiei de ªtiinþele naturii,
din cadrul Muzeului Olteniei (dr. Aurelian Popescu, dr. Mirela Ridiche, dr. Olivia Cioboiu, dr. Goga Claudia, drd. Lila
Gima) cu materiale multimedia despre

mediul înconjurãtor (fosile, plante ºi animale).
Tot în acest context, invitaþi speciali
vor fi: Emilia Criveanu – consilier dezvoltare personalã, specialist relaþii pãrinþi-copii ºi muzeograf Durãu Loredana, din cadrul Secþiei de etnografie.
4. Ateliere creative în cadrul Proiectului cultural-educativ „Caravana Culturalã – Muzeul în cãlãtorie” , propus de
Muzeul Olteniei comunitãþii locale, tocmai din dorinþa de a oferi oportunitãþi
de explorare a noi metode educaþionale
ºi creative, non-formale, pentru persoanele cu deficienþe/dizabilitãþi, dar ºi pentru grupuri vulnerabile (copii cu pãrinþi
plecaþi la muncã în strãinãtate, persoane
aflate în recluziune socialã, persoane
vârstnice instituþionalizate în cadrul cãminelor de bãtrâni, romi, persoane aflate în regim de detenþie etc).
Se doreºte ca într-o formulã de exprimare culturalã complexã, naratã muzeologic prin intermediul artefactelor, dar ºi
al altor adjuvanþi contextualizanþi, atelierele creative propuse sã contribuie la
remodelarea, dezvoltarea unor afecte
pozitive la nivelul beneficiarilor prin activitãþi cultural-creative (reintegrare socialã, pozitivitate, încredere, autoestimare, valorizare în comunitate, toleranþã
faþã de diferenþe, distracþie etc.).
Într-un mod profesionalist, se oferã
ocazia antrenãrii grupurilor doritoare în
dobândirea de cunoºtinþe elementare de
etnografie, istorie-arheologie, ºtiinþele
naturii, prin activitãþi creative ludice ºi
metode adaptate gradului lor de deficienþã/excluziune socialã (modelare lut, picturã, colaj, cromaticã, activitãþi handmade etc.), prin teme propuse precum: “De
vorbã cu bunii ºi strãbunii” (Handemade bijuterii/podoabe þãrãneºti/tradiþionale); “Joaca de-a Timpul” (atelier de fabricat pãpuºi ºi mãºti þãrãneºti), “Pierdut în tradiþii!” (ateliere de cusãturi, broderii ºi simboluri din lumea satului de
altãdatã), „Þara Strãmoºilor – Dacii ºi
romanii”, „Sub semnul Lupului Dacic!”
(ateliere de picturã/modelaj în lut), „Reconstituiri de blazoane! Heraldica ºi simboluri” (atelier picturã pânzã).
Detalii suplimentare/înscrieri la tel.
0769.057.983.
Participarea la atelierele Muzeului
Olteniei este gratuitã!
Citeºte cu atenþie despre atelierele
noastre, sunã la numãrul de telefon dedicat activitãþii creative pe care o preferi
ºi în cadrul cãruia alegi sã te joci/echipezi de vacanþã, înscrie-te, ºi vara este
asiguratã cu multã distracþie!
28 iunie - 4 iulie 2017
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ACTUALITATE
Vineri, 30 iunie 2017,
Consiliul Local al
Municipiului Râmnicu
Vâlcea va vota, în
cadrul unei ºedinþe
ordinare, Programul
manifestãrilor Zilei
Imnului Naþional 2017,
precum ºi bugetul
alocat acestei sãrbãtori.

Primele date
despre programul
Imnului Naþional
la Râmnicu Vâlcea
de Marielena Popa

cadru oficial pe locul actualului parc Zãvoi din Râmnicu
Vâlcea.
Suma pe care executivul primãriei o propune din bugetul
local pentru cele patru zile de
sãrbãtoare este de 92.400 lei.
De asemenea, pentru ediþia
din acest an, firma Damila SRL,
de la a cãrei înfiinþare se împlinesc 25 de ani, a propus Primãriei Râmnicu Vâlcea sprijin cu
20.000 de euro în scopul organizãrii concertelor. Manifestãrile vor debuta pe 27 iulie ºi se
vor încheia duminicã, 30 iulie,
cu un foc de artificii. Din program fac parte procesiunea solemnã de la Primãrie în Parcul
Zãvoi, o expoziþie de maºini de
epocã, un spectacol de lasere,
concerte de muzicã pop-rok,
proiecþii în cadrul Festivalului
de Film Cinevil. În perioada
urmãtoare, municipalitatea va
oferi alte detalii în privinþa acestui program.

P

e 29 iulie 2017, se împlinesc 169 de ani de
când Imnul de astãzi al
României, cântecul „Deºteaptãte, române”, versuri Andrei Mureºanu, muzica Anton Pann, era
ascultat pentru prima oarã în

Manifestãri consacrate Zilei Imnului Naþional

Sâmbãtã, 29 iulie
09.00, teren CSM II – „Cupa
Imnului” la fotbal copii
09.00, în faa Parcului Mircea

Duminicã, 30 iulie
10.00 - 18.00, Parcul Zãvoi –
Târgul Meºterilor Populari din
România

28 iunie - 4 iulie 2017

11.00, Parcul Zãvoi – „Cupa
Imnului” la patine cu role
13.00, Parcul Zãvoi – „Cupa
Imnului” la skateboarding
18.00, Splaiul Independenþei
– Concert de muzica pop-rock
21.00, Parcul Mircea cel Bãtrân – Proiecþii în cadrul Festivalului de Film „Cinevil”
22.00, Splaiul Independenþei
– Foc de artificii

”Rãzboiul” speculaþiilor
nu þine loc de dezvoltare

S

e pare cã o parte a politicienilor ºi a fãcãtorilor de opinie nu va
renunþa la rãzboiul suspiciunilor ºi al speculaþiilor. Dincolo
de acest rãzboi în care consumãm, de multe ori fãrã rost,
atâtea energii, România ºi românii au urgenþe care trebuie
rezolvate.
Speculaþiile nu vor þine loc
de vaccinuri pentru copii ºi
nici de reducerea preþurilor la
medicamente. Suspiciunile
”multilateral dezvoltate” nu
vor aduce banii europeni în
þarã ºi nici nu vor crea condiþiile necesare pentru investiþii
strategice care sã producã creºtere economicã ºi locuri de
muncã. Contestarea permanentã a oricãrui ministru sau
premier propus de Coaliþia
PSD - ALDE nu va þine loc de
creºteri de salarii ºi pensii.
Oamenii de afaceri supãraþi pe
bunã dreptate în aºteptarea
”erei predictibilitãþii” nu vor fi
mai fericiþi dacã acest rãzboi
va continua. ªi nici nu vor
aplauda sau vota PNL, USR&Co. la urmãtoarele alegeri.
Nu existã perfecþiune pe lumea asta. Cu atât mai puþin în
politica noastrã. Un premier
fãrã cusur ºi un guvern de sfinþi
e greu de crezut cã poate cine-

va livra astãzi în România.
Continuarea acestui “rãzboi” va genera în curând crize
economice, nu doar crize politice. Preºedintele Iohannis a
înþeles repede acest lucru. Ar
fi timpul ca ºi cultivatorii de
urã, suspiciuni ºi speculaþii sãl înþeleagã.
Important acum este sã maximizãm avantajele, calitãþile
ºi oportunitãþile pe care le
avem. Sã vedem mai întâi partea plinã a paharului.
Avem cel mai bun moment
din ultimii 20 de ani în materie de politicã externã. Avem
un parteneriat cu SUA consolidat. Putem juca în UE un rol
cu adevãrat important în noul
context post-Brexit. Preluãm
preºedinþia Consiliului UE în
doi ani de acum înainte. Avem
o creºtere economicã semnificativã pe care, dacã o consolidãm, creãm oportunitatea unei
dezvoltãri economice sustenabile pe termen mediu ºi lung.
De aici trebuie sã pornim!
Opoziþia pe baza de argumente solide faþã de un guvern
PSD - ALDE este un lucru
normal ºi necesar. Opoziþia
faþã de România, însã, nu!
De ce sã nu facem în aºa fel
încât sã fie bine pentru aceastã þarã la cârma cãreia suntem
ºi unii ºi alþii trecãtori?

Publicitate

Vineri, 28 iulie
14.00, Sala CSª Capela –
„Cupa Imnului” la streetball
17.00, Biblioteca Judeþeanã
„Antim Ivireanul”: vernisajul
Taberei de picturã „LA RÂMNIC”, ed. a VI-a.
18.00, Splaiul Independenei
– Concert de muzicã popularã
19.00, Sala „Lahovari” –
Concert estival: Pagini simfonice de mare popularitate cu
Orchestra simfonicã a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, dirijor
Florin Totan. În program, fragmente din repertoriul naþional ºi
universal.
19.00, teren CSM II - „Cupa
Imnului” la fotbal; finala micã
19.45, teren CSM II – „Cupa
Imnului” la fotbal, finala
21.00, Parcul Mircea cel Bãtrân – Deschiderea Festivalului
de Film „Cinevil”; proiecþii

cel Bãtrân/ Scuarul Mircea cel
Bãtrân – Deschiderea Expoziþiei de maºini de epocã.
09.00 - 09.30, Primãria municipiului – Start festiv în Transalpina Retro Rally
10.00, Parcul Zãvoi – Deschiderea Târgului Meºterilor Populari din România
10.00, ªedinþa festivã a Consiliului Local Municipal
10.30, Procesiunea solemnã
pe traseul Primãria municipiului – Biserica Toþi Sfinþii – Casa
Memorialã „Anton Pann” – Parcul Zãvoi.
10.50, Parcul Zãvoi – Ceremonial militar - religios/Intonarea Imnului Naþional cu participarea corului „Euphonia”
11.30, Parcul Zãvoi – Cocktail
17.00, Piscina „Divino” –
„Cupa Imnului” la înot
18.00, Splaiul Independenþei
– Concert de muzicã pop-rock
21.00, Parcul Mircea cel Bãtrân – Proiecþii în cadrul Festivalului de Film „Cinevil”
22.00, Splaiul Independenþei
– Spectacol de lasere

Joi, 27 iulie
19.00, Sala „Lahovari” – Concert estival al Corului Academic
„Euphonia”, dirijor Aurel Poenaru. În program, lucrãri din repertoriul naþional ºi universal.

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj
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REPORTAJ
ce, fiecare pui apãrut înseamnã o mãrire a spaþiului
locativ cu 50 de metri.

Pãunul, spectacol
de senzaþie
Imposibil de neobservat
este ºi pãunul din grãdina
craioveanã. Acesta ºtie sã îºi
punã în valoare frumuseþea
ºi nu conteneºte sã o facã.
„Nu ai cum sã pleci de aici
ºi sã nu îi faci fotografii. Are
un penaj minunat ºi probabil simþind cã este admirat
îºi etaleazã aceastã frumuseþe. Se roteºte continuu ºi
astfel spectacolul oferit este
senzaþional. Are ºi spaþiu
suficient sã ne arate ce poate ºi iatã cã stãm de câteva
minute pentru a-l admira”,

Grãdina zoologicã din Craiova,
spectacol în aer liber pentru vizitatori
de Octavia Hantea

G

rãdina zoologicã din
Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova se bucurã atât de atenþia
copiilor care ajung în zonã
însoþiþi de pãrinþi, cât ºi de
grupuri de excursioniºti trecuþi de prima tinereþe. Fiecare animal în parte ºi pãsãrile
de aici atrag vizitatori de la
primele ore ale dimineþii. Angajaþii au grijã ca totul sã
funcþioneze dupã regulile deja
stabilite ºi astfel întreaga zonã
se transformã într-un adevãrat spectacol în aer liber.

Familia
de maimuþe, colþul
exotic al grãdinii
Pentru cei care ajung la grãdina zoologicã din Craiova,
noua familie de maimuþe este
cea care le atrage pentru prima datã atenþia. Puse pe ºotii
ºi neastâmpãrate din fire,
acestea îºi binedispun spectatorii, indiferent de vârstã.
„Am venit cu cei doi copii ºi
cu soþul pentru cã eram curioºi sã vedem maimuþele care
au ajuns în Craiova. Auzisem
cã sunt aici ºi cum eram siguri cã fac spectacol, am zis
sã ajungem sã le vedem. S-au
fãcut schimbãri, observ, ceea
ce este bine. Au ºi ele spaþiu
mult mai mare ºi mobilier
care sã le ajute sã facã ce ºtiu
ele mai bine. Este minunat sã
www.indiscret.ro

Grãdina zoologicã din Craiova a devenit, ºi în
acest sezon, punctul de atracþie al celor care
ajung în Parcul „Nicolae Romanescu”. Spaþiile
mult mai mari ºi numãrul crescut de animale
fac ca întreaga zonã sã devinã un mic „colþ de
Rai”, dupã cum a numit-o, zilele trecute, unul
dintre vizitatori. Noua familie de maimuþe îºi
binedispune spectatorii, dar nici leul, pãunul
sau struþii nu sunt de nebãgat în seamã. În
spatele acestui spectacol în aer liber se duce o
muncã zilnicã, programul de lucru fiind stabilit
dupã reguli exacte, fãrã sã existe pauzã în cele
24 de ore. Astfel, dupã ce o parte dintre angajaþi asigurã curãþenia ºi hrana animalelor ºi a
pãsãrilor, ºtafeta este preluatã de cãtre cei care
rãspund de bunul mers al lucrurilor pe timp de
noapte.
vezi cã ºtiu sã foloseascã un leagãn, sã vezi cum fac tumbe prin
acele roþi. Chiar avem nevoie ºi
de momente de relaxare”, a spus
o craioveancã prezentã în grãdina zoologicã.

Rasa Capucini bruni
Aurelia Filip, director RAADPFL Dolj, a precizat faptul
cã maimuþele care au ajuns la
Craiova, opt la numãr, sunt din
familia Capucini bruni. Acestea

au fost transferate de la Grãdina Zoologicã Oradea. La scurt
timp dupã ce au ajuns la Craiova, una dintre maimuþe a dat
naºtere unui pui, eveniment întâlnit pentru întâia oarã în ultimii 20 de ani la grãdina craioveanã.

Leul continuã sã
fascineze vizitatorii
De aproximativ 20 de ani de
când a ajuns în oraºul nostru,
leul este ºi el admirat de toþi cei
care ajung la grãdina zoologicã. Potrivit îngrijitorilor de aici,
leul a fost adus de mic ºi a crescut împreunã cu o leoaicã, apãrând între timp ºi ceilalþi doi lei
tineri. În cazul acestor feline
mari, nu se ia în calcul o populare întrucât spaþiul nu permite
acest lucru. Conform Ordinului
1.798 privind autorizarea ºi
funcþionarea grãdinilor zoologi-

a menþionat un alt craiovean.

Investiþie
de aproximativ
trei milioane de lei
Legat de condiþiile oferite
animalelor ºi pãsãrilor, îngrijitorii dau asigurãri cã acestora nu le lipseºte nimic.
Acum, dupã reabilitarea Parcului „Nicolae Romanescu”,
s-au fãcut schimbãri majore
ºi în grãdina zoologicã, þarcurile fiind mult mai mari ºi
mãsurile de siguranþã mult
mai bine definite. Au fost
aduse ºi specii noi de animale ºi pãsãri, în zonã lucrânduse mai bine de opt luni de zile.
Investiþia a însemnat aproximativ 3.000.000 de lei, Ministerul Mediului alocând cea
mai mare parte din sumã.

28 iunie - 4 iulie 2017

Pericolele
din
carne:
10
poveºti sau adevãr?
INTERVIU

de Marielena Popa

Rep.: Domnule director,
deºi sunt mari consumatori
de carne din magazin, românii se tem cã substanþele pe
care le conþine aceastã carne le-ar putea afecta sãnãtatea. Se vorbeºte mult despre
antibiotice, hormoni de creºtere, cantitãþi mari de nitriþi
de sodiu, E-uri ºi multe altele. Direcþia Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor are competenþe de
control ºi supraveghere a
produselor de origine animalã ºi mã aºtept ca acest dialog sã aducã multe lãmuriri.
Aºadar, sã începem cu antibioticele. Existã teoria conform cãreia, din cauza antibioticelor din carne, organismul uman nu mai rãspunde
la anumite tratamente. Existã antibiotice în carnea de de
pui?
Mihai Miclea: Tot ce existã pe piaþã este controlat din
punct de vedere sanitar-veterinar. Legislaþia sanitar-veterinarã implementatã prin regulile Comunitãþii Europene
specificã interzicerea comercializãrii cãrnii de orice fel vitã, porc, pasãre - cu antibiotice. Existã un program
naþional bine stabilit de supraveghere în ceea ce priveºte antibioticele în carne ºi
produsele din carne ºi acest
program constã în verificarea
lor, înainte de a intra pe piaþã. De asemenea, tot lanþul
alimentar începând de la pasãre sau animal viu, sacrificare ºi înainte de a ieºi spre
comercializare, este verificat.
Pânã în prezent, la toate unitãþile de abatorizare care
existã pe teritoriul judeþului
Vâlcea, ºi aici ne referim la
Avicarvil ºi Diana, nu au
existat aceste probleme.

„Antibiotic se face
doar la puiul
de o zi”
Rep.: În urmã cu câþiva
ani, un medic veterinar declara cã atunci când puii de
halã au probleme digestive
sau respiratorii, li se dau antibiotice în apa de bãut. „Nu
poþi sã le dai aghiazmã ca sã
se vindece”, preciza. Ce spuneþi despre aceastã declaraþie?
M.M.: Antibiotic se face
doar la puiul de o zi. Atât!
28 iunie - 4 iulie 2017
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Rep.: ªi dacã puii se îmbolnãvesc în timpul creºterii, ce se
întâmplã? Cum sunt trataþi?
M.M.: Condiþiile de biosecuritate asigurã sãnãtatea puilor.
Sunt niºte condiþii impuse, draconice, în care se face monitorizare, începând de la umiditate, temperaturã, hranã, vitamino-terapie, vaccinãri imunoprofilactice obligatorii. Toate
acestea se fac potrivit unui program imuno-strategic prestabilit ºi verificat de inspectorii de
la DSVSA.
Cât timp puiul este viu, verificãm toate tratamentele care se
fac. Dacã s-a întâmplat sã se dea
antibiotice, noi verificãm carnea. Carnea nu iese în consum
decât în baza unui buletin de
analizã sanitar-veterinarã fãcutã la un laborator acreditat.

mari, se face menþiunea:
„Pui fãrã hormoni de creºtere”. Eu, când citesc aºa
ceva, mã gândesc cã, implicit, industria în domeniu recunoaºte fenomenul.
M.M.: Nu, din contrã. O
fac pentru a le inocula consumatorilor certitidinea cã nu
existã hormoni de creºtere. În
primul rând, hormonii sunt
foarte scumpi ºi nimeni nu îºi
permite sã îi foloseascã. Pentru a înlãtura semnele de întrebare, producãtorii mai
adaugã ºi aceastã menþiune
pe etichetã. Au acest drept.
Rep.: Ce le recomandaþi
cumpãrãtorilor în privinþa
E-urilor?
M.M.: Sã citeascã etichetele de pe produse. Este cel
mai important.
Rep.: La ce standarde aþi
încadra carnea româneascã
pe o scarã a calitãþii?
M.M.: Este o întrebare cu
mai multe rãspunsuri. Un
preparat fãcut în România
poate avea carne din Olanda,
ºoric din Belgia, E-uri din
Brazilia etc. Dar vorbim numai de carnea românescã, eu
spun cã are alt gust.

„Copilul meu care
are 4 ani mãnâncã
mezeluri fabricate
în Vâlcea”
Rep.: Se vorbeºte despre faptul cã o altã practicã folositã de
comercianþi este injectarea cãrnii de pui cu apã ºi sare. Mã refer ºi la carnea procesatã. Uniunea Europeanã impune un
procent maxim de apã de 4,5%
în carnea de pui. Dar în 2012,
un raport al Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor arãta cã România peste
40% din carnea de pe piaþã a
conþinut sare în exces, amidon
peste limita maximã admisã,
dar ºi apã, crescând greutatea
produsului. Aþi descoperit astfel de probleme la controalele
pe care le-ai fãcut de-a lungul
timpului?
M.M.: Vorbim despre judeþul
Vâlcea. Tot ce înseamnã carne
procesatã prin saramurare, toate loturile care ies de la unitatea
care proceseazã sunt verificate.
Din punct de vedere al apei, nitriþilor, nitraþilor, bacteriologic
ºi fizico-chimic. O facem cu
mare atenþie, pentru cã nu putem risca sã punem pe piaþã un
produs contaminat. În decursul
anilor, toate buletinele de analizã au fost conforme, în parametrii admiºi de legislaþie. Toate
probele sunt ridicate de cãtre
oamenii noºtri, iar verificãrile se

I-am prins,
i-am sancþionat!
fac cu aparaturã de un nivel
foarte ridicat.
Rep.: Domnule director, puterea exemplului personal este
cea mai convingãtoare. Aveþi
doi copii. Le daþi mezeluri?
M.M.: Copiii mei mãnâncã
mezeluri ºi le dãm produse de
la fabricile din Vâlcea. Unul are
4 ani ºi celãlalt 14. Celui mic îi
place foarte mult parizerul, dar
ºi crenvurºtii. Mãnâncã, dacã nu
zilnic, o datã la douã-trei zile.
Eu am încredere, pentru cã ºtiu
ce se face la noi.

Un pui de halã
ajunge la maturitate
între 37 ºi 42 de zile
Rep.: Sã vorbim despre hormonii de creºtere. Cum explicaþi
cã pãsãrile de crescãtorie sunt
aºa dolofane?
M.M.: Nu existã hormoni de
creºtere, sunt interziºi. Existã

tehnologie. O tehnologie care,
în decursul anilor, a demonstrat
cum se creºte un pui foarte mult,
într-o perioadã foarte scurtã. Se
creºte prin reþetele de furajare,
apã, condiþii de microclimat.
Dacã furajarea se face continuu,
procentul de creºtere este mai
mare. Dacã acþiunile obligatorii de imunoprofilaxie sunt fãcute la timp, în condiþiile în care
înainte de vaccinãrile obligatorii se face o vitaminoterapie,
dacã se asigurã luminã, se asigurã ventilaþia, puii nu se îmbolnãvesc ºi cresc repede. Deci,
totul este monitorizat. Iar între
37 ºi 42 de zile, puii sunt sacrificaþi.
Rep.: Aºadar, o pasãre maturã pe care noi o cumpãrãm
din magazin a trãit între 37 ºi
42 de zile? Ce rapid creºte! Dar
vã mai semnalez un aspect.
Pe piaþã se gãsesc pachete de
carne de pui pe care, cu litere

Rep.: Puteþi controla tot ce
înseamnã carne produsã la
nivel local?
M.M.: Da. Tot ce existã pe
raft este conform. Mai apar
probleme în care comerciantul nu depoziteazã corespunzãtor marfa, manipularea nu
se face cum trebuie. Iar acolo existã un risc pe care îl
oprim.
Rep.: Pentru ce daþi cele
mai multe amenzi?
M.M.: Pentru igienã generalã ºi personalã ºi pentru
manipulare. Nu este curãþenie, nu se respectã timpii operatori, omul vine la serviciu
cu bijuterii, cu rãni pe mânã,
vine rãcit. Noi avem proceduri bine stabilite. De exemplu, cum sã las un om bolnav sã lucreze într-o carmangerie? Cum sã las un om neverificat pentru coprologic ºi
TBC? I-am prins, i-am sancþionat!
www.indiscret.ro

11

Privatizarea Oltchim termen extins
extins pânã
pânã
termen
pe 9 iulie

OPINII

de Doru Câplea
Consilier local PNL

PSDragnea l-a dat jos pe
Grindeanu, dar miniºtrii
iubitori de penali
#Rezistã!

C

Potrivit lui Bogdan
Stãnescu, administratorul special al companiei din Râmnicu
Vâlcea, peste zece
investitori au depus
oferte.
de Marielena Popa

D

ata limitã de depunere
a ofertelor angajante în
vederea cumpãrãrii
pachetelor de active ale Combinatului Oltchim a fost iarãºi
prelungitã. Compania din
Râmnicu Vâlcea, aflatã în insolvenþã, a anunþat printr-un
comunicat cã noul termen este

www.indiscret.ro

6 iulie 2017.
Recent, administratorul special al combinatului, Bogdan
Stãnescu, a declarat pentru
News.ro cã peste zece investitori au depus oferte neangajante pentru cele nouã pachete ale
Oltchim scoase la vânzare ºi cã
este posibil ca aceºtia sã depunã ºi oferte definitive. Stãnescu a mai adãugat cã se aºteaptã ca privatizarea companiei sã
fie un succes.
Oficial, ºi-au declarat interesul pentru compania vâlceanã
Chimcomplex Borzeºti, controlat de omul de afaceri ªtefan
Vuza, ºi acþionarul minoritar
PCC CE. Pe 26 iunie a.c., preºedintele consiliului de admi-

nistraþie Chimcomplex Borzeºti, Virgiliu Bãncilã, a declarat în cadrul unei conferinþe organizate de Ziarul Financiar cã
grupul industrial pe care îl reprezintã are în plan valorificarea activelor viabile ale Oltchim, în prima etapã ºi, în 3-4
ani, reluarea producþiei de PVC
(a doua etapã), prin utilizarea de
noi tehnologii.
În 2016, statul român a scos
Oltchim la vânzare pe bucãþi,
prin nouã pachete de active.
Oltchim a intrat în procedurã de
insolvenþã la 30 ianuarie 2013,
iar consorþiul format din Rominsolv SPRL ºi BDO Business
Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar.

eea ce s-a întâmplat
în ultimele douã
sãptãmâni este de-a
dreptul halucinant ºi aratã
disperarea lui Liviu Dragnea ºi a acoliþilor sãi de a
scãpa de zãngãnitul cãtuºelor. Guvernul Grindeanu,
care oricum cãzuse în dizgraþia publicã dupã cele întâmplate cu Ordonanþa 13,
se pare cã „nu a fãcut suficient” pentru acapararea
justiþiei ºi puºcãriabilii din
PSD au decis debarcarea
acestuia de la Palatul Victoria, sub pretextul „neîndeplinirii mãsurilor din programul de guvernare”.
Iatã ce declara, acum câteva zile, fostul ºi viitorul
ministrul al muncii, doamna Lia Olguþa Vasilescu:
„Haideþi sã nu ne mai ascundem dupã deget ºi sã spunem lucrurilor pe nume!
Cine a fãcut parte din acest
guvern dezastruos? Vã spun
eu: doar niºte neica-nimeni,
o adunãturã de hoþi ºi de
proºti, care într-o þarã normalã ar fi reprezentat drojdia societãþii. ªi când spun
asta, nu exagerez deloc,
pentru cã eu ºtiu ce vorbesc!” Aproape cã o compãtimesc pe doamna ministru ºi mã gândesc cât de greu
i-a fost sã stea la masã cu
atâþia borfaºi. ªi câtã cruzime din partea PSD, sã o trimitã pe doamna Vasilescu sã
facã parte ºi din noul executiv, condus de Mihai Tudose, care va fi format în
mare parte din aceiaºi „neica-nimeni, hoþi ºi proºti”.
Oare cât mai puteþi #Rezista, doamnã ministru? Daþi-

vã demisia, eliberaþi-ne ºi
eliberaþi-vã de aceastã povarã!
Referitor la noua propunere de prim-ministru,
chiar PSD-iºtii, în analiza
lor, au constatat cã absolut
nicio mãsurã ce þinea de
Ministerul Economiei, condus pânã acum de domnul
Tudose, nu a fost dusã la îndeplinire. În mod clar, nu
competenþa, ci aservirea
faþã de Liviu Dragnea a
condus la promovarea
acestuia în funcþia de primministru. Sã sperãm cã la
Palatul Victoria funcþioneazã aerul condiþionat, pozele care circulã în mediul
online, trãdând problemele pe care le are domnul
Tudose cu “cãldura”.
Sã nu uitãm pânã unde a
fost dispus sã meargã infractorul din Teleorman!
Ar fi dat UDMR-ului
Transilvania cu totul pentru a-ºi asigura voturile
acestora la moþiunea de
cenzurã ºi cel mai grav aspect este reprezentat de declaraþiile fostului premier,
Sorin Grindeanu, care a
afirmat cã una dintre acuzele pe care i le aduce Liviu Dragnea este aceea cã
nu a condus România spre
a avea o mai bunã relaþie
cu Rusia! Atât timp cât
Liviu Dragnea va rãmâne
în fruntea Partidului Social
Democrat, demersurile
sale pentru modificaþia în
domeniul justiþiei vor continua ºi va trebui sã fim
vigilenþi la ce se va întâmpla pe scena politicã în perioada urmãtoare!
28 iunie - 4 iulie 2017

Îndemn la ajutor pentru
cei afectaþi de caniculã
n aceastã perioadã de ca
niculã, care afecteazã sever
populaþia, Patriarhia Românã adreseazã un îndemn stãruitor ierarhilor ºi clericilor ortodocºi sã iasã în întâmpinarea
celor afectaþi, punându-le la dis-

Î

poziþie spaþiul ocrotitor al bisericilor, oferindu-le apã ºi sprijinul de care au nevoie.
Biroul de Presã al Patriarhiei Române

Post clerical vacant de preot paroh
la Parohia ”Adormirea Maicii Domnului”
din municipiul Drãgãºani
n urma ºedinþei Permanenþei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, s-a hotãrât scoaterea la concurs a
postului vacant de preot paroh la Parohia Adormirea Maicii Domnului din municipiul Drãgãºani, Protoieria Drãgãºani,
cu perioada de candidare 12.06.2017 - 12.07.2017.
Dosarele candidaþilor ce îndeplinesc condiþiile statutare se depun la Sectorul Administrativ al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Publicitate

Î

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.

Publicitate

Publicitate

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.

28 iunie - 4 iulie 2017
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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

Stâna ªtefanu
de pe Transalpina,
oazã de relaxare
pentru mii de turiºti

A trecut aproape o
lunã de când a fost
deschisã circulaþiei ºi
deja se bucurã de
turiºti din toate zonele
þãrii. Transalpina a
devenit loc de relaxare pentru foarte multe
persoane, sfârºitul de
sãptãmânã fiind perioada când se atinge
pragul maxim al
vizitatorilor. Cei care
ajung în zonã nu au
cum sã rateze Stâna
ªtefanu, acolo unde
gazdele îºi aºteaptã
musafirii cu tocan,
preparate din brânzã
de oaie ºi cu un program specific oieritului.
de Octavia Hantea

P

entru aceastã varã, din
experienþa anului trecut,
familia care se ocupã de
Stâna ªtefanu se aºteaptã la mii
de turiºti, atât din þarã cât ºi de
peste hotare. Mâncãrurile tradiþionale pregãtite de Mãrioara ºi
Dede Babu, ospitalitatea gazdelor, frumuseþea peisajului, cojoacele ciobãneºti din lânã, câinii mioritici, mãgãruºii ºi odaia
amenajatã conform tradiþiilor,
toate acestea dau farmec stânei
ºi le aduc turiºtilor momente de
www.indiscret.ro

relaxare.

Tocan, murãturi,
smântânã ºi brânzã
de oaie
Stâna ªtefanu este situatã la
18 km de Rânca ºi la 10 km de
Obârºia Lotrului. Mãrioara
Babu ºi soþul ei se ocupã de preparatele pe care le oferã turiºtilor. Mâncarea aburindã este
servitã în vase de lut, cu linguri
din lemn, tocmai pentru ca farmecul locului sã fie bine pus în
luminã. Cât priveºte preþurile,
acestea rãmân ºi vara anului în
curs la nivelor celor de anul trecut. O porþie generoasã de tocan, dupã cum o numeºte bãciþa Mãrioara, costã 15 lei. Tot în
acest preþ, clientului îi mai sunt
aduse la masã murãturi, smântânã ºi brânzã de oaie.

Muzeu cu obiecte
tradiþionale
Convinºi cã periodic trebuie
sã vinã cu ceva nou pentru vizitatori, familia Babu a avut grijã de acest lucru pentru sezonul
care a debutat cu dreptul. De la
1 iunie, de când stâna ºi-a deschis porþile, turiºtii pot admira
costume populare vechi de mai
bine de o sutã de ani, obiecte
tradiþional ciobãneºti, toate frumos aranjate în cadrul unui
muzeu amenajat cu mare drag
de membrii familiei Babu. Pen-

de ani. Avem multe surprize pentru cei care ne trec pragul. Primarul de la Voineasa mi-a spus
cã noi aducem mulþi turiºti în
zonã. Este o bucurie pentru noi,
am mãrit ºi cortul, am fãcut mese
de scândurã masivã, încercãm sã
avem idei, sã le punem în practicã spre bucuria turiºtilor”, a
spus bãciþa Mãrioara Babu.

Mesaje de
mulþumire din
partea turiºtilor
Cei mai mulþi dintre turiºtii
care ajung la Stâna ªtefanu îºi
spun impresiile pe pagina de
socializare, fotografiile confirmând frumuseþea locului. „O
muncã foarte grea fãcutã de o
mânã de oameni pe munte.
Mâncare proaspãtã ºi foarte
gustoasã. Expoziþie cu haine ºi
porturi 100% româneºti. O priveliºte ce îþi taie respiraþia. Felicitãri din tot sufletul pentru
ceea ce faceþi, dragii noºtri”;
„Peisaj de vis, tocana de miel
perfectã, sigur revenim ptr cea
de oaie si viþel! Felicitãri!”;
„Peisaj superb. Pentru cine doreºte un loc cu totul diferit de a
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servi un tocan tradiþional cu
prietenii, aer curat ºi atmosferã
de poveste, este locul ideal”,
acestea sunt o parte dintre mesajele transmise familiei Babu.

Legãturã între
Transilvania
ºi Oltenia
Transalpina este drumul care
face legãtura între Transilvania
ºi Oltenia. Situatã la peste
2.000 de metri altitudine,
Transalpina este cel mai înalt
drum din România care poate
fi traversat cu maºina, având
punctul cel mai înalt în Pasul
Urdele (la 2.145 metri). Asfaltarea ºi modernizarea acestei
ºosele au luat startul în 2009,
pe o distanã de 148 kilometri,
între Sebeº-judeþul Alba ºi
Bengeºti- Gorj.

tru a-ºi mulþumi musafirii, ºi
cojoacele ciobãneºti pe care turiºtii le vor putea îmbrãca pentru a se fotografia sunt acum
mai multe la numãr. Mulþi dintre cei care ajung în aceastã locaþie vor sã rãmânã peste noapte, sã doarmã sub cerul liber ºi
atunci cojoacele devin cel mai
bun aºternut.

„Am înregistrat
Stâna ªtefanu
la OSIM”
De Stâna ªtefanu au auzit oameni din toate colþurile þãrii ºi
chiar de peste hotare. Aºa se face
cã familia Babu a fost gazdã pentru bucureºteni, braºoveni, sibieni, clujeni, nemþi sau francezi,
o parte dintre turiºtii de anul trecut revenind în acest sezon. „Am
deschis Stâna ªtefanu pe 1 iunie. ªi anul acesta a’teptãm oaspeþii cu mare drag ºi cu aceleaºi
bucate tradiþionale cu care i-am
obiºnuit. Am lungit stâna, vom
face un pridvor, vom avea ºi ponei ºi mãgari ºi mai multe cojoace. De asemenea, am amenajat
ºi un muzeu pentru cã este important ca oamenii sã cunoascã
un pic din tradiþiile noastre. Trebuie sã spun cã am înregistrat
Stâna ªtefanu la OSIM, cu marcã înregistratã. În muzeu am
strâns multe obiecte vechi, 40 de
costume populare, vom avea
costum de ginere ºi de mireasã,
un rãzboi de þesut vechi de o sutã
28 iunie - 4 iulie 2017

14 Târgul AGRO OLTENIA

ACTUALITATE

A

GRO OLTENIA se
anunþã ca fiind cel
mai mare eveniment
expoziþional din Oltenia dedicat agriculturii ºi industriei alimentare, aflat la prima ediþie,
eveniment ce se va desfãºura
la Craiova pe parcursul a trei
zile, în perioada 13-15 octombrie 2017, în incinta Centrului Multifuncþional.
Târgul AGRO OLTENIA
doreºte sã fie un important loc
de întâlnire pentru fermieri,
specialiºti, manageri ºi autoritãþi din domeniul agriculturii ºi industriei alimentare.
Acest eveniment va oferi expozanþilor o oportunitate unicã de a-ºi pune în valoare produsele, tehnologiile ºi proiectele de dezvoltare.
Maºini, tractoare ºi utilaje
agricole performante, produse dedicate creºterii animalelor ºi pãsãrilor de fermã, pomiculturii ºi legumiculturii,
vor fi prezentate de cãtre expozanþi.
Târgul se adreseazã atât marilor producãtori agricoli cât ºi
microfermelor, gospodãriilor
þãrãneºti active, producãtorilor de produse alimentare tradiþionale ºi þãrãneºti, entitãþilor non-agricole din mediul

SC APAVIL SA a
desfãºurat ºi în sãptãmâna 19 – 23 iunie
2017 o activitate
intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile Caporal Hanciu, Lucian Blaga, ªirbei Vodã
nr. 242, Eleodor Constantinescu, Cãpitan Negoescu, Posada
ºi Aleea Cocorilor la blocul 20.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 4 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile ªtirbei Vodã nr. 242, Calea
lui Traian nr. 296, Cãpitan Negoescu nr. 8 ºi Aleea Cocorilor
la blocul 20, sc. A.
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 PUNCTUA28 iunie - 4 iulie 2017

rural, precum ºi agricultorilor
pasionaþi.
Pe lângã firmele de pe piaþã
din România, ºi-au anunþat prezenþa la târg firme de profil din
Bulgaria, Serbia, Spania, Italia,
Ungaria ºi Israel.
În cadrul evenimentului, va
avea loc o expoziþie de animale

ºi pãsãri de rasã, cât ºi prezentarea unor soiuri româneºti de
mãr ºi cãpºuni.
Companiile prezente la târg
vor veni cu oferte promoþionale pe toatã perioada târgului,
premii, tombole ºi vouchere de
reduceri.
Pe durata târgului vor fi or-

ganizate conferinþe ºi seminarii, prezentãri ºi demonstraþii
dedicate în special vizitatorilor
specialiºti.
Vor fi organizate simpozioane privind valoarea nutriþionalã ºi economicã a cãpºunului,
precum ºi valoarea nutriþionalã
ºi economicã a zmeurului/murului/afinului/coacãzului ºi altor
fructe de pãdure.
Nu în ultimul rând, cei prezenþi vor putea afla arta cultivãrii ciupercilor Pleurotus,
Champignon ºi Shiitake (ciupercã parfumatã) ca afacere sau
hobby.
În parcarea din faþa Centrului Multifuncþional vor fi instalate 6 corturi de mari dimensiuni în suprafaþã totalã de 1.300
mp în care vom regãsi expozanþii prezenþi la târg.
Atmosfera de voie bunã va fi
întreþinutã de interpreþi ºi ansambluri folclorice din toatã regiunea Olteniei, ce vor concerta pe o scenã de mari dimensiuni instalatã în parcarea Centrului Multifuncþional.
Pentru vizitatori va fi amenajatã o zonã de food unde se vor
servi bunãtãþi din bucãtãria tradiþional româneascã, stropite
din belºug cu diverse soiuri de
vin de la producãtori expozanþi
din regiunea Olteniei.
Pe durata celor trei zile de
târg, organizatorii vor asigura

Activitatea APAVIL SA
LE. 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, Traian,
Sud ºi Centru;
- s-a ridicat la cotã cãmin de
canalizare pe strada Caporal
Hanciu;
- s-a executat racord de canalizare în cartierul Ostroveni la
blocul A23;
- s-au confecþionat grãtare
pentru staiile de pompare la
punctul de lucru din Strada Florilor;
- s-a montat hidrant suprateran pe strada Posada;
- s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Alexandru Budiºteanu, se continuã cu
spãlarea reþelei de apã potabilã
ºi verificarea presiunii;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare mena-

jerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în
pãmânt a þevilor de canalizare
DN 250 mm;
- s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare menajerã între bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni –
Baza de Agrement.
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere
ºi cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:

- Ostroveni (blocurile C14,
sc. A, B, C, C 11, A33, A42/2,
C18, sc. B, C, C28, S1, B0, C0,
C16, sc. E ºi pe strãzile Lucian
Blaga la blocul G320 ºi Ostroveni la ªtrandul Ostroveni);
- Nord (strãzile Decebal la
blocurile H1 ºi G159, Republicii la blocurile I9 ºi I10, Henri
Coandã la blocul R7 ºi Matei
Basarab la blocul 118, sc. C);
- Sud (Calea lui Traian la Staþia de distribuþie carburanþi Rompetrol ºi Stolniceni nr. 232);

pentru vizitatori transport gratuit din principalele cartiere
ale oraºului cãtre AGRO OLTENIA.
Se estimeazã un numãr de
8.000 de vizitatori care, pe lângã AGRO OLTENIA, vor
avea posibilitatea sã viziteze ºi
TÂRGUL DE COMERÞ AL
OLTENIEI EDIÞIA II, ce se
va desfãºura în acelaºi timp în
pavilionul central din Centrul
Multifuncþional.
Evenimentul va fi puternic
mediatizat atât în presã localã
cât ºi în cea centralã. Vor exista panotaje stradale ce vor
anunþa evenimentul în toate
judeþele Olteniei.
Un numãr de patru radiouri
vor difuza spoturi publicitare
ºi vor avea emisiuni dedicate
evenimentului.
Reviste de specialitate vor fi
prezente la târg, unde vor organiza sesiuni ºi conferinþe pe
teme specifice evenimentului.
Nu în ultimul rând, evenimentul va fi prezentat pe
posturile de televiziune ºi în
mediul online.
Organizatoarea AGRO OLTENIA este firma PS Multiservices SRL, cea care organizeazã cele mai mari evenimente expoziþionale din Oltenia: Târgul de Comerþ al Olteniei ºi Târgul de Turism al Olteniei.

- precum ºi pe strãzile Cãzãneºti nr. 22B, Calea Bucureºti
nr. 2 A la Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecia
Copilului, Maior. V. Popescu,
Buda, Dacia la blocul 15 ºi ªtirbei Vodã nr. 101, nr. 282 – 284,
Cofetãria „Theo” ºi la SC Diana Prod SRL.
53 DE APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 53 de apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 19
documentaþii tehnice.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

”Sã se revizuiascã
primesc!…”
n loc sã se axeze pe fond,
recte pe pregãtirea intrinsecã, pe dezvoltare, Federaþia Românã de Fotbal se leagã la cap cu forme. A contactat
o firmã olandezã pentru a analiza cea mai potrivitã variantã
de campionat. Ca ºi cum generaþiile de fotbaliºti, cei mai
mulþi intraþi în legendã, s-au
cramponat în tipare sterile faþã
de cele examinate în 2017 de
forul tutelar cu expertizã din
afarã. Regulamentul e acelaºi,
nu i s-a clintit o literã de la Ripensia ºi Venus încoace, doar
ediþiile competiþionale au fluctuat ca numãr ºi nume de echipe. FRF îºi închipuie cã progreseazã, prin asta ºi fotbalul, dilatând artificial calendarul
anual între jumãtatea lui Cuptor ºi jumãtatea lui Cireºar.
Numai cã naþionala, pregãtitã
de un neamþ (doar vorbele de
el), mai mult a regresat decât sã
progreseze. Ne batem cu Armenia pentru locul 4 în grupa preliminariilor la Mondialul din
Rusia, lipsiþi de ºanse în dublele cu Polonia, Muntenegru ºi
Danemarca. Da, dar ne fãlim cu
play-off ºi play-out, se încing
urnele europene când dau cu
toatã dragostea de echipele româneºti! N-avem stadioane încãlzite, dar avem consultanþã
olandezã pe tipic belgian. De ce
nu germanã, italianã sau spaniolã? Conaþionalii lui Van Basten, ”reformatorul” fotbalului
modern (în sensul cã la fiecare
aut cronomentrul se va opri,
pentru a reporni la intrarea mingii în joc), vin cu o schimbare
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de Valentin Zarea
nceputul poveºtii nostre
de succes este undeva în
toamna anului 2013,
atunci când o mânã de oameni de sport s-au gândit cã
în peisajul baschetbalistic
craiovean este loc ºi pentru
un club ce doreºte sã îºi creascã micuþii într-un climat dominat de profesionalism, încredere ºi respect.
ACS Îngerii Bãniei, cãci
despre ei este vorba în povestea noastrã, au fost priviþi la
început cu reticenã de toþi cei
cu state vechi în baschetul
craiovean, dar pe mãsurã ce
timpul trecea, nou-veniþii ºiau câºtigat respectul tuturor,
fãcându-i pe pãrinþii micuþilor sã susþinã necondiþionat
acest proiect. Pornind de jos,
cu cei mai mici dintre copilaºi, a fost nevoie de multã
muncã ºi rãbdare pentru a putea creºte sãnãtos echipele ce
acum au început sã domine
baschetul craiovean. Prima
generaþie care a obþinut cea
mai bunã clasare la un campionat naþional, în întreaga
istorie a baschetului masculin craiovean, a fost cea condusã de Irina Borº, Iliana Ionescu ºi Alexandru Vlãsceanu. Micuþii nãscuþi în anul
2006 au obþinut la ediþia precedentã a Campionatului Naþional de Babybaschet un
nesperat loc 6, fiind totodatã
cea mai bine clasatã echipã
din provincie.
Continuând povestea frumoasã, grupa copiilor nãscuþi
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în anul 2005 va fi anul acesta
singura reprezentantã a Craiovei în primele 32 de echipe ale
României, la Campionatul Naþional de Minibaschet Mangalia 2017. Încrezãtori ºi stãpâni
pe sine, micii îngeraºi vor debuta în competiþie în data de 3
iulie, având în cap doar ideea
de a þine cât mai sus steagul oraºului pe care îl reprezintã cu
mândrie.
Din fericire, din urmã vin alte
trei generaþii de excepþie, cu trei
echipe care s-au întors în weekendul precedent de la Campionatul Naþional de Babybaschet
Mangalia 2017.
Cei mai mici dintre ei, copiii
nãscuþi în anul 2010, au avut un
debut timid, copleºiþi atât de
emoþiile debutului cât ºi de valoarea adversarilor mai mari. Au
terminat în primele 90 de echipe ale turneului (din totalul de
109), dar mai presus de asta au
câºtigat încrederea necesarã
continuãrii pe un drum frumos
al baschetului. Lotul ACS Îngerii Bãnie 3 a fost format din:
Budoi Carla, Ana Golea, Natalija Tosic, Glãvan Alexandru,
Boboº Mihnea, Didu Petruþ,
Cojocaru Andrei, Tosic Alexander, Pintea Andrei. Antrenor:
Corneanu Iulian.
Îngerii Bãniei 2 este echipa
micuþilor nãscuþi în anii 2008 –
2009. Pornind fãrã vreun obictiv anume la aceastã competiþie,
au reuºit sã depãºeascã orice aºteptãri, câºtigând 4 meciuri, clasificandu-se astfel în primele 60
de echipe ale þãrii. Cu sau fãrã
clasament, cei mici au arãtat o
ambiþie ieºitã din comun, de-

monstrând tuturor cã mentalitatea de învingãtor nu þine
cont de vârstã. Lotul ACS Îngerii Bãniei 2 a fost format
din: Toanã Lucas, Boiangiu
Vlad, Nicola Luca, Popescu
Vava Luca, Rãchiteanu Rareº,
Lepãdatu David, Bãdici
Rareº, Rãdulescu Mihnea,
Savu Andres, Cirstov Alex.
Antrenor: Irina Borº.
Cei mai mari dintre baschetbaliºtii clubului au alcãtuit echipa Îngerii Bãniei 1.
Copiii nãscuþi în anii 2007 –
2008 au surprins pe toatã lumea, dominând primele douã
faze ale grupelor ºi reuºind
astfel cea mai bunã clasare a
unui club din Oltenia, ºi anume locul 15. O performanþã
remarcabilã pentru baschetul
craiovean, lucru remarcat
chiar ºi de conducãtorii Federaþiei Române de Baschet,
aceºtia subliniind cã prezenþa lor aici nu este întâmplãtoare, prevestindu-le un viitor frumos în baschetul românesc. Lotul echipei ACS Îngerii Bãniei 1 a fost format
din: Mirea Eric, Zamfir Luca,
Moanta ªtefan, Popescu
Mihnea, Nicoarã Rareº, Ion
Cãtãlin, Pãtraºcu Radu, Dobrinescu Mihai, Moraru Daniel, Rãduþ Ionuþ. Antrenor:
Alexandu Vlãsceanu.
Privind aceste rezultate, nu
ne rãmâne decât sã aºteptãm,
plini de încredere, ca în viitorul apropiat aceºti micuþi sã
îmbrace echipamentul echipei
reprezentative a oraºului ºi, de
ce nu, sã ne reprezinte cu succes la echipa naþionalã.
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O poveste de succes
în baschetul craiovean

de macaz în 2019, ceva supercalifragilistic: tot cu play-off (6
echipe) ºi play-out (8). Echipele
din play-out vor fi împãrþite în
douã grupe, iar învingãtoarele
susþin un baraj. Un alt baraj ar
urma sã aibã loc între câºtigãtoarea barajului din play-out ºi
ultima clasatã din play-off, pentru un loc în Europa League. Ne
umplem de baraje, doar cã totul se aruncã pe apa sâmbetei.
Adicãtelea, nu merge în Europa League echipa de pe locul
5, dar poate merge o echipã care
vine din play-out, inferioarã valoric. Ca ºi cum, benefic, LPF
s-a ºi ales cu praful de pe tobã
stârnit de morile de vânt olandeze, înainteazã ºi ea un punct
de vedere, de dragul polemicii,
inversând numãrul competitoarelor: 8 în play-off ºi 6 în playout. Tocmai am vãzut ce s-a întâmplat cu bãtãlia pentru titlu,
care a explodat la TAS din cauza unor paragrafe de regulament incomplete. Cum gura pãcãtosului adevãr grãieºte, în
spatele gramaticii stau presupuse jocuri de culise ale echipelor care au asistat la duel, care
cu câte un autogol sau douã,
care cu aºa-zisa intrare prematurã în vacanþã a jucãtorilor,
cãci dacã mizã nu este, nimic
nu este. Morala: Liga mãreºte
de la 6 la 8 numãrul echipelor
dintre care, oricât am face ºi am
drege, doar una va fi câºtigãtoare. Cum, atunci, sã nu gâlgâi vizionar asemenea lui Farfuridi: ”Sã se revizuiascã primesc! Dar sã nu se schimbe nimic…”?
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PNL Vâlcea salutã promulgarea de cãtre
Klaus Iohannis a legii prin care
râmnicenii se pot pensiona anticipat

Indiscreþii
de Vâlcea
Se zvoneºte cã primii 20
de beneficiari ai Cãminului
pentru persoane vârstnice
din Ostroveni vor fi cazaþi
de Zilele Imnului Naþional.
Veste bunã!

Manele,
la Învârtitã
Farmecul Festivalului de
folclor „Învârtita Dorului”
a fost un pic alterat de niºte manele care urlau în
zona comercialã. Dacã a
fãcut ceva remarcabil, în
perioada în care a fost primar, este cã Ivan Jinaru a
interzis manelele în târg.
Un exemplu bun de urmat,
parol!

Ce criterii
de valoare!

L

uni, 26.06.2017, preºedintele Klaus Iohannis a
semnat decretul privind
promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
prin care se acordã posibilitatea râmnicenilor sã se pensioneze anticipat, cu 2 ani, fãrã
penalizare. Dupã publicarea în
Monitorul Oficial, râmnicenii
vor putea beneficia de aceastã
prevedere din Legea nr. 263/
2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.
Preºedintele PNL Vâlcea,
deputatul Cristian Buican, considerã cã aceastã prevedere prin
care râmnicenii se vor putea
pensiona anticipat cu 2 ani, fãrã
penalizare reprezintã o reparaþie moralã în condiþiile în care
pânã în prezent municipiul
Râmnicu-Vâlcea nu se regãsea
pe lista oraºelor ale cãror cetãþeni beneficiau de aceastã prevedere. Deputatul Cristian Buican a fost unul dintre iniþiatorii
amendamentului prin care râmnicenii vor putea beneficia de
pensionare anticipatã, cu 2 ani,
fãrã penalizare ºi pe aceastã
cale doreºte sã le mulþumeascã
tuturor colegilor deputaþi care
au susþinut ºi votat aceastã
Lege.
”Prin promulgarea de cãtre

Inspectorul ºcolar general
al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Vâlcea, Andra
Bicã, este fericitã cã dupã
Evaluarea Naþionalã, doi
copii de la ªcoala Nr.10 din
Râmnicu Vâlcea au douã
medii maxime. Zice cã asta
e o dovadã cã la Vâlcea se
face învãþãmânt de calitate.
Serios, doamnã? Ce criterii
de valoare aveþi!

Lacrimi de Ziua IEI
Impresionante, manifestãrile dedicate Zilei Universale
a IEI, la Râmnicu Vâlcea.
Preºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Constantin
Rãdulescu (foto), ºi-a început
discursul ºtergându-ºi ochii:
„Sunt aºa de emoþionat cã mi
s-au aburit ochelarii”.

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

preºedintele Klaus Iohannis a
Legii pentru modificarea alin.
(5) al art. 65 din Legea nr. 263/
2010 privind sistemul unitar de
pensii publice se încheie aºteptarea râmnicenilor care doresc
sã se pensioneze anticipat cu 2
ani, fãrã penalizare. Mai trebuie doar publicarea Legii în Monitorul Oficial, probabil azi, cel
târziu mâine. Fiind unul dintre
parlamentarii care a propus
acest amendament, mã bucur cã
am reuºit sã le oferim râmnicenilor aceastã posibilitate. Era
oricum o reparaþie moralã, fiind injust ca oraºul RâmnicuVâlcea sã nu se regãseascã pe
lista oraºelor ale cãror cetãþeni
beneficiau de pensionare anticipatã cu 2 ani, fãrã penaliza-

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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Pensiunea Siva
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re” a declarat preºedintele PNL
Vâlcea, deputatul Cristian Buican.
Potrivit textelor adoptate,
“persoanele care au locuit cel
puþin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentã din
cauza extracþiei ºi prelucrãrii
minereurilor neferoase cu conþinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice ºi/
sau de cocs metalurgic, precum
si a emisiilor de amoniac si derivate, în municipiul Râmnicu
Vâlcea ºi pe o raza de 8 km în
jurul acestuia, beneficiazã de
reducerea vârstei standard de
pensionare cu 2 ani fãrã penalizare.
PNL Vâlcea

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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Se deschide
Cãminul
de bãtrâni
din Ostroveni

