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Restaurant Craiova

Scos din joben de o Lia Olguþa Vasilescu
dornicã sã câºtige rapid ºi decisiv capital
de imagine la nivelul electoratului craiovean, construcþia noului stadion ”Ion
Oblemenco” reprezintã, în continuare, un
motiv de disputã. Întârzierea lucrãrilor,
lucru deloc imputabil municipalitãþii, dar ºi
promisiunile mult prea optimiste ale fostului primar în ceea ce priveºte termenul de
finalizare al investiþiei, au adâncit un scandal care, pânã la urmã, nu face bine nimãnui. Nici Craiovei, nici ministrului Vasilescu, nici primarului Genoiu, pânã la urmã
nici pesediºtilor craioveni.
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Adresa: Fraþii Buzeºti, 200732 Craiova, România
Contact: Tel: 0751.027.203
Tel: 0351.176.819 E-mail: RestaurantCraiova@yahoo.com
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ADMINISTRAÞIE
Consiliul Judeþean
Dolj a eliberat, la
solicitarea Companiei Naþionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR), certificatul
de urbanism pentru
proiectarea ºi construirea primului
tronson al drumului
expres Craiova –
Piteºti, documentul
fiind semnat recent
de cãtre preºedintele
instituþiei, Ion Prioteasa.
n acest context, Ion Prioteasa, preºedintele CJ
Dolj, a evidenþiat importanþa realizãrii acestui drum
expres ºi a reafirmat întreaga
susþinere a administraþiei judeþene pentru implementarea
proiectului. „Îmi face o deosebitã plãcere sã anunþ cã, zilele trecute, am semnat certificatul de urbanism eliberat
Companiei Naþionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care va obþine, pe baza
lui, avizele necesare construirii drumului expres Craiova –
Piteºti, pe porþiunea care traverseazã Doljul. În judeþul
nostru, vorbim despre un tronson cu lungimea de aproape 18
kilometri, care va începe din
centura de nord a municipiului Craiova, continuând pe teritoriile administrative ale comunelor Gherceºti, Pieleºti ºi
Robãneºti, pânã la limita cu ju-

CJ Dolj a eliberat certificatul
de urbanism pentru proiectarea
ºi construirea primului tronson
al drumului Craiova – Piteºti

Î

Ion Prioteasa ºi Cosmin Vasile
deþul Olt. Alãturi de lansarea de
cãtre CNAIR a procedurilor
pentru atribuirea contractelor de
proiectare ºi execuþie, obþinerea
certificatului de urbanism reprezintã un prim pas important în
realizarea acestei artere rutiere
esenþiale pentru Dolj ºi pentru
întreaga regiune. De aceea,
vreau sã salut iniþiativa Guvernului României ºi a companiei,
precum ºi iniþierea demersurilor pe care le implicã materializarea ei. De altfel, în ceea ce

priveºte infrastructura de transport, viitorul drum expres Craiova – Piteºti va constitui, împreunã cu Aeroportul internaþional, obiectiv aflat sub autoritatea CJ Dolj, unul dintre pilonii pe care se va baza dezvoltarea economicã a Olteniei. Investitorii capabili sã creeze locuri
de muncã stabile au nevoie de
mijloace rapide prin care sã-ºi
aducã aici specialiºtii, au nevoie de mijloace eficiente prin care
sã poatã transporta de aici pro-

ducþia cãtre pieþele de desfacere, iar noua ºosea va asigura
completarea coridorului rutier
care leagã Craiova, prin Piteºti
ºi Bucureºti, de cel mai mare
port al României, cel de la Constanþa.
Doresc sã asigur, încã o datã,
cã administraþia doljeanã îºi va
da concursul cu toatã deschiderea ºi va sprijini aceastã investiþie, pentru ca proiectul construirii drumului expres sã poatã fi implementat în cel mai

scurt timp. În egalã mãsurã, îmi
exprim speranþa cã ºi circuitul
pe care îl presupune emiterea
avizelor necesare de cãtre entitãþile implicate va fi parcurs
cu celeritate, astfel încât CJ
Dolj sã poatã elibera cât mai
curând autorizaþia de construire“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean, Ion Prioteasa.
La rândul sãu, vicepreºedintele CJ Cosmin Vasile a precizat cã atât autoritãþile locale ºi
judeþene, cât ºi Ministerul Trasporturilor vor face tot posibilul pentru a nu exista întârzieri
în implementarea proiectului,
atât de aºteptat de locuitorii din
zona de Sud a þãrii. „Este încã
o dovadã cã aceastã guvernare
îºi doreºte realizarea acestui
drum în cel mai scurt timp posibil. Tocmai din acest motiv
toate autoritãþile implicate, fie
cã este vorba despre autoritãþi
locale, judeþene sau autoritãþile de la Bucureºti, vor face tot
posibilul pentru a nu exista întârzieri ori blocaje, astfel încât,
peste trei ani, drumul expres
care sã lege Craiova de A1 sã
fie dat în folosinþã. În special
CJ Dolj, mai ales cã, sã nu uitãm, kilometrul 0 al acestui
drum este aici, la Craiova. Este
un proiect vital pentru Oltenia,
dar mai ales pentru Dolj“, a declarat vicepreºedintele CJ Dolj.

Festivalul de datini ºi obiceiuri „Tradiþiile verii“ - ediþia a VI-a
ase formaþii din judeþele
Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Teleorman ºi Sibiu aduc
în scenã obiceiuri specifice
anotimpului vara: Sânzienele
sau Drãgaica, Sânpetru de varã,
Paparudele, Caloianul, Sãptãmâna lui Sântilie, încheierea
seceriºului, coliva, colacul ºi
prima pâine din noua recoltã de
grâu. Participã ansamblurile
folclorice „Cununa“ din Agnita - judeþul Sibiu, „Liliacul“ din
Baia de Aramã - Mehedinþi,
„Roua“ din Cloºani - Padeº
(Gorj), Ansamblul ªcolii Gimnaziale Izvoarele din Teleorman, „Alunelul“ din Pieleºti Dolj ºi „Hora Desnãþuiului“ al
Casei de Culturã „Adrian Pãunescu“ din comuna Bârca Dolj.

ª
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Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj, cu sprijinul Primãriei ºi al
Consiliului Local Municipal Craiova - parteneri
ai evenimentului, organizeazã vineri, 21 iulie
2017, începând cu ora 19:00, Festivalul de
datini ºi obiceiuri „Tradiþiile verii“, ediþia a VI-a,
în Piaþa Fraþii Buzeºti (Centrul Vechi).
Piaþa ”Fraþii Buzeºti” va fi
din nou acoperitã de cununile
de sânziene, odinioarã aruncate pe acoperiºurile caselor spre
aflarea ursitei, pomenind cea
mai lungã zi din an, 24 iunie,
când amuþeºte cucul ºi ”se face
erete”, iar dacã pofteºte a mai
cânta dupã aceastã zi vor fi nenorociri, zi în care înfloreºte feriga („iarba fiarelor“) ºi se fac
farmece de dragoste. Iunie este
ºi luna Sfinþilor Petru ºi Pavel

(Sânpetru de varã), când se dau
de pomanã castraveþi, mere,
dar ºi faguri cu miere; luna
„Paparudelor“ care dezleagã
ploile ori de câte ori este secetã prelungitã, ritual reprezentat printr-un dans rudimentar în
care se prind fete tinere, care
poartã fuste simbolice din frunzare, ºi sunt udate cu apã. Povestea continuã în iulie cu sãptãmâna seceriºului, cea a Panteliilor (surorile Sfântului Ilie),

„Sãptãmâna lui Sântilie“, care
îl are în centru, la 20 iulie, pe
Sf. Ilie, numit „Cãruþaºul Raiului“, care leagã ºi dezleagã
ploile, tunã, fulgerã, trãsneºte

ºi cãruia îi sunt dedicate vestitele petreceri pastorale „Nedeia de la Novaci“ sau „Târgul de
fete de pe muntele Gãina“. Este
ziua când se împarte ºi se mãnâncã porumb fiert. În cea de
pe urmã sãptãmânã a lui Cuptor, muºeþelul, menta, pelinul
capãtã puteri magice, vindecãtoare. Se frãmântã primul colac ºi prima pâine într-un ritual
aparte. Gustar vine cu Postul
lui August pânã în ziua cunoscutã ca Sfânta Marie Mare, 15
august, ziua ofrandelor pentru
morþi ºi pentru vii, constând în
colaci împodobiþi cu struguri ºi
pepeni. Este luna în care viile
prefigureazã ceea ce strãbunii
intuiau în adevãrul vinului, iar
mierea îndulceºte ritualurile de
sfârºit de varã.
www.indiscret.ro
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ANALIZÃ

OZN-ul din Bãnie –
arena
controverselor
de Cosmin Pretorian

B

rusc ºi oarecum surprinzãtor, având în vedere cã s-a sfârºit campania electoralã în Craiova,
noul stadion ”Ion Oblemenco”
este din nou un subiect de scandal la nivel naþional. Jurnaliºtii
de la publicaþia online Prosport
au dezvãluit la începutul sãptãmânii cã lucrurile nu sunt tocmai limpezi în ceea ce priveºte
proiectarea ºi construcþia celei
mai importante arene sportive
din Oltenia. Analizând un proiect de Hotãrâre de Guvern, jurnaliºtii au descoperit diverse
erori mai mici sau mai mari în
studiul de fezabilitate ºi în proiectul stadionului, erori care
necesitã în prezent sau au necesitat modificãri în ceea ce priveºte execuþia. Compania Naþionalã de Investiþii, finanþatorul principal al proiectului, a
reacþionat prompt, susþinând,
dincolo de cuvintele tehnice
pompoase, cã a existat o culpã
în faza de studiu de fezabilitate
ºi în cea de proiectare, însã pe
parcurs aceste greºeli au fost
remediate, fãrã a se umfla „nota
de platã“. În scandal s-au implicat ºi firmele constructoare,
în frunte cu CON-A, care au þinut sã ne asigure pe toþi cã lucrurile sunt sub control, iar luwww.indiscret.ro

Scos din joben de o Lia Olguþa Vasilescu dornicã sã câºtige rapid ºi decisiv capital de imagine
la nivelul electoratului craiovean, construcþia
noului stadion ”Ion Oblemenco” reprezintã, în
continuare, un motiv de disputã. Întârzierea
lucrãrilor, lucru deloc imputabil municipalitãþii,
dar ºi promisiunile mult prea optimiste ale
fostului primar în ceea ce priveºte termenul de
finalizare al investiþiei, au adâncit un scandal
care, pânã la urmã, nu face bine nimãnui. Nici
Craiovei, nici ministrului Vasilescu, nici primarului Genoiu, pânã la urmã nici pesediºtilor
craioveni. Mai devreme sau mai târziu, în orice
caz nu în termenii iniþiali în ceea ce priveºte
perioada de timp investiþia va fi finalizatã, iar
sutele de mii de fani ai Universitãþii Craiova vor
avea ocazia sã-ºi vadã idolii în condiþii similare
cu orice suporter al unei echipe de tradiþie din
vestul Europei.
crarea va fi finalizatã în termen.
Care termen, fie vorba între noi,
este unul de mult depãºit, motiv pentru care, poate, sibienii
ar trebui sã dea niscai explicaþii
ceva mai pertinente decât aceea cã nu gãsesc în Craiova sudori.

Gura bate...
În mod evident, acest scandal
nu ar fi luat o asemenea amploare dacã, în lunile care au trecut,
nu ar fi existat un „pogon“ de
promisiuni optimiste cu privire
la data disputãrii primului meci
pe noua arenã „Ion Oblemen-

co“. Dacã ar fi existat o minimã
reþinere în ceea ce priveºte promisiunile, în primul rând din
partea Liei Olguþa Vasilescu ºi
mai apoi din partea pleiadei de
subordonaþi pe linie politicã ºi
administrativã, aºteptãrile „cetãþii“ nu ar fi fost atât de mari ºi
nimeni nu s-ar fi simþit iritat cã,
zic ºi eu, abia la anul se va juca
primul meci pe noul stadion.
Toatã lumea ar fi înþeles cã, în
general, în România lucrurile se
miºcã puþin mai încet decât în
þãrile civilizate, cã firmele româneºti de construcþii s-au învãþat de unde „sã ciupã“ câte un

punct, douã, pentru a ieºi bine
licitaþia, ºi nu ar mai fi avut
motive de a arunca tone de lãturi în ceea ce este, pânã la
urmã, cea mai importantã investiþie din istoria sportului craiovean. Însã, „ameninþaþi“ periodic cu date de recepþie care mai
de care mai fanteziste, craiovenii par sã-ºi fi pierdut rãbdarea
tocmai când este o chestiune de
luni de zile pânã când îºi vor
vedea visul cu ochii: alb-albaºtrii învingând Steaua ºi Dinamo
sub cupola unei frumoase arene ”Ion Oblemenco”.

Dar dacã vom juca în
primãvara
europeanã pe noul
„Ion Oblemenco“?
În tot acest scandal, declaraþia iniþialã a primarului Mihai
Genoiu a pãrut cea mai echilibratã. Poate ºi pentru cã vine din
economia realã, cea privatã,
acolo unde ºi-a cãpãtat o groa-

zã de „cucuie“, edilul a spus pe
nerãsuflate cã, în viaþã, de multe ori, graba stricã treabã, iar finalizarea stadionului, cu tot cu
recepþie, nu ar trebui sã se transforme într-un hei-rupism naþional care poate afecta grav viitorul arenei. Din pãcate, vorbele
sale lipsite de orice urmã de
politicianism au nãscut un adevãrat „tsunami“ la Bucureºti,
motiv pentru care a fost nevoit
sã îºi nuanþeze poziþia. Totuºi,
adevãrul rãmâne pentru cei care
ºtiu sã citeascã printre rânduri:
stadionul ”Ion Oblemenco”, realizare extraordinarã a primarului Lia Olguþa Vasilescu ºi a
Partidului Social Democrat, este
mult prea important pentru întreaga suflare alb-albastrã, aceea adevãratã, nu cea îngropatã
cu ani în urmã, pentru ca încã
un decalaj de câteva luni sã mai
reprezinte un obstacol insurmontabil. E adevãrat cã nu vom
vedea diavolii roºii pe noul stadion, dar cine ºtie, poate vom
juca în primãvara europeanã pe
„OZN“-ul din Bãnie!
19 - 25 iulie 2017

Vor
la
catedrã
4
cu note puþin peste
S
punctul din oficiu

ACTUALITATE
de Octavia Hantea

ute de profesori doljeni
care în data de 12 iulie
au susþinut examenul de
titularizare, au aºteptat cu emoþii afiºarea rezultatelor. Ca în
fiecare an, sunt candidaþi care
nu au reuºit sã depãºeascã pragul notei 5, cel mai grav fiind
faptul cã existã persoane ce vor
sã devinã dascãli, dar care au
obþinut puþin peste punctul din
oficiu.

Caragiale i-a pus
în încurcãturã
Una dintre materiile care leau jucat feste dascãlilor este
Limba ºi literatura românã.
Mulþi dintre candidaþi nu au fost
atenþi la cerinþa primului subiect
ºi astfel proza lui Caragiale lea adus note sub aºteptãrile lor.
„Nu am citit cu atenþie ceea ce
se cerea. Am vãzut Caragiale ºi
am abordat douã opere, dar care
aparþin dramaturgiei. Am realizat abia acasã, dupã douã ore.
ªtiam ºi din prozã, chiar am
avut la clasã, dar neatenþia m-a
costat enorm. Am scris 12 pagini, dar asta nu mai conteazã
acum”, a spus una dintre candidate. Profesorii nemulþumiþi de
rezultat au posibilitatea sã depunã contestaþii, rezultatul final
urmând a fi afiºat în perioada
20-24 iulie a.c.

Un punct ºi ceva
Culturã Civicã-1,80; Chimie1,20 sau 1,75; Educaþie Fizicã
ºi Sport-1,35; Fizicã-1,70; Biologie 2,20, Limba ºi literatura
românã-2,55; 2,60; 3,20; 3,95;
4,05; Limba englezã-2,60; 3,20,
cam aºa a fost notatã pregãtirea
unora dintre viitorii dascãli doljeni. Dacã în primã fazã s-au
plâns cã nu au locuri titularizabile în judeþul de care aparþin,
iatã cã nici cunoºtinþele pe care
le deþin nu îi ajutã sã ajungã la
catedrã.

Dascãli de nota 10
Notele publicate pe site-ul
Ministerul Educaþiei Naþionale
indicã faptul cã în judeþul Dolj
sunt ºi dascãli foarte bine pregãtiþi. Astfel, ºase dintre candidaþii la acest examen au obþinut
nota maximã (doi la istorie, unul
la învãþãtori, unul la matematicã, unul la educaþie tehnologicã ºi unul la educaþie fizicã ºi
sport), pragul notei ºapte fiind
depãºit de cãtre alte câteva zeci
de profesori, educatori sau învãþãtori.

Au pretenþia sã devinã profesori titulari pe
post, dar au obþinut puþin peste punctul din
oficiu la examenul de titularizare! Vorbim despre viitorii dascãli ai judeþului Dolj a cãror
performanþã lasã de dorit. Educaþia fizicã,
istoria, chimia, fizica, cultura civicã, matematica, limba românã, sunt materii care le-au venit
de hac multora dintre candidaþi. La polul opus
se situeazã profesorii care au reuºit sã obþinã
10: doi la istorie, unul la educaþie fizicã ºi sport,
unul la matematicã, altul la educaþie tehnologicã, cea de-a ºasea notã maximã fiind obþinutã
de un viitor învãþãtor.

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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În urmã cu câteva zile,
Primãria Craiova a
achiziþionat serviciile
de profil pentru taxarea prin SMS a automobiliºtilor care
parcheazã pe locurile
delimitate pe trei
dintre arterele centrale, dar achiziþiile din
aceastã suitã nu s-au
încheiat. Edilii cumpãrã acum 6 abonamente de date pentru
poliþiºtii locali care
vor avea sarcina sã-i
verifice pe buni ºi rãuplatnici, la pachet cu
tabletele de rigoare.

ADMINISTRAÞIE
Tablete ºi
abonamente pentru
monitorizarea
parcãrilor
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Parcãrile din Centru,
urmãrite cu tableta
de Nicuºor Fota

P

monta plãcuþele indicatoare. Se
vor mai trasa încã o datã locurile de parcare. Va deveni operaþional acest regulament poate chiar în cursul acestei luni.
Ceea ce pot sã vã asigur însã e
cã tarifele pe care le percepem
vor fi la limita de jos. Am primit o statisticã a costurilor
acestor taxe de parcare. Avem
cel mai mic cuantum de taxã de
parcare în zona centralã faþã de
Cluj, Timiºoara, Braºov sau
Oradea”, a spus Genoiu.

Parcare
în centrul Craiovei
prin SMS,
via Timiºoara

Publicitate

rimarul Mihail Genoiu
anunþa cã desemnarea
operatorului care va
gestiona sistemul de platã prin
SMS al parcãrilor din centrul
Craiovei este aproape, anticipând cã întreaga operaþiune va
putea fi pus la punct pânã la
sfârºitul acestei luni. Dacã edilul-ºef a afirmat cã nu este la
curent cu numele câºtigãtorului, acesta a þinut sã-i asigure

pe craioveni cã vor fi printre
cei mai subþire taxaþi pentru
parcarea în zona centralã a urbei. „Cred cã se finalizeazã zilele acestea achiziþia pentru
operatorul de sms. Nu ºtiu sã
vã spun cine a câºtigat, mi s-a
spus însã cã procedura este pe
finalizare. Aceastã operaþiune
se apropie de finalizare. Cât de
curând se va semna contractul
cu operatorul. În momentul în
care se va ºti exact numãrul la
care se va trimite sms-ul, se vor

www.indiscret.ro

Firma care a fost aleasã sã
asigure funcþionarea sistemului de platã prin SMS a parcãrilor pe strãzile A.I. Cuza, C.S.
Nicolãesc-Plopºor ºi Romul
este SC Piconet SRL din Timiºoara, care a pus la punct
operaþiuni similare în mai
multe oraºe din þarã în ultimul
cincinal. Atribuirea a avut loc
pe 12 iulie, autoritãþile craiovene urmând sã semneze cu
SRL-ul timiºorean un contract
de achiziþie valabil pe o perioadã de un an. Preþul contractului este ceva mai mare de
10.000 de lei, 10.047, mai
exact, sau 2.199 euro. Numai
cã asigurarea serviciilor de
platã prin SMS nu e totul. Teoretic, odatã parafatã înþelegerea, municipalitatea ar putea
delimita parcãrile cu platã ºi
purcede la încasarea banilor
de la craioveni, numai cã întregul sistem de taxare rãmânea incomplet fãrã modalitatea de monitorizare a plãþilor
ºi de sancþionare a celor care
parcheazã fãrã sã plãteascã.
Pentru aceastã operaþiune, Primãria Craiova a iniþiat o nouã
procedurã de achiziþie publicã pentru a-ºi dota agenþii de
poliþie localã cu tehnica necesarã monitorizãrii parcãrilor.

Edilii mai pun la bãtaie 3.700
de lei pentru 6 abonamente pe
12 luni de internet mobil, furnizorul urmând sã punã la dispoziþia primãriei ºi un numãr
egal de tablete, potrivit anunþului postat în SEAP, privind
„achiziþie servicii abonament
internet mobil, necesare verificãrii parcãrii cu plata prin SMS,
conform cerinelor caietului de
sarcini nr.88511/30.06.2017.
Pachetul de servicii trebuie sã
conþinã abonament de internet
mobil - 6 abonamente pentru
perioada de 12 luni ºi 6 tablete
cu titlu gratuit, necesare accesului la serviciul de internet
mobil”. Potrivit specificaþiilor
caietului de sarcini, prestatorul
va asigura service-ul pentru terminalele furnizate pe întreaga
perioadã contractualã fãrã a percepe taxe în afara abonamentului, înlocuirea gratuitã a cartelei SIM în caz de furt, pierdere
sau deteriorare, un serviciu gratuit „Help Desk” (suport tehnic
’i consultanþã) pentru a prelua
sesizãrile achizitorului. „Serviciul va fi asigurat permanent,
respectiv 24/24 ore, 7 zile/sãptãmânã, 365 zile/an pentru problemele apãrute. Termenul de
instalare, testare ºi punere în
funcþiune a serviciilor de internet mobil: în maximum 3 zile
de la semnarea contractului. Pe
durata abonamentului toate serviciile de internet mobil vor fi
asigurate fãrã costuri suplimentare (instalare, chirii echipamente etc). De asemenea, nu
vor percepe autoritãþii contractante niciun fel de taxe suplimentare”, se aratã în caietul
de sarcini.
Mai-marii urbei încearcã sã
introducã suprataxa de parcare
pentru zona centralã a Craiovei
de la începutul acestui an. Iniþial, proiectul municipal prevedea
stabilirea a peste 500 de locuri
de parcare, amplasate pe nu mai
puþin de 10 strãzi din zona centralã, cãrora urma sã li se aplice
taxarea prin SMS. În urma dezbaterii publice ºi a intervenþiei
mai multor locatari din zonã,
acompaniaþi chiar de un numãr
de consilieri locali, aria de aplicarea a suprataxei a fost drastic
restrânsã, aceasta urmând a fi
pusã în practicã pe numai trei din
arterele centrale, pentru un numãr de 139 de locuri de parcare.
19 - 25 iulie 2017
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S-a dus ºi el între
”Vocile nopþii”

uni, 10 iulie, a încetat
din viaþã Augustin Buzura, prozator, eseist,
membru titular al Academiei
Române. Cãzutã ca un trãsnet,
informaþia a fost confirmatã la
Realitatea TV de academicianul Eugen Simion. ”Buzura a
fãcut sã nu fie sub comunism
o Siberie a spiritului”, a remarcat, între altele, cu simþul sãu
analitic, eminentul om de culturã. Sâmbãtã, 15 iulie, la emisiunea ”Profesioniºtii”, a Eugeniei Vodã, a fost reluat in
memoriam interviul realizat în
2001 cu Augustin Buzura,
dupã ce, în 1992, fusese operat pe inimã în Louisville, Kentucky (SUA). Un Buzura luminos, biruitor. În romanele
sale, câteva voroave din dicþionarul limbii române, cu acces
neîngrãdit la cord, reluate cu
obstinaþie, sunt ”durere”,
”umilinþã”, ”teamã”, cãrora lea dat extensie epicã. ”Absenþii” (1970), ”Feþele tãcerii”
(1974), ”Orgolii” (1977), ”Vocile nopþii” (1980), ”Refugii”
(1984), ”Drumul cenuºii”
(1988), ”Recviem pentru nebuni ºi bestii” (1999) ºi ”Raport asupra singurãtãþii”
(2009) sunt romanele care sau impus ca rechizitorii de
conºtiinþã înainte de 1989 cât
ºi dupã aceea, în libertatea de
fiecare zi: ”În romanele mele
am descris toate feþele fricii,
ale singurãtãþii ºi ale neliniºtii
oamenilor terorizaþi de capriciile istoriei sau ale destinului.
Toþi suntem mai mult sau mai
puþin singuri. Sunt foarte multe
surse din care se alimenteazã

frica”. Personajele sale (þãrani,
activiºti de partid, studenþi,
dascãli, ziariºti, doctori, muncitori, mineri, intelectuali,
apoi, cum bine a titrat, nebuni
ºi bestii) au traversat întâmplãri ºi evenimente încã din
1950 pânã în vremurile din
urmã. Ele vorbesc despre þãrãnimea aflatã la rãscruce ºi despre abuzurile colectivizãrii,
despre deþinuþi politici, despre
cenzura ideologicã, dar ºi despre cea economicã, despre
realitatea deviatã moral. Cãrþile sale (nãscut în Berinþa,
Maramureº, cu 79 de ani în
urmã) au fost distribuite prin
sate, la magazinele alimentare; ulei, fãinã ºi Augustin Buzura, ”Feþele tãcerii”. În tinereþe, a renunþat la medicinã
pentru literaturã. De fapt, ca sã
folosim un cliºeu, viaþa însãºi
i-a fost ca un roman rãsfoit pe
diverse paliere: îngrijitor de
animale de circ, ajutor de artificier în minã, educator, pedagog, medic (a fãcut praticã la
clinica în care era internat Blaga), psiholog, jurnalist. A avut
în dictaturã 56 de turnãtori ºi
destui detractori în anii din
urmã. Figureazã ca scriitor
contestatar ºi ”nealiniat”, în linia Preda, Goma, Þepeneag, I.
D. Sârbu. Revista ”Dilema” sa nãscut la iniþiativa sa. A condus Fundaþia Culturalã Românã ºi Institutul Cultural Român, rãzboindu-se cu spiritele
gregare ºi promovând valorile
naþionale. Decorat în anul
2000 cu Ordinul Naþional
”Pentru Merit” în grad de Mare
Cruce.
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Procedura privind
achiziþionarea pachetului de servicii de
formare profesionalã
a angajaþilor Primãriei
Craiova s-a anulat.
Edilul municipiului
Craiova, Mihail Genoiu, dupã o verificare a
caietului de sarcini în
care se specifica
exact zona geograficã
unde sã fie derulate
aceste cursuri (Constanþa, Braºov sau
Prahova), a decis
anularea procedurii în
cauzã. La instruire vor
participa 158 de angajaþi ai primãriei, costurile sãrind de 400.000
de lei, conform vechii
proceduri.
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de Octavia Hantea

F

ormarea profesionalã a
angajaþilor nu se va face
musai la mare sau la
munte! Aceasta pare a fi decizia primarului municipiului
Craiova, Mihail Genoiu, dupã
ce a verificat caietul de sarcini
privind achiziþionarea acestor
servicii de instruirie ºi dezvoltare în plan profesional. La conferinþa de presã organizatã în
data de 12 iulie a.c., Genoiu a
promis cã va verifica întreaga
procedurã ºi cã, dacã sunt stipulate aspectele cu privire la
judeþele unde urmeazã a fi organizate aceste cursuri, aceasta
va fi blocatã s-au retrasã. În prezent, „se lucreazã la o nouã procedurã ºi se fac modificãri la
cele semnalate”, dupã cum neau comunicat reprezentanþii Primãriei Craiova.

Cazare ºi masã
Reamintim cã potrivit caietului de sarcini în varianta iniþialã, ofertele care urmau a fi depuse vizau cursuri organizate în
trei judeþe anume, de altfel cunoscute ca destinaþii tradiþionale de formare profesionalã pentru bugetari. „Contractul de
achiziþie publicã având ca obiect Servicii de formare profesionalã destinate salariaþilor din
cadrul Primãriei municipiului
Craiova constã în organizarea
de cursuri de formare profesionalã ºi asigurarea serviciilor de
cazare 7 nopþi ºi masã în locaþii
puse la dispoziþie de prestator
în judeþele Constanþa, Braºov ºi

Prahova, pentru 158 de salariaþi
din cadrul autoritãþii contractante, 8 zile, conform caietului de
sarcini nr. 85737/28.06.2017.
Valoarea estimatã a contractului de achiziþie publicã este de
417.120 lei, calculatã astfel: –
curs de formare profesionalã:
158 persoane x 850 lei/
pers.=134.300 lei (0%TVA) –
servicii hoteliere (cazare + masã
7 nopþi): 158 persoane x 1.790
lei/pers.=
282.820
lei
(9%TVA). Valoarea estimatã
fãrã TVA: 417.120 lei”, se aratã în anunþul de participare la
licitaþie întocmit de reprezentanþii municipalitãþii.

Când e vorba de
instruire la mare sau
la munte, primarii
nu se mai vaietã
ªi primãriile din judeþ merg
pe aceeaºi variantã. În plin sezon estival, salariaþii se instru-

iesc de zor în staþiunile de la
malul Mãrii Negre, bugetul nemaifiind o problemã acum pentru edilii doljeni. Trist este cã
aceºti bani se duc pe apa sâmbetei. ªi asta pentru cã nici primarii ºi nici angajaþii nu prea
ºtiu la ce cursuri vor merge ºi,
mai grav, la ce cursuri au participat deja. Asta în situaþia celor
care s-au instruit în iunie sau
iulie. Au contat, cel mai probabil, calitatea serviciilor hoteliere ºi aprecierile pentru bronzul
obþinut dupã cele ºapte-opt zile
de instruire. Aceste cursuri se
pot face pânã la finele anului în
curs, cei care nu iubesc briza
mãrii urmând sã plece în staþiuni balneare, amintind aici Bãile
Felix, Bãile Herculane ºi Covasna. Variante sunt ºi pentru
iubitorii de munte, Prahova ºi
Braºovul aºteptându-i pe cei cu
poftã de a se dezvolta profesional. Chef de învãþat sã fie, restul
se asigurã din vistieria instituþiei!
www.indiscret.ro

Elevii olteni au oferit… 7
surprize, surprize la
examenele naþionale

ACTUALITATE

Balº. La nivel judeþean a mai
fost înregistratã o performanþã: o elevã a obþinut 10 la una
dintre discipline, fãrã sã se prezinte la probã. Este vorba de
multipla medaliatã de la competiþiile naþionale ºi internaþionale de matematicã - Ramona Deaconu. Despre ce s-a întâmplat la Bacalaureatul din
Olt se mai poate spune cã doi
din trei liceeni care au contestat
nota iniþialã de la una sau mai
multe probe au primit unele
mai bune. Partea proastã este
cã restul au primit note mai
mici decât cele iniþiale. Notele
de la contestaþii au fãcut ca 53
de elevi care picaserã iniþial
examenul sã fie declaraþi admiºi, dar ºi ca 23 de liceeni care
au avut în mânã, la figurat vorbind, diploma de Bac, sã o piardã dupã recorectarea lucrãrilor
ale cãror note fuseserã contestate. Cea mai mare diferenþã în plus datã la recorectare a
fost de 2,5 puncte, iar în minus
de 1,85.

de Mihaela Bobaru

E

xamenele naþionale s-au
încheiat. Ca de fiecare
datã, tragem linie, inventariem rezultatele ºi facem analize care sã stea la baza strategiilor ce vor fi implementate.
Ne bucurãm de fiecare statisticã pozitivã ºi ne întristãm când
constatãm cã aºteptãrile nu neau fost satisfãcute. Una peste
alta, ajungem la aceleaºi concluzii ca în fiecare an: avem
copii de excepþie, care ne umplu inima de mândrie, dar avem
ºi tineri cu care nu ºtim ce sã
mai facem pentru a-i aduce pe
drumul cel bun.

Elevii noºtri,
pe primul loc
la Evaluare
Rata mediilor peste cinci, numãrul notelor maxime ºi al mediilor de 10 obþinute de elevii
noºtri la Evaluarea Naþionalã
claseazã judeþul Olt pe primul
loc în clasamentul pe regiune ºi
pe locul opt pe þarã. Este cel mai
bun rezultat obþinut în ultimii
ani. 10 elevi din Olt au reuºit sã
obþinã media maximã la Evaluarea Naþionalã. Toþi sunt absolvenþi ai unor ºcoli din mediul
urban, 9 din Slatina ºi unul din
Caracal. Cu o singurã excepþie,
toþi absolvenþii de gimnaziu cu
care ne lãudãm dupã aceastã
sesiune de examen naþional sunt
fete. În clasamentul unitãþilor de
învãþãmânt conduce ªcoala
Gimnazialã “Eugen Ionescu” cu
patru elevi care au trecut de
acest hop cu media 10, urmatã,
surprinzãtor, de Liceul cu Program Sportiv cu doi elevi de
10, iar pe poziþia a treia se situeazã Colegiul Naþional Vocaþional “Nicolae Titulescu”, Colegiul Naþional “Ion Minulescu”,
ªcoala Gimnazialã “Vlaicu
Vodã” ºi ªcoala Gimnazialã Nr.
2 din Caracal, cu câte un elev
care au primit nota maximã la
ambele probe ale evaluãrii.
1. DABU N. Costin Alexandru (LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV)
2. MLADIN E. Raisa Maria
(LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV)
3. DAN D. Eliana (ªCOALA
www.indiscret.ro

Licee de tot felul
GIMNAZIALÃ “EUGEN IONESCU”)
4. PÃUNESCU I. Bianca
Andreea (ªCOALA GIMNAZIALÃ “EUGEN IONESCU”)
5. CÎRSTEA I. Daria Mihaela (ªCOALA GIMNAZIALÃ
“EUGEN IONESCU”)
6. TUDOSIE T. Maria Andreea (ªCOALA GIMNAZIALÃ
“EUGEN IONESCU”)
7. DOINEA ID. Elena Delia
(COLEGIUL NAÞIONAL
VOCAÞIONAL “NICOLAE
TITULESCU”)
8. MIOC TC. Roxana Maria
(COLEGIUL NAÞIONAL
“ION MINULESCU”)
9. GUÞICÃ-FLORESCU L.
Maria Teodora (ªCOALA
GIMNAZIALÃ “VLAICU
VODÃ”)
10.CONSTANTINESCU
Delia Georgiana (ªC. Nr.2 CARACAL)
Cinci dintre elevii amintiþi au
scãpat de emoþiile admiterii,
având 10 media de admitere în
învãþãmântul preuniversitar.
Practic, ei ar fi putut opta pentru orice liceu din judeþ sau din
þarã.
La nivel judeþean s-au înregistrat, potrivit statisticilor oficiale, 130 de note de 10, cele
mai multe - 84 - fiind obþinute
la matematicã. În ce priveºte
procentul de promovare, acesta
s-a ridicat la 78,92%.

Valorile nu exclud
nonvaloarea
ªcoala Gimnazialã “Eugen
Ionescu” este, de departe, cea
mai bunã unitate de învãþãmânt
general din judeþ, nu doar raportându-ne la rezultatele obþinute
de elevi la evaluãrile din ultimii ani, ci ºi luând în calcul reprezentarea judeþeanã la olimpiadele ºcolare, faza naþionalã
sau competiþiile internaþionale.
La polul opus se situeazã ªcoala Generalã “Nicolae Coculescu” din Scorniceºti, unde doi
elevi care au susþinut Evaluarea
Naþionalã se pot lãuda cu media 1.00. Rezultate slabe pe unitatea de învãþãmânt au înregistrat ºi elevii de la ªcoala Generalã Nr.1 Caracal. Aici, din cei
10 elevi care au susþinut Evaluarea Naþionalã nu a promovat
niciunul; ªcoala Gimnazialã din
Bârza, unde niciunul din cei 2
elevi înscriºi la examen nu a
promovat; ºi ªcoala Gimnazialã din Sâmbureºti, unde cei 3
elevi care au luat parte la Evaluare au obþinut cel mult media
3,30. Dacã nu v-am convins cã
avem totuºi motive de îngrijorare cu privire la viitorul ºcolii
oltene ºi la rezultatele pe care
le-am putea înregistra peste ani
la Bacalaureat, vã mai spunem
cã 350 de locuri în licee vor fi
ocupate de elevi care nu au reu-

ºit sã obþinã minimum 5 la examen. Potrivit statisticilor oficiale, doi din trei astfel de elevi au
medii de admitere cuprinse între 4,99 ºi 4, iar restul chiar mai
mici, iar alþi 15 au medii cuprinse între 2,99 ºi 2. Aceleaºi date
aratã cã, la nivel judeþean, deþinãtorii a douã din aceste medii la admitere sunt ale unor elevi
de la ªcoala Generalã “Nicolae Coculescu” din Scorniceºti,
care, nici mãcar datoritã mediilor din anii de ºcoalã generalã,
nu reuºesc sã treacã de media
de admitere 2.

Bac, performanþe
Notele obþinute de liceenii
din Olt la Bacalaureat au condus la o ratã a promovãrii de
peste 63%. Este, susþin reprezentanþii IªJ Olt, cel mai bun
rezultat din ultimii ºapte ani. În
plus, doi elevi au trecut de Bac
cu media 10. Contestaþiile depuse au crescut procentul de
promovare la 65%, dar ºi numãrul liceenilor olteni care se
vor putea lãuda cu media 10.
Practic, în loc de doi, Oltul se
poate mândri cu patru liceeni
de excepþie. Celor doi tineri de
la Colegiul Naþional “Ion Minulescu” li se alãturã o altã colegã a acestora - Teia Andrada
Vava, dar ºi Alina Daniela
Stanca, absolventã a Liceului
Teoretic “Petre Pandrea” din

Pe primul loc la nivel judeþean, raportat la procentul de
promovare a examenului, se situeazã Colegiul Naþional “Radu
Greceanu” din Slatina cu peste
95,44% elevi promovaþi, urmat
de Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” din Caracal cu o promovare de 94,53% ºi Colegiul Naþional “Ion Minulescu” cu o ratã
a promovãrii de 92,62%. Pe poziþia a patra se aflã Liceul din
Iancu Jianu cu o promovare de
81,25%, rezultatul constituind
marea surprizã a acestei sesiuni
de Bacalaureat. La polul opus,
trei licee din Olt au reuºit sã obþinã nedorita performanþã de a
înregistra zero promovare la
examenul de Bacalaureat. Este
vorba de Liceul Tehnologic
Crîmpoia, Liceul Tehnologic Izvoarele ºi Liceul Tehnologic
Drãgãneºti-Olt. Potrivit afirmaþiilor inspectorului general al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Olt, Felicia Man, acestea urmeazã, cel mai probabil, sã fie
desfiinþate. ªefa educaþiei judeþene susþine cã aceste licee au
“apãrut” în 2010, când fostele
ºcoli de arte ºi meserii s-au
transformat în unitãþi de învãþãmânt preuniversitar, fãrã a
putea sã þinã pasul cu rigorile
acestei forme de învãþãmânt.
Cel mai probabil, în urmãtorii
doi ani aceste unitãþi de învãþãmânt preuniversitar vor fi desfiinþate.
19 - 25 iulie 2017
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REPORTAJ
de Octavia Hantea
de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

Doljul poate mai mult

C

onform statisticii realizate de Oficiul Naþional al Registrului
Comerþului (ONRC), pânã la
sfârºitul lunii mai a acestui an,
în judeþul Dolj se înfiinþaserã
18 firme cu capital strãin, reprezentând 3,1% din numãrul
total de firme nou-înfiinþate, cu
o valoare totalã subscrisã a capitalului de 8.347 de euro.
În aceeaºi perioadã, în judeþul Cluj s-au înfiinþat 27 de firme cu capital strãin, cu o valoare totalã subscrisã a capitalului de 1.024.731 de euro.
Adicã de 123 ori mai mulþi
bani investiþi în Cluj decât în
Dolj, în primele cinci luni ale
acestui an. Ei, Clujul, motorul
Ardealului - locul 1, noi, Doljul - motorul aºteptat al Olteniei - locul 15.
Vor fi mulþi care vor invoca
aceleaºi argumente obsedante:
pedigree-ul istoric, poziþionarea geograficã, infrastructura
rutierã, feroviarã ºi aerianã
care conecteazã mai bine Clujul cu Vestul occidental.
Nu contest aceste argumente. Mã întreb doar dacã ele au
fost decisive sau au existat ºi
altele (ºi la îndemâna noastrã,
aici la Dunãre) care genereazã astãzi aceastã realitate economicã ilustratã de statistici, în
care Clujul mãrºãluieºte pe
drumul dezvoltãrii, iar Doljul
rãtãceºte în cãutarea drumului
dezvoltãrii accelerate.
Cred cã trebuie sã depãºim
retorica prin care decretãm cã
Doljul nu poate mai mult în
absenþa autostrãzii. Haideþi sã
ne uitãm ºi la celelalte argumente puternice pe care Clujul ºi le-a dezvoltat în ultimii
ani. Doljul poate valorifica
acest model dacã existã voinþã. ªi nu doar politicã.
Aºezarea mizei pe competenþã în toate instituþiile publice din Dolj va permite utilizarea în favoarea dezvoltãrii a
capitalului instituþional. Miza
pe competenþã în instituþiile
publice va însemna profesionalizarea acestor instituþii, adi19 - 25 iulie 2017

cã creºterea capacitãþii de a
face strategii niºate de atragere a investitorilor strãini ºi în
felul acesta crearea unui sprijin real pentru mediul local de
afaceri.
Valorificarea inteligenþei locale (care nu e cu nimic mai
prejos decât a Clujului) va genera resurse pentru conectarea
mai bunã la banii pentru dezvoltare ai Uniunii ºi în general ai Vestului, care înseamnã
mult mai mult decât UE. Identificarea clarã a avantajelor
noastre competitive ºi o mai
bunã reprezentare a intereselor Doljului în materie de dezvoltare atât la Bucureºti, cât ºi
în marile capitale ale Vestului,
va deschide judeþul nostru cãtre lume.
Este nevoie urgent de o nouã
Strategie regionalã, cu Doljul
ca pivot ºi de asemenea de o
nouã strategie localã de atragere a investiþiilor strãine, construitã în dezbatere realã cu
toate pãrþile interesate, cu toþi
actorii locali care pot aduce
plusvaloare pe drumul dezvoltãrii.
Ce ne împiedicã sã invitãm
în Dolj toþi ambasadorii importanþi ai þãrilor occidentale,
pe ºefii misiunilor economice
sau ai marilor companii prezenþi la Bucureºti, într-un program de marketing creativ, inteligent, prin care sã promovãm atuurile noastre?!
Ce ne împiedicã sã facem
misiuni inteligente de promovare a acestor atuuri REALE
ale Doljului la Bucureºti, dar
ºi în marile capitale ale Vestului?!
Dincolo de deficitul de infrastructurã rutierã, mai mult
sau mai puþin obiectivat, Doljul ºi Oltenia în general au un
deficit de expunere în mediile
influente. Interne ºi internaþionale.
Aici trebuie insistat. Cu
voinþã ºi pricepere. ªi cu solidaritatea politicã reclamatã de
interesul nostru comun.

D

espre acest sistem de
educaþie, Carmen
Paraschivu a aflat în
vremea când era însãrcinatã
cu fetiþa ei. La început a fost
curioasã, pentru ca ulterior sã
realizeze cã este ceea ce îºi
doreºte pentru copil. ªi cum
în Craiova nu existau locaþii
care aplicã sistemul Montessori, Carmen a luat iniþiativa. „Am aflat de educaþia
Montessori de la o prietenã
pe vremea când eram însãrcinatã cu fetiþa mea. Mi s-a
pãrut un sistem interesant,
aºa cã m-am apucat de studiat. Am nãscut ºi am început sã aplic cu Sofia acest
sistem. Dacã iniþial aveam
unele reþineri în legãturã cu
diverse aspecte, în principal
cu cele ce þin de viaþa practicã – mai precis cu capitolul
curãþenie, pe mãsurã ce Sofia a crescut ºi a început sã
manifeste interes mai ales
pentru activitãþile care mie
personal mi se pãreau nepotrivite pentru un copil – , am
înþeles cã educaþia Montessori este cea mai potrivitã
pentru noi. Am început sã
caut cluburi, grãdiniþe, creºe
care sã aplice acest sistem ºi
am descoperit cã nu existau
în Craiova. Aºa am hotãrât sã
concepem Montessori Craiova ºi sã le oferim ºi altora
ocazia de a descoperi acest
sistem”, povesteºte Carmen.

„Libertatea mea se
terminã acolo
unde începe
libertatea ta”
Craiovenii sunt ºi nu prea
informaþi când vine vorba
despre acest sistem. Cei care
îºi doresc cu adevãrat sã îºi
educe copilul în stil Montessori rãmân la club, cei care
nu sunt pregãtiþi renunþã
dupã câteva ateliere de lucru.
„Fiind vorba despre un concept nou, o educaþie prea puþin cunoscutã din pãcate, drumul este destul de anevoios.
Sunt mulþi pãrinþi care au
auzit despre aceastã variantã
de lucru, dar foarte puþini
care ºtiu ce presupune. Cea
mai mare parte a adulþilor se
feresc de Montessori pentru
cã au auzit ei cã aici copiii
au voie sã facã orice ºi nimeni nu le poate spune NU.

Le oferã copiilor posibilitatea sã devinã independenþi, sã înveþe ce înseamnã respectul de
sine ºi sã aibã încredere în ceea ce pot face ei
pentru cei din jur. Vorbim despre un concept
aplicat, în Craiova, de cãtre doi tineri craioveni.
Este vorba despre sistemul Montessori, concept despre care am aflat mai multe lucruri de
la Carmen Paraschivu, cea care alãturi de soþul
sãu ºi-a transformat þelurile în realitate. Munceºte mult ºi se luptã cu morile de vânt din
clasicul sistem de educaþie, dar toate acestea o
impulsioneazã ºi îi dau curaj sã dezvolte ceea
ce a început.

Când am pornit la drum, mi-am
sunat o bunã prietenã care are
un bãieþel cu câteva luni mai
mare decât fetiþa mea ºi, când iam povestit ce vreau sã fac, s-a
îngrozit. Mi-a spus aºa: „Nici nu
vreau sã aud de Montessori. E
o porcãrie. Mi-a venit în vizitã
o familie al cãrei copil merge la
Montessori ºi care mi-a spart
toate ghivecele cu flori, iar pãrinþii nu i-au fãcut nimic pentru
cã el este crescut Montessori ºi
are voie”. Am rãmas sideratã.
Nu existã aºa ceva în acest sistem. Copiii au, ce-i drept, libertatea de a face ce vor, dar atâta
timp cât nu îi deranjeazã pe cei
din jurul lor. La Montessori,
unul dintre principiile de bazã
este „libertatea mea se terminã
acolo unde începe libertatea ta”,
continuã Carmen povestea.

nu ºi pentru toþi pãrinþii”. Am
citit recent un articol de pe un
blog de parenting din Statele
Unite în care autoarea, mãmica
unui copil Montessori, vorbeºte despre dezavantajul principal
al acestui sistem: pentru a creºte un copil Montessori, adulþilor le trebuie extraordinar de
multã rãbdare. E foarte greu sã
ai rãbdare dimineaþa, când ai
întârziat deja 30 de minute la
muncã, iar copilul tãu de 2 ani
vrea sã se îmbrace singur ºi nu
acceptã ajutor. Cel mai probabil, vei întârzia încã 30 de minute ºi de cele mai multe ori îþi
vine sã renunþi ºi sã îl îmbraci
tu dimineaþa pânã când o merge la liceu. Dar trebuie sã înþelegem cã ãsta e drumul lor spre
independenþã”, completeazã
mãmica Sofiei.

Fãrã pedepse,
dar cu asumarea
consecinþelor

Eforturi financiare
mari

Potrivit acestei variante de
lucru cu cei mici, pedepsele sunt
excluse, dar se pune preþ pe consecinþa lucrului fãcut. „E adevãrat cã nu folosim pedepse, dar
avem consecinþe. Copiii Montessori sunt învãþaþi de mici cã
orice acþiune are o consecinþã,
bunã sau rea. O altã categorie
de pãrinþi îºi duc copiii la Montessori pentru cã este la modã ºi
când vãd de fapt ce înseamnã
acest sistem, renunþã. Maria
Montessori spune aºa: „Acest
sistem este pentru toþi copiii, dar

Susþinerea financiarã a unui
astfel de club implicã eforturi
mari. „Din punct de vedere financiar, este cumplit de greu. Pe
lângã investiþia iniþialã, a fost
nevoie, ºi încã mai este, sã susþinem din buzunarul propriu
mai mult de 50% din cheltuielile lunare. Eu nu vãd treaba asta
ca pe o afacere ºi nu am pornit
la drum cu ideea de a mã îmbogãþi de aici. Dacã aº fi gândit
aºa, nu m-aº mai fi apucat. Au
fost momente în care am vrut
sã renunþãm pentru cã sacrificile au fost foarte mari. Am avut
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Doi tineri olteni au adus 9
conceptul Montessori
ºi în Craiova
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o perioadã la început când de la
lunã la lunã ne împrumutam de
bani pentru chirie, pentru salarii, pentru cã efectiv veniturile
noastre personale nu ne ajungeau. Nici nu ºtiu cum am reuºit sã supravieþuim primelor trei
luni. Lãsãm la o parte faptul cã
pe lângã susþinerea financiarã a
clubului trebuia sã mai trãim ºi
noi ºi copilul nostru. Este un
efort financiar mare, iar noi suntem doar niºte oameni care au
un vis ºi care muncesc pentru
el. Ce e drept, nici nu ne-am
uitat vreodatã, indiferent ce am
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fãcut, la câºtigul financiar iminent. Noi facem lucrurile pentru sufletele noastre ºi, atâta
timp cât reuºim sã trãim fãcând
ceea ce ne place, nu mai conteazã cã nu avem ultima fiþã în
materie de maºini sau mai ºtiu
eu ce”, povesteºte craioveanca.

Parteneriat publicprivat, posibil,
dar greu de pus
în practicã
Un parteneriat public-privat

ar putea fi cheia dezvoltãrii unui
astfel de concept. Din pãcate,
nimeni nu pare a fi dispus sã
punã bazele unui astfel de proiect. „Posibil este. Viaþa ne aratã în fiecare zi cã nimic nu este
imposibil. Este însã foarte greu
sã schimbi un sistem de învãþãmânt atât de înrãdãcinat ca cel
românesc. Pentru un parteneriat
de genul acesta, trebuie sã existe
în primul rând dorinþã din partea oficialitãþilor. Or, în contextul actual nu vãd niciun motiv
pentru care s-ar implica într-un

asemenea proiect. Vorbim de o
investiþie mare în primul rând
pentru formarea cadrelor didactice pe lângã reamenajare ºi investiþie în mobilier ºi materiale. Mai este ºi problema cadrului legislativ destul de ambiguu
când vine vorba despre sistemele de educaþie alternative. Eu
mi-aº dori un astfel de parteneriat dar, sincer vorbind, cui sã
mã adresez? Oamenii care au
puterea de a pune în miºcare un
astfel de proiect se uitã strâmb
la tine dacã te duci sã le faci o
propunere. Eu sunt deschisã
pentru parteneriate ºi potenþiali
investitori, dar lipsa lor nu mã
va împiedica sã dezvolt conceptul Montessori Craiova aºa cum
mi-am propus”, menþioneazã
Carmen.

„Vrem sã le dãm
libertatea
de a descoperi
ce le place”
Cel mai mare câºtig al unui
copil educat Montessori este
faptul cã devine independent,
încrezãtor în ceea ce poate face
ºi, mai mult decât atât, învaþã
de micuþ ce presupune respectul de sine. „La Montessori creºtem copii independenþi, cu foarte multã încredere ºi mult respect de sine ºi cu o capacitate
extraordinarã de a se adapta în
orice situaþie. Noi nu îi învãþãm
pe copii poezii, cântecele ºi dansuri, ca mai apoi sã îi punem în
faþa pãrinþilor ºi bunicilor la serbare sã vadã toþi adulþii ce frumos ºtie copilul sã redea anumite versuri. Noi îi învãþãm sã
fie curioºi, sã descopere lumea,
sã caute rãspunsuri atunci când
nu le ºtiu, sã se bucure de lucruri mãrunte ºi sã meargã pânã
în pânzele albe atunci când au
dreptate. Îi învãþãm sã respecte, dar ºi sã cearã respect. Îi învãþãm sã ajute ºi sã se lase ajutaþi. Îmi place sã spun cã noi
creºtem oameni. Nu vrem sã îi
tratãm ca pe niºte pãpuºi care

trebuie sã stea frumos la
poze ca noi, educatorii, sã
fim lãudaþi de pãrinþi cã iam învãþat sã cânte în cor.
Nu ãsta e scopul nostru.
Vrem sã le dãm libertatea de
a descoperi ce le place, de a
se descoperi pe sine. Vreau
ca toþi copiii care ne trec
pragul sã prindã aripi sã
zboare cât mai sus”, completeazã Carmen.

Planuri pentru
viitorul
conceptului
Montessori
Pentru viitor, Carmen ºi-a
propus extinderea activitãþii
atât în ceea ce priveºte programul de lucru, cât ºi în formarea unor noi grupe de vârstã. „Planuri sunt multe. Nu
îmi place sã vorbesc despre
ele pentru cã vreau mai întâi sã vãd ce anume se poate
realiza. Ce pot spune acum
este cã încercãm sã prelungim programul clubului. În
prezent, programul este de la
8 la 13 ºi ni-l dorim pânã la
orele 17. De asemenea, în viitorul apropiat vrem sã dãm
startul unei grupe de 3-6 ani.
Momentan, la programul
zilnic avem grupã de copii
cu vârste între 1,5 ºi 3 ani,
aºa cã urmãtorul pas este sã
le oferim acestora continuitate. Din pãcate, aceste lucruri nu þin numai de dorinþa ºi puterea noastrã, aºa cã
îmi este destul de dificil sã
spun o datã concretã la care
ne vom putea atinge aceste
þeluri”, încheie Carmen povestea despre activitatea
Montessori.
19 - 25 iulie 2017
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Euro a revenit la 4,56 lei

R

etragerea proiectelor
privind taxa de solidaritate ºi a impozitului
pe cifra de afaceri, care au bulversat societatea civilã ºi mediul de afaceri românesc, dar
ºi creºterea intrãrilor de capital strãin în cãutare de titluri de
stat sau reducerea aversiunii
faþã de risc, au fost tot atâtea
motive de apreciere pentru leu.
Euro a testat în urmã cu circa douã sãptãmâni pragul de
4,59, însã a pierdut doi bani la
debutul perioadei, media fiind
stabilitã la 4,5680 lei. În urmãtoarele ºedinþe cursul a fluctuat
între 4,5625 ºi 4,5718 lei.
La sfârºitul intervalului, cursul a fost stabilit la 4,5619, iar
tranzacþiile s-au realizat între
4,557 ºi 4,563 lei, cu închiderea la 4,559 – 4,562 lei.
Cele mai mari riscuri pentru
leu, în urmãtoarele sãptãmâni,
sunt legate de obstacolele bugetare cu care se va confrunta
guvernul PSD-ALDE pentru a
asigura îndeplinirea promisiunilor din programul cu care a
câºtigat alegerile din iarna trecutã. Pentru a le putea îndeplini, pot apãrea noi modificãri
ale mediului fiscal care vor
bulversa din nou piaþa ºi vor
deprecia moneda naþionalã.
Cursul dolarului american a
scãzut de la 4,0093, la debutul
intervalului, la 3,9816 lei, la
finalul acestuia, când cotaþiile
din piaþa valutarã au fluctuat
SC APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
sãptãmâna 3 - 9 iulie 2017 o
serie de activitãþi în întreaga arie
de operare.
AVARII REZOLVATE. Au
fost remediate 4 avarii la reþeaua de apã pe strãzile Petrolului,
Calea lui Traian, Unirii 2 din
oraºul Bãbeni ºi în satul Fireºti
din comuna Buneºti.
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 staþiilor de repompare
Nicolae Bãlcescu ºi ªirineasa;
- s-au executat lucrãri de
schimbare piese defecte branºamente apã în satul Vulpuieºti
din comuna Mihãeºti, satul Cernele din comuna Pãuºeºti ºi pe
strada Crizantemelor din Bãile
Govora;
- s-a realizat igienizarea peri19 - 25 iulie 2017

între 3,977 ºi 3,987 lei.
Moneda elveþianã a scãzut
pe pieþele internaþionale la un
minim al ultimilor mai bine de
doi ani, de 1,107 franci/euro.
La rândul ei, media a coborât
de la 4,1494 la 4,1250 lei, pentru ca la finalul perioadei cursul sã fie stabilit la 4,1346 lei.
Perechea euro/dolar a crescut de la 1,1383 la 1,1491 dolari, maxim al ultimelor 15
luni, pentru ca la finalul perioadei tranzacþiile sã se realizeze între 1,1435 ºi 1,1475
dolari. Creºterea euro s-a datorat faptului cã investitorii nu
sunt siguri dacã ºi când va
opera Rezerva Federalã americanã ultima sa majorare a
dobânzii care se situeazã în
prezent la 1 –1,25%/an. La
deprecierea dolarului, care a
atins un minim al ultimelor
zece luni faþã de un coº al principalelor valute, au mai contribuit încetinirea ritmului de
creºtere a inflaþiei cât ºi cea a
vânzãrilor cu amãnuntul din
SUA.
Pe de altã parte, BCE nu a
stabilit un termen pentru sfârºitul achiziþiilor de obligaþiuni,
care se ridicã lunar la 60 miliarde euro, pentru a pãstra flexibilitatea deciziei în cazul în
care perspectivele economice
s-ar înrãutãþi.
Analiza cuprinde
perioada 11 – 17 iulie

În perioada 18-25 iulie,
la Râmnicu Vâlcea are loc
Campionatul European de Box
pentru Cadeþi
Marþi, 18 iulie, a început
Campionatul European de
Box pentru Cadeþi (13-14
ani), competiþie gãzduitã de
municipiul Râmnicu Vâlcea
în perioada 18-25 iulie.
278 de boxeri din 30 de þãri
vor lupta în Sala Sporturilor
”Traian” pentru cele 20 de seturi de medalii, reprezentând tot
atâtea categorii de greutate.
România va înscrie pugiliºti la
19 categorii. Deschiderea oficialã a avut loc la Sala Sporturilor ”Traian” din Râmnicu Vâlcea, de la ora 17:00, ºi a fost
precedatã de o conferinþã de
presã cu participarea preºedintelui FR de Box – Vasile Cîtea,
a conducerii Primãriei Râmnicu Vâlcea ºi a Consiliului Judeþean Vâlcea, a preºedintelui
Comitetului Local de Organizare – Cãtãlin Udubaºa.
Echipa României este urmãtoarea:
Categoria 38,5 kg: Raul Pop
(CSS Rm. Vâlcea)
Categoria 40 kg: Patrik Bocsi
(Olimpia Cãvaº)
Categoria 41,5 kg: Alexandru
Boboc (Nicolina Iaºi)
Categoria 43 kg: Eusebiu Tîrzoman (Gladiatorul Iaºi)
Categoria 44,5 kg: Marco
Manea (CSS Cãlãraºi)
Categoria 46 kg: Alexandru
Ungureanu (CSM Piteºti)
Categoria 48 kg: Adrian Preda (CSM Piteºti)
Categoria 50 kg: Gabriel Baþiu (CSM Dunãrea Galaþi)
Categoria 52 kg: Alin Criºan
(Voinþa Cluj)

Categoria 54 kg: Samuel Roman (CSS Sighet)
Categoria 56 kg: Andrei Musteþ (Pandurii Tg. Jiu)
Categoria 59 kg: Sebastian
Trandafir (CSM Buzãu)
Categoria 62 kg: Cãtãlin Vicenþiu (CS Olimpia)
Categoria 65 kg: Florin Cimpoieºu (Univ. Cluj)
Categoria 68 kg: Alexandru
Nãstruþ (Banat Timiºoara)
Categoria 76 kg: Daniel Dumitru (CSM Craiova)
Categoria 80 kg: ªtefan
Panaitescu (CSM Ploieºti)
Categoria 90 kg: Dragoº Guzgã (Scorpions Iaºi)
Categoria 105 kg: Albert Potoceanu (SCM Bacãu)
Colectivul tehnic este alcãtuit
din: Robert Bãeatu, Titi Tudor,
Marius Bãluþã, Marcel Sîrba.
”Competiþia de la Râmnicu
Vâlcea este al doilea eveniment
major organizat de Federaþia
Românã de Box anul acesta,
dupã Europeanul U22 de la Brãi-

Activitate intensã la Apavil Centru Vest
metrelor rezervoarelor de înmagazinare apã potabilã Palangine ºi Cucurigu din oraºul Bãile
Govora;
- au fost executate lucrãri de
amenajare a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile
Petrolului, Calea lui Traian ºi
Unirii 2;
- s-a monitorizat reþeaua de
canalizare în zona „Blocuri” din
oraºul Bãbeni;
- s-a executat un branºament
nou în satul Fireºti, comuna
Buneºti;
- s-au executat lucrãri de înlocuire reþea apã potabilã ºi rebranºare utilizatori în satul
Teiuº, punctul Treime, din comuna Buneºti;
- 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 a staþiilor 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), a
staþiei de epurare Valea Bãlceasca, a staþiei de apã ªirineasa ºi
a staþiilor de epurare ªirineasa
ºi Slãviteºti, a staþiilor de pompare ºi repompare apã potabilã
SP1 – Romani, SP2 – Pãdureþu
din oraºul Bãbeni;
- s-a asigurat calitatea apei ºi
buna funcþionare a STAP ªirineasa;
- s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uza-

tã 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 toata aria de operare, acolo
unde acestea nu corespundeau
din punct de vedere metrologic
sau erau deteriorate.

la, care din punctul nostru de
vedere a fost un real succes. Nu
ne este uºor, pentru cã nu avem
niciun sprijin financiar din partea Ministerului Tineretului ºi
Sportului. La Europeanul de cadeþi, efortul financiar este susþinut de Primãria municipiului
Râmnicu Vâlcea ºi de Federaþia
Românã de Box, din surse proprii. Prin competiþiile organizate anul acesta, credem cã am repus România pe harta europeanã ºi mondialã a boxului, lucru
pe care l-am avut în vedere. Pentru aceºti copii de 13-14 ani, care
se vor afla în ring la Râmnicu
Vâlcea, este prima competiþie
oficialã de anvergurã din carierã. O carierã pe care le-o doresc
cât mai lungã ºi cât mai strãlucitoare. La nivel juvenil, ºi mã refer la toate categoriile de vârstã
pânã la seniori, avem echipe cu
potenþial de mare performanþã,
cu câte 4-5 vârfuri la fiecare categorie de vârstã. Aceºti copii pot
confirma la seniori, dar trebuie
sã avem grijã de ei pânã atunci,
sã investim în educaþia ºi pregãtirea lor, sã le facem planuri de
antrenament personalizate. Astfel, în 4-5 ani vom avea rezultate la seniori”, a declarat Vasile
Cîtea, preºedintele FR de Box.
Programul competiþiei:
18 iulie
12:00: Tragerea la sorþi –
Hotel Parâng, Bãile Olãneºti
17:00: Ceremonia de deschidere – Sala Sporturilor ”Traian”
Rm. Vâlcea
18:00: Prima galã
19 – 21 iulie
16:00: Preliminarii (douã ringuri)
22 iulie
15:00: Sferturi de finalã –
gala 1
18:30: Sferturi de finalã –
gala 2
23 iulie – zi de pauzã
24 iulie
15:00: Semifinale – gala 1
18:30: Semifinale – gala 2
25 iulie
15:00 – Finale.
www.indiscret.ro
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Atelierele de Hand-made ºi
Origami la Biblioteca Aman
Au trecut doar douã
sãptãmâni din totalul
de nouã prevãzute
pentru programul
“Biblioteca din Vacanþã”. Nu mai puþin de
212 elevi s-au înscris
la cursurile ºi atelierele incluse în programul interactiv desfãºurat de Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” în
2017 pentru ediþia cu
numãrul 9.
ntre activitãþile desfãºurate pânã în prezent, atelierele de Hand-made ºi Origami au atras un numãr mare de
elevi dornici sã pãtrundã tehnicile de decupare ºi lipire, precum ºi arta plierii ºi împãturirii

Î
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hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsufleþite
sau forme decorative abstracte.
Preocuparea copiilor este cu atât
mai constructivã, cu cât materialele utilizate la realizarea tuturor modelelor nu au, aparent,
nicio întrebuinþare practicã. Alãturi de hârtia ºi cartoanele bogat colorate, plasticul ºi zãpada
artificialã sunt douã dintre materialele care capãtã forme dintre cele mai nostime la finalul
fiecãrei noi întâlniri. Indiferent
dacã obiectele care vor fi realizate pânã la finalul lunii august
vor avea o utilitate practicã sau,
dupã caz, una pur esteticã, reuºitele de-o varã ale copiilor vor
fi pãstrate ºi expuse în cadrul
Ludotecii. Nu mai puþin de opt
voluntari ai bibliotecii desfãºoarã fiecare întâlnire în cadrul atelierelor de Hand-made ºi Ori-

gami. Practic, numãrul mare de
voluntari, o persoanã deservind
fiecare dintre cele opt mãsuþe la
care sunt aºezaþi câte patru copii, e de naturã sã asigure o mai
bunã concentrare pe efortul personal al fiecãruia ºi o mai strânsã legãturã la nivelul fiecãrui
mic grup. Pentru cã îºi propun
schimbarea în bine a societãþii,
ideal în care investesc multã
pasiune ºi energie, voluntarii
susþin cã Biblioteca Aman a reprezentat mereu un sprijin pentru noi datorita personalului
amabil ºi foarte bine calificat,
dar ºi a ideilor inovative prin
care se urmãreºte dezvoltarea
personalã a fiecãrei persoane ce
intrã pe uºa acestei instituþii.
Asigurându-le copiilor dezvoltarea unor abilitãþi practice, voluntarii îi ajutã pe cei mici sã
priveascã lumea altfel – prin joa-

cã. Comunicarea, relaþiile de
prietenie ºi altruism sunt, în opinia voluntarilor, esenþiale în societatea de astãzi. Tocmai de
aceea, prin stârnirea curiozitãþii
ºi a spiritului creativ, ca ºi prin
încurajarea ºi susþinerea activã
a preocupãrilor practice însuºite de cei mici, se încearcã transmiterea unui mod autonom, constructiv ºi interactiv de petrecere a timpului liber. Între modelele pe care le vor confecþiona
elevii pânã la finalul ”Bibliotecii din Vacanþã” se regãsesc floricelele din zãpadã artificalã,
gãrgãriþe, suporturi pentru lumânãri, pãuni din hârtie ºi oameni
de zãpadã, dar ºi cuiburi de pui,
brãþãri din fire de aþã ºi brãþãri
din mãrgele. „Atelierele de
Hand-made ºi Origami, deºi statice prin activitãþile desfãºurate, debordeazã de veselie ºi bunã

dispoziþie. Voluntarii bibliotecii,
tineri cu proiecte ºi viziuni dintre cele mai lãudabile, le împrumutã cursanþilor pasiunea pentru abilitãþile tehnice ºi practice
ºi îi ajutã sã se cunoascã ºi sã
întrebuinþeze diferite materiale
pentru realizarea unor obiecte
minunate. Continuãm cursurile
ºi atelierele «Bibliotecii din Vacanþã» pânã la finalul acestei
veri, atunci când, ca la fiecare
sfârºit de ediþie, ne vom îmbogãþi cu toþii cu creaþiile copiilor”,
a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.
Voluntarii implicaþi în desfãºurarea atelierelor de Handmade ºi Origami sunt: Pãlãºtea
Andreea, Mogoºan Ruxandra,
ªerbana Teodora, Opran Robert,
Poajgã Radu, Chiþan Dania, Tudor Larisa ºi Georgescu Dana.
19 - 25 iulie 2017
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Ansamblul „Maria
Tãnase”, succes deplin
cu „Nuntã de pominã
la olteni”

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.

Artiºtii Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”
muncesc continuu, cea mai mare împlinire a
lor, indiferent cã vorbim despre orchestrã,
dansatori sau soliºti, este faptul cã publicul îi
iubeºte. Dovadã a acestei iubiri stau spectacolele pe care le susþin la solicitarea oamenilor
din toate colþurile þãrii. „Nuntã de pominã la
olteni” i-a bucurat ºi pe bucureºteni, oltenii
noºtri participând la Festivalul Internaþional de
Folclor „Muzici ºi Tradiþii în Ciºmigiu”.

O

biceiul nunþilor olteneºti va fi fãcut cunoscut ºi publicului din
Alexandria. În data de 25 august
a.c., artiºtii Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” vor merge în
acest oraº, tocmai pentru a-i bucura pe toþi cei care iubesc folclorul. Potrivit impresarului ansamblului craiovean, Mihaela
Smarandache, „Nuntã de pominã la olteni” s-a bucurat de un
real succes în Capitalã. „Stagiunea de varã 2017 a Ansamblului
Folcloric «Maria Tãnase» din
Craiova se încheie în forþã. La
douã zile dupã ce au susþinut un
spectacol cu transmisiune în direct pe postul Etno TV, de cinci
ore la Zilele localitãþii Gogoºu,
artiºtii s-au deplasat la Bucureºti
pentru a prezenta un fragment
din spectacolul tematic «Nuntã
de pominã la olteni». Spectacolul a avut loc în Ciºmigiu. Festivalul Internaþional de Folclor
«Muzici ºi Tradiþii în Ciºmigiu»
este singurul eveniment de acest
19 - 25 iulie 2017
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tip din zona de sud a României
ºi unul dintre evenimentele marcante ale anului cultural românesc. Manifestarea se bucurã de
recunoa’tere naþionalã ºi internaþionalã datoritã prezenþei pe scenã, la fiecare ediþie, a peste 2.000
de invitaþi din toate zonele României, dar ºi din strãinãtate, precum ºi a unui public de aproximativ 25.000 de spectatori”, a
precizat Smarandache.

ªi Sindicaliºtii de la
Avioane petrec
olteneºte
Ansamblul „Maria Tãnase” a
fost ales ºi de cãtre sindicaliºtii
de la Fabrica de avioane din
Craiova, care vor petrece la
Ziua Aviaþiei Române alãturi de
Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Petricã Mîþu Stoian, Constantin
Enceanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Manuela Motocu,
Cristian Bãnãþeanu, Ciri Mayer, Liviu Dicã ºi Aneta Sisu.
Evenimentul va avea loc în data
de 20 iulie a.c.

Publicitate

de Octavia Hantea

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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Simpozionul „Drumuri
brâncuºiene” ia startul
în luna august

CULTURÃ

În mai puþin de douã sãptãmâni, va demara la Craiova cea
de-a V-a ediþie a Simpozionului Internaþional de Sculpturã
„Drumuri brâncuºiene”. Pentru anul în curs juriul a ales opt
sculptori, urmând ca în Bãnie sã ajungã artiºti din Japonia,
Franþa, Noua Zeelandã, Slovacia. Potrivit organizatorilor,
tema de anul acesta va fi creaþia poetului Alexandru Macedonski, la final urmând a fi acordate diplome ºi premii.
de Octavia Hantea

C

ei opt sculptori vor lucra zilnic,
sub privire craiovenilor, timp de
o lunã de zile. Marmura de Ruºchiþa va prinde forme în perioada 1-31
august a.c., artiºtii având deja un plan
cu privire la ceea ce urmeazã sã creeze.
Aceºtia au trimis juriului pe lângã CV ºi
un portofoliu de lucrãri, chiar o fotografie a machetei lucrãrii ce se doreºte a fi
realizatã la Craiova (cu precizarea dimensiunilor: înãlþime, lungime, adâncime, dimensiuni ce nu vor mai putea fi
modificate ulterior).

Operele rãmân la Craiova
Ca în fiecare an, operele realizate vor
deveni proprietatea organizatorilor, contribuind la îmbogãþirea patrimoniului
monumental al municipiului Craiova,
dupã cum a spus ºi primarul urbei, Mihail Genoiu. „În perioada 1-31 august,
va avea loc Simpozionul Drumuri brâncuºiene, dupã cum ºtiþi, este un eveniment internaþional ºi vor ajunge în Craiova sculptori din Japonia, Franþa, Noua
Zeelandã, Slovacia. Sunt convins cã rezultatele vor fi pe mãsurã”, a menþionat
Genoiu.

Juriul a ales
Juriul care a fãcut selecþia a fost format
din Mircea Diaconescu – arhitect Primãria Craiova, Emilian ªtefârþã – arhitect ºi
manager al Muzeului de Artã Craiova,
Lucian Rogneanu – muzeograf la Muzeul
de Artã Craiova, Marcel Berendei – arhitect, consilier în cadrul Direcþiei Judeþene pentru Culturã Culte ºi Patrimoniu
Cultural Dolj, Lucian Dindiricã – manager al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, Pavel Popescu – preºedinte al Uniunii Arhitecþilor din România – Filiala Euroregionalã Sud-Vest Oltenia, Marcel Voinea – preºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici Craiova.

www.indiscret.ro

Creaþia lui Adrian
Pãunescu, tema de anul
trecut
Simpozionul a fost iniþiat în urmã cu
patru ani. La ediþia de anul trecut s-au
înscris 62 de participanþi din 25 de þãri,
dintre aceºtia fiind selectaþi: Dan Nica,Adrian Emil Popescu, Gabriel Sitaru,
Tiberiu Murºa, Alin Neacºu (România),
Agnessa Ivanova Petrova (Bulgaria),
Daniel Perez (Spania), Glebos Tkachenko (Rusia). Sculptorii au transpus în piatra de Vraþa sau marmura de Ruºchiþa
creaþia poetului Adrian Pãunescu.

Sculpturã ºi picturã la
Târgu Jiu ºi Rânca
ªi municipiul Târgu Jiu va gãzdui, în
perioada 1 august-3 septembrie a.c., un
program cultural dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuºi. Evenimentul se
desfãºoarã pe douã secþiuni: Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la Târgu Jiu (1 august – 3 septembrie 2017) ºi
Simpozionul Internaþional de Picturã de
la Rânca (21 august – 3 septembrie
2017). La Simpozionul de Sculpturã vor
participa ºase sculptori: Gheorghe Zãrnescu – România, Mihai Þopescu – România, Colin Figue – Marea Britanie,
Teng Shan Chi – Taiwan, Rumen Dimitrov – Bulgaria, Yoshin Ogata – Japonia. Materialul de lucru al ediþiei din
acest an va fi tot piatra de andezit. Referitor la Simpozionul Internaþional de Picturã ce va avea loc în staþiunea Rânca,
acolo îºi vor da concursul ºapte pictori,
însã niciunul membru al UAP Târgu Jiu.
Este vorba despre: Dorin Creþu – Franþa, Ibrahim Ghazala – Egipt, Katarina
Djordjevic – Serbia, Elisabeth Ochsenfeld – Germania, Ileana ªtefãnescu –
România, Suzana Fântânariu – România
ºi Mirela Trãistaru – România. Curatorul evenimentului va fi preºedintele UAP
Târgu Jiu, Vasile Fuiorea.

„Matineu muzeal de
vacanþã”, un proiect
inedit organizat de
Muzeul Oltenia
Dacã v-am stârnit nostalgia sau curiozitatea cu primul modul al proiectului cultural “Matineu muzeal de
vacanþã”, vã aºteptãm din aceastã
lunã, în fiecare zi de joi, de la ora
10.00, sã vizionãm filme istorice, poveºti româneºti, scenete, la Muzeul
Olteniei Craiova (str. Madona Dudu
nr. 14 – Sala de conferinþe a Secþiei de
istorie-arheologie).

O

zi pe sãptãmânã, promitem sã
vã oferim o curã de culturã de
10 ediþii pe parcursul vacanþei
de varã. Ne vom aminti atât de filmele
istorice de odinioarã, cât ºi de fabuloasele poveºti româneºti! Vom adãuga apoi
comentarii, opinii, atitudini despre personaje istorice, vremuri ºi timpuri, despre eroi fabuloºi de poveste româneascã ºi, mai ales, vom cãuta corespondenþe în zilele noastre!
Selecþia va fi, bineînþeles, bazatã pe
principii cronologice, muzeografice, vârstã, dar va ine cont ºi de preferinþele ºi
inspiraþia participanþilor. Contãm pe inventivitatea ºi creativitatea dumneavoastrã ca, de la o simplã idee pe care mu-

zeografii au avut-o, sã faceþi propuneri
de filme istorice/poveºti româneºti ºi sã
întocmiþi propriile liste de preferinþe. De
la „Epoca de piatrã” la documentare istorice, precum: “Burebista, regele getodacilor”, „ªtefan cel Mare”, „Vlad
Þepeº”, „Columna” ºi multe alte referinþe istorice, toate acestea vã vor purta pânã
la sfârºitul verii, prin fabuloase momente istorice, de ieri ºi de azi. Joi, ne vom
întâlni de la ora 10.00 cu cei mici, pentru a-i familiariza cu “ Faurul Pãmântului”, „Zmeii cei fioroºi”, „Roºu Împãrat” ºi cu alte personaje reprezentative
din “Greuceanu”. Începând cu ora 11.00,
ne vom delecta cu secvenþe din sceneta
“Domnul Goe”, pentru ca de la ora 11.30
sã intrãm în vremea istoricã a lui Burebista, regele geto-dacilor.
Proiecþiile propuse sunt dedicate istoriei, cãci cu ajutorul tehnologiei putem
astãzi sã explorãm milenii de evoluþie,
sã ne reamintim etape/evenimente istorice care au influenþat generaþii întregi
ºi au schimbat cursul istoriei, momente
de cotiturã ºi personaje care ºi-au pus
amprenta decisiv asupra evoluþiei istoriei, culturii ºi civilizaþiei româneºti.
19 - 25 iulie 2017
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P

otrivit Codului muncii, angajatorul are
dreptul sã constate sãvârºirea unei abateri disciplinare ºi sã aplice sancþiunile
corespunzãtoare, aºa cum prevede legea, contractul colectiv de muncã ºi regulamentul
intern. Un salariat nu poate sã
se trezeascã sancþionat fãrã sã
ºtie de ce, fãrã sã treacã printro cercetare disciplinarã conformã cu legea ºi fãrã sã aibã
dreptul sã dea explicaþii ºi sãºi facã, cât de cât, o apãrare.
Singura sancþiune ce poate fi
aplicatã fãrã prea mare deranj
este mustrarea salariatului.
O cercetare disciplinarã care
sare peste anumite proceduri
poate fi contestatã de salariat
în instanþã ºi, aºa cum ne-au
indicat mai mulþi specialiºti,
existã numeroase procese câºtigate de salariaþi în sensul
acesta. În regulamentul intern trebuie sã fie prevãzute
detalii cu privire la desfãºurarea unei cercetãri disciplinare, nu numai faptele ºi sancþiunile ce se pot aplica. La acest
capitol, în Codul muncii scrie
cã e obligatoriu sã se prevadã
mãcar urmãtoarele: procedura de soluþionare a cererilor
sau a reclamaþiilor individuale ale salariaþilor ºi reguli referitoare la procedura disciplinarã.
În continuare sunt prezentate pe scurt etapele de parcurs
într-o cercetare disciplinarã.
1. Sesizarea scrisã cu privire la sãvârºirea unei abateri
Orice persoanã din firmã poate face sesizarea, nu
neapãrat un superior. Dacã
unul dintre salariaþi observã cã
altul a sãvârºit o abatere, are
posibilitatea sã anunþe acest
lucru, completând un document special – referatul de sesizare. E necesar ca acest lucru sã se facã în scris, pentru
cã vorbim, de fapt, de un act
care declanºeazã cercetarea
(ca sã nu mai spunem cã trebuie sã primeascã un numãr de
înregistrare). Faptul cã cineva
din firmã doar merge sã-i spunã ºefului cã un alt coleg a fãcut ceva nepermis nu e tocmai
suficient.
Cel care face sesizarea nu va
fi þinut drept „þap ispãºitor”,
pentru cã sesizarea trebuie sã
se poatã face în mod anonim. Într-un material viitor, vã
vom explica de ce e important
ca firma sã aibã un model de
19 - 25 iulie 2017

referat de cercetare disciplinarã ºi ce elemente obligatorii trebuie sã conþinã el.
2. Numirea comisiei de cercetare disciplinarã
Potrivit Codului, angajatorul (însemnând un reprezentant legal) mandateazã anumite persoane pentru a face
cercetarea disciplinarã (comisia). ªi decizia prin care sunt
numiþi aceºtia ar trebui sã fie
tot scrisã, astfel încât sã reiasã
negru pe alb cine are dreptul sã
facã parte din comisie ºi de ce
se aflã acolo. De ce e preferabil? Ar fi uºor de contestat apoi
faptul cã cercetarea s-a fãcut
când de X, când de Y, dupã bunul plac. Ideea principalã e de a
face lucrurile cât mai transparent ºi cât mai dificil de contestat de cãtre salariat ulterior.
În momentul în care salariatul se aflã în faþa comisiei, el
trebuie sã ºtie exact cã fiecare
dintre cei din comisie are dreptul sã fie acolo ºi a fost numit
special de cei din conducere.
Dacã nu existã un document
scris privind numirea comisiei,
cum s-ar putea dovedi mai clar
poziþia fiecãruia din comisie ºi
faptul cã avea dreptul sã fie acolo? Cât despre cine poate sã facã
parte din comisie, nu existã limitãri legale, însã ar fi de preferat ca cel care face pe cãlãul
sã nu fie ºi cel care a sesizat fapta. De asemenea, dacã e vorba
de o abatere tehnicã, atunci ar
fi indicat ca cineva de specialitate sã facã parte din comisie.
3. Convocarea scrisã a salariatului cercetat
„(2) În vederea desfãºurãrii
cercetãrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în
scris de persoana împuternicitã de cãtre angajator sã realizeze cercetarea, precizându-se
obiectul, data, ora ºi locul întrevederii. (3) Neprezentarea
salariatului la convocarea fãcutã în condiþiile prevãzute la
alin. (2) fãrã un motiv obiectiv
dã dreptul angajatorului sã dispunã sancþionarea, fãrã efectuarea cercetãrii disciplinare
prealabile”, scrie în Codul
muncii.
Aºadar, de aici reþinem urmãtoarele chestiuni esenþiale: convocarea se face obligatoriu în
scris, iar convocatorul trebuie
sã precizeze exact de ce e chemat salariatul la cercetare, când
ºi unde are loc întâlnirea cu
membrii comisiei. Dacã salariatul nu ºtie pentru ce faptã e chemat la cercetare, atunci convocatorul ar putea sã fie considerat lipsit de efecte de cãtre o in-

stanþã, care va spune cã angajatul nu a putut sã-ºi pregãteascã
apãrarea, neºtiind pentru ce trebuie sã se apere.
ªi nu în ultimul rând, potrivit
prevederilor citate, nu are importanþã cã salariatul nu vine la
întrevedere ºi nu oferã un motiv obiectiv pentru asta (de pildã, nu poate veni la întrevedere
un salariat care e grav bolnav,
internat în spital etc., pentru cã
în acest caz se va fixa o altã datã
pentru întrevedere, printr-un alt
convocator). Dacã absenteazã
nejustificat, se poate consemna
asta în referatul de cercetare ºi
se poate trece mai departe la
aplicarea sancþiunii.
4. Întâlnirea salariatului cu
comisia de cercetare
La întrevederea propriu-zisã,
salariatul are dreptul sã ºtie toate chestiunile care i se imputã
ºi sã se apere aºa cum considerã, el putând sã vinã cu apãrãtorul sãu (avocat) ºi chiar cu un
reprezentant sindical. De fapt,
totul trebuie sã decurgã ca un
dialog, în care fiecare are dreptul sã spunã ceva ºi sã-ºi susþinã punctul de vedere, cu probe,
poate chiar cu martori, de ce nu.
„În cursul cercetãrii disciplinare prealabile, salariatul are
dreptul sã formuleze ºi sã susþinã toate apãrãrile în favoarea
sa ºi sã ofere persoanei împuternicite sã realizeze cercetarea
toate probele ºi motivaþiile pe
care le considerã necesare, precum ºi dreptul sã fie asistat, la
cererea sa, de cãtre un avocat

sau de cãtre un reprezentant al
sindicatului al cãrui membru
este”, scrie în actul normativ.
5. Raportul de cercetare ºi
propunerea sancþiunii
Pot exista chiar mai multe
astfel de întrevederi între comisie ºi cel cercetat. La final, cântãrind în baza tuturor celor vãzute ºi auzite, comisia poate
propune aplicarea unei sancþiuni, tot aºa cum poate închide
cercetarea cu concluzia cã fapta nu a existat sau cã nu e necesarã aplicarea unei sancþiuni. În
orice caz, e necesar sã existe
un raport de cercetare la final.
6. Sancþionarea propriu-zisã
Între propunerea de sancþionare, pe care o face comisia, ºi
decizia de sancþionare existã o
mare diferenþã. Comisia de
cercetare nu dispune sancþiuni, ci doar constatã niºte lucruri ºi propune apoi sancþionarea, dacã e cazul (ar putea aplica sancþiunea doar dacã e împuternicitã sã facã acest lucru).
Cel care emite decizia de sancþionare este angajatorul (ne
vom concentra pe conþinutul
deciziei de sancþionare într-un
material viitor). Totuºi, nu se
prevede nicãieri cã angajatorul
e obligat sã-l ºi sancþioneze pe
salariat, chiar dacã se face propunerea de sancþionare de cãtre
comisie.
„Angajatorul dispune aplicarea sancþiunii disciplinare
printr-o decizie emisã în formã
scrisã, în termen de 30 de zile

JURIDICA

14

salariat.
Cum dãm
dãm afarã
afarã un
un salariat.
Cum
Disciplinar
Disciplinar

calendaristice de la data luãrii la cunoºtinþã despre sãvârºirea abaterii disciplinare, dar
nu mai târziu de 6 luni de la
data sãvârºirii faptei”, prevede Codul muncii. Decizia de
sancþionare se comunicã salariatului în cel mult cinci
zile calendaristice de la data
emiterii ºi produce efecte de
la data comunicãrii.

Ultimul pas:
radierea sancþiunii
dupã 12 luni
Nu am catalogat radierea ca
o etapã în sine, pentru cã nu
face efectiv parte dintr-o cercetare disciplinarã. Dar e un
pas ulterior aplicãrii sancþiunii ºi obligatoriu, Codul
muncii impunându-i angajatorului sã ºteargã sancþiunea din
registrele sale în 12 luni de la
aplicare. Dacã s-a aplicat o
sancþiune, e obligatoriu sã trecem în calendar ºi momentul
la care trebuie sã o radiem.
„Sancþiunea disciplinarã se
radiazã de drept în termen de
12 luni de la aplicare, dacã
salariatului nu i se aplicã o
nouã sancþiune disciplinarã în
acest termen. Radierea sancþiunilor disciplinare se constatã prin decizie a angajatorului emisã în formã scrisã”,
potrivit actului.
Av. Vicenþiu Marius
Coltuc

www.indiscret.ro

Andrei Ivan
a semnat cu
FC Krasnodar

Atacantul Universitãþii Craiova, Andrei Ivan, a
semnat un contract pe o perioadã de cinci ani
cu echipa rusã FC Krasnodar. Suma de transfer ajunge la 4 milioane de euro, plus un
procent dintr-un transfer ulterior. Echipa din
Rusia este una dintre cele mai puternice
echipe din campionat, de la promovarea sa pe
prima scenã clasându-se mereu între primele
patru echipe.

C

ariera lui se confundã cu renaºterea
ªtiinþei: la 15 ani ºi
9 luni, Andrei Ivan juca primul meci în tricoul Universitãþii, într-un amical cu Clinceni. Era iarna lui 2013. De
atunci, Ivan ºi ªtiinþa au crescut împreunã. A înscris primul gol pentru Universitatea
într-un derby de totul sau nimic cu Târgu Mureº, în liga
secundã. Tot atunci a fãcut
pentru prima oarã ºi saltul pe
care deja l-a patentat ºi l-a
fãcut celebru. De atunci, reuºitele au curs: 19 goluri ºi 13
assist-uri are Ivan, în cele 101
meciuri jucate pentru ªtiinþa.
Unul dintre goluri a fost marcat chiar la debutul lui în Liga
I, contra FCSB, în Ghencea.
„Ivan cel Groaznic“ nu
ajunge oriunde, ci la una dintre forþele primei ligi din Rusia. FC Krasnodar a perfectat deja alte 7 transferuri, în
aceastã varã, iar în acest sezon în care ºi-au ºi inaugurat
una dintre cele mai frumoase
arene (pe care se vor disputa
ºi meciuri de la Cupa Mondialã 2018) se anunþã o canwww.indiscret.ro

didatã puternicã la titlu. De altfel, de la promovarea pe prima
scenã, Krasnodarul nu a terminat niciodatã mai jos de locul 4
în campionat. Aºadar, Ivan
ajunge la o echipã unde nu doar
cã va juca, ci o va face în cele
mai prestigioase competiþii europene.

Aºteptat sã revinã
la CSU... peste 10 ani
Într-un mesaj postat pe siteul clubului, CSU îi transmite lui
Andrei Ivan cã, peste un deceniu, îl aºteaptã sã îmbrace din
nou tricoul alb-albastru. „Andrei, aceste ultime rânduri sunt
pentru tine ºi sunt scrise din toatã inima: au fost patru ani frumoºi, chiar dacã grei. Împreunã am realizat foarte multe: Universitatea a redevenit echipa cu
care oltenii se mândresc, iar tu
ai devenit cel mai promiþãtor
tânãr jucãtor român ºi una dintre vedetele Ligii I. Ne despãrþim cu sufletul greu, dar cu convingerea cã ºi tu, ºi ªtiinþa, vom
continua urcuºul înspre stratosfera fotbalului, chiar dacã separat. Poate cã peste 10 ani,

când tu vei fi cel mai bun
marcator al Naþionalei României ºi ªtiinþa cea mai mare
forþã a Ligii I, drumurile ni
se vor întâlni iarãºi ºi te vom
revedea în tricoul alb-albastru în care ne-ai fãcut sã te
iubim. Îþi mulþumim pentru
tot ºi îþi vom þine pumnii la
fiecare minut pe care îl vei
petrece pe teren, în tricoul
noii tale echipe“, se aratã în
mesajul CSU cãtre Andrei
Ivan.

Rateazã dubla
cu AC Milan
Vestea transferului lui Andrei Ivan vine la scurt timp
dupã tragerea la sorþi pentru
turul trei preliminar UEFA
Europa League, care a scos
în calea Universitãþii Craiova pe AC Milan. Astfel, la
revenirea în competiþiile europene dupã mulþi ani de aºteptare, alb-albaºtrii vor întâlni una dintre cele mai titrate echipe din Europa. Partida dintre Universitatea Craiova ºi AC Milan este programatã joi, 27.07.2017, de la
ora 21:00, pe stadionul „Municipal” din Drobeta-Turnu
Severin. Biletele vor fi puse
în vânzare începând de marþi,
18.07.2017, ora 10:00, la casele de bilete de la Sala Polivalentã. Programul de funcþionare al caselor de bilete va
fi zilnic între orele 10:00 ºi
19:00.

15

Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT

C

Craiova napolitana

ampionatul centenar al
Ligii I Orange a debutat, vineri, în arealul severinean, având-o la timonã pe
CSU Craiova în disputa cu Poli
Iaºi, care ºi-a uitat acasã colacii
de salvare. A ciupit-o mai întâi
Alex Bãluþã, cu puþin timp pânã
la pauzã, ºi i-a mai dat una în
cap Gustavo, dupã zece minute
din repriza secundã. Dar, ca ºi
în cazul suratelor Viitorul,
FCSB, Dinamo ºi Astra, CSU,
aflatã la mâna ºi expertiza lui
Devis Mangia, a evoluat cu gândul la cupele europene, adicã la
impactul rãsunãtor cu AC Milan. ªi nu e de mirare, toatã Faþa
Luncii specializatã în cornere ºi
corniere ºtie cã toamna se numãrã bobocii. Sunt în joc nu
doar ligamente ºi tãlpi, ci ºi imagine, marketing, bani. Iar capitala istoricã a Olteniei exact la
acest capitol nu are voie sã mai
stea pe gânduri. Cum se ºtie,
Viitorul a picat cu Apoel Nicosia, FCSB cu Viktoria Plzen
(Champions League), Dinamo
cu Athletic Bilbao, iar Astra cu
Oleksandria (Europa League).
Înaintea tragerii la sorþi de la
Nyon, s-au fãcut fel de fel de
calcule în vederea unui traseu
cât mai lung al echipelor noastre, cum s-ar putea ele strecura
printre granzii bãtrânului continent. N-am auzit pe cineva
care sã-ºi doreascã un Real
Madrid la scarã naturalã. Ghinioniste, CSU Craiova ºi Dinamo. Norocoase, Viitorul ºi
FCSB, iar Astra aºa ºi-aºa,
Oleksandria, reprezentanta de
pe locul cinci a Ucrainei, nefi-

ind decât alternanþa vocalicã a
Alexandriei, reºedinþa de judeþ
a Teleormanului. Dacã în primã instanþã, aceea dinaintea
tragerii la sorþi, lucrurile s-au
judecat cu inima, în cea de-a
doua, zarurile fiind aruncate, a
început sã dicteze glasul raþiunii. Contra, antrenorul ”câinilor”, familiarizat cu LaLiga, în
care a ºi exersat, a muºcat pe
loc: ”Nu mi-e teamã de nimeni”. Dar nici bascilor, Cosmine. Cât îi priveºte pe olteni,
prima impresie, copleºitoare, sa încruciºat cu pãrerea cã a-þi
face reintrarea în Europa, dupã
ani de secetã, cu AC Milan,
este chiar o onoare. ªi o ºansã!
Mai mult (intuiþie de panduri),
în aceastã varã la Craiova a fost
adus un italian, nimeni mai
chemat în a citi, rãsciti ºi decripta maºina de fotbal de pe
San Siro, 200 de milioane de
euro în mercato. ”Youghong Li
(preºedintele lui AC Milan –
n.n.) i-a cumpãrat un Ferrari ºi
trebuie sã-l conducã”, îl atenþioneazã Gazzetta dello Sport
pe Montella. Noile achiziþii ale
rossonerilor nu lasã loc de întors: Bonucci, Musacchio,
Conti, Rodriguez, Calhanoglou, Kessie, Biglia, Andre Silva, Borini. La rândul sãu, antrenorul alb-albaºtrilor, Devis
Mangia, e mulþumit de ceea ce
a gãsit la Craiova, oraº în care,
zice el, fotbalul se trãieºte ca
în Napoli. Totul este acum ca
oltenii sã onoreze prin joc turul trei preliminar din Europa
League ºi sã smulgã din agregat atât cât se poate.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
Craiova,
Craiova,
Str. Horia,
Horia, nr.
nr.16
16
Str.
Tel: 0251.562.674
0744.354.686
0744.354.686

SAVEPETS

19 - 25 iulie 2017

Publicitate

„Copilul răsfăţat“ al Ştiinţei a plecat în R
usia
Rusia
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Indiscreþii
de Vâlcea
Nu de mult, deputatul
ALDE Dumitru Lovin ºi
Adrian Buºu, vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Vâlcea, au comis un atac
subtil, dar bine punctat la
preºedintele CJ, Constantin
Rãdulescu, precum ºi la parlamentarii PSD Vâlcea. Pe
13 iulie a.c., Lovin ºi Buºu
au fost la Alunu, la halda de
steril aflatã în miºcare ºi pe
care, din motive încã neelucidate, social-democraþii au
cam “eludat-o” . Anunþul ºi
pozele aferente au fost fãcute publice într-un comunicat
de presã al ALDE din care
citãm: „Majoritatea oamenilor politici sunt deja în vacanþã, însã la ALDE Vâlcea
lucrurile stau cu totul altfel.
Deputatul Dumitru Lovin ºi
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, Adrian
Buºu, au fost zilele acestea
la Alunu, unde s-au interesat de soarta oamenilor afectaþi de alunecãrile de teren
din zonã, dar ºi de alte probleme ale localitãþii” etc.,
etc. Se aude cã între Rãdulescu ºi Buºu existã tensiuni
ce se acutizeazã pe zi ce trece. Hm, asta nu-i de bine!

Bagheta
filarmonicii
boleºte
de douã luni
De douã luni, dirijorul
Mihail ªtefãnescu, directorul Filamonicii ”Ion Dumi-

trescu” din Râmnicu Vâlcea, este în concediu medical. El s-a îmbolnãvit subit
pe 16 mai, exact în ziua în
care trebuia sã susþinã cea
de-a doua probã a evaluãrii
în funcþie. Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea,
Mircia Gutãu, a anunþat cã
aºteaptã ca ªtefãnescu sã
iasã din concediu pentru a
susþine ºi proba interviului.
Însã, în acelaºi timp, îi reproºeazã acestuia faptul cã
instituþia pe care o conduce
nu interacþioneazã cu publicul, dar ºi niºte aranjamente care i-au adus venituri
materiale foarte mari. Acestea pot fi argumente pertinente, dar de-a lungul timpului Filarmonica ”Ion Dumitrescu” a fost þina unor
declaraþii ilare. Spre exemplu, un fost primar interimar
spunea cã acolo ar trebui sã
se ia mãsuri deoarece „sunt
prea multe instrumente!”

Douã case tradiþionale din localitatea
Isverna-Mehedinþi au
fost reparate de
studenþi de arhitecturã care au participat
alãturi de alþi cinci
colegi la tabãra de
arhitecturã ºi de
cercetare etnograficã
de teren din cadrul
proiectului cultural
„Gust ºi Esteticã
Tradiþionale - GET“,
organizatã în perioada 10-20 iulie de
Asociaþia Sinaptica.

L

a tabãra de arhitecturã
participã 10 voluntari studenþi de arhitecturã,
care au reparat douã case cu o
vechime de peste 80 de ani din
satul Isverna. Lucrãrile au fost
realizate cu materiale locale,
asemãnãtoare cu cele originale, utilizând tehnici de lucru
tradiþionale. De asemenea, voluntarii au realizat relevee ale
unor construcþii specifice zonei de podiº ºi de munte a judeþului Mehedinþi, urmând sã
propunã o serie de soluþii arhitecturale de punere în valoare a arhitecturii tradiþionale.Cercetarea etnograficã de te-

Zece candidaþi
pe un post de
actor la ”Ariel”
La concursul pentru un un
post de actor la Teatrul Municipal ”Ariel” din Râmnicu Vâlcea s-au înscris nu
mai puþin de zece candidaþi.
Asta sunã bine! La fel de
bine sunã ºi faptul cã Dan
Constantin, directorul interimar al TM, a anunþat cã în
proiectele instituþiei existã ºi
un spectacol de teatru de
revistã, dar ºi invitarea în
viitor a unor trupe de revistã la Festivalul Ariel Râmnic Fest.

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

ren a fost realizatã de 5 voluntari - doctoranzi ºi masteranzi,
iar în timpul cercetãrii au fost
vizitate localitãþi care reprezintã zonele geografice ºi subzonele etnografice ale judeþului,
astfel încât sã fie reflectate cât
mai bine bogãþia ºi diversitatea culturalã mehedinþeanã, exprimate prin bucãtãria tradiþionalã.
Proiectul cultural este cofinanþat de Administraþia Fondu-

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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lui Cultural Naþional ºi este
implementat de Asociaþia Sinaptica în parteneriat cu Primãria Isverna ºi Facultatea de
Litere a Universitãþii din Bucureºti - Departamentul studii
culturale. Proiectul se deruleazã între 15 mai ºi 15 noiembrie
2017 ºi are drept scop punerea
în valoare a patrimoniului cultural tradiþional din judeþul
Mehedinþi ºi crearea unui model de acþiune bazat pe resursele locale.

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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ALDE Vâlcea
„împunge” PSD
cu halda de steril

Patrimoniul cultural tradiþional din
Mehedinþi, promovat printr-un proiect
derulat de Asociaþia Sinaptica

